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CONGRESSO NACIONAL

EMENDA CONSTITUCIONAL No 62

Altera o art. 100 da Constituição Federal e acrescenta o ar t . 97 ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo regime especial de pagamento de preca-
tórios pelos estados, Distrito Federal e municípios.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3o do art. 60 da Consti-
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1o O art. 100 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distri-
tal e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de 
apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou 
de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

§ 1o Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, 
vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações 
por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transi-
tada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles 
referidos no § 2o deste artigo.

§ 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham 60 (sessenta) anos de 
idade ou mais na data de expedição do precatório, ou sejam portadores de doença grave, definidos na 
forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao 
triplo do fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa 
finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.

§ 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não 
se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas 
referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

§ 4o Para os fins do disposto no § 3o, poderão ser fixados, por leis próprias, valores 
distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mí-
nimo igual ao valor do maior beneficio do regime geral de previdência social.

§ 5o É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba 
necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes 
de precatórios judiciários apresentados até 1o de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercí-
cio seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente.

§ 6o As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente 
ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar 
o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preteri-
mento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação 
do seu débito, o sequestro da quantia respectiva.

§ 7o O Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar 
ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios incorrerá em crime de responsabilidade e respon-
derá, também, perante o Conselho Nacional de Justiça.

§ 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor 
pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadra-
mento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo.

§ 9o No momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamen-
tação, deles deverá ser abatido, a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos 
e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública 
devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja 
suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial.
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§ 10. Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal solicitará à Fazenda Pública de-
vedora, para resposta em até 30 (trinta) dias, sob pena de perda do direito de abatimento, informação 
sobre os débitos que preencham as condições estabelecidas no § 9o, para os fins nele previstos.

§ 11. É facultada ao credor, conforme estabelecido em lei da entidade federativa devedo-
ra, a entrega de créditos em precatórios para compra de imóveis públicos do respectivo ente federado.

§ 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores 
de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, 
será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de com-
pensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta 
de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios.

13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a ter-
ceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto 
nos §§ 2o e 3o.

§ 14. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio 
de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora.

§ 15. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei complementar a esta Constituição 
Federal poderá estabelecer regime especial para pagamento de crédito de precatórios de Estados, 
Distrito Federal e Municípios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo 
de liquidação.

§ 16. A seu critério exclusivo e na forma de lei, a União poderá assumir débitos, oriun-
dos de precatórios, de Estados, Distrito Federal e Municípios, refinanciando-os diretamente.”(NR)

Art. 2o O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte art. 97:

“Art. 97. Até que seja editada a lei complementar de que trata o § 15 do art. 100 da 
Constituição Federal, os estados, o Distrito Federal e os municípios que, na data de publicação desta 
Emenda Constitucional, estejam em mora na quitação de precatórios vencidos, relativos às suas ad-
ministrações direta e indireta, inclusive os emitidos durante o período de vigência do regime especial 
instituído por este artigo, farão esses pagamentos de acordo com as normas a seguir estabelecidas, 
sendo inaplicável o disposto no art. 100 desta Constituição Federal, exceto em seus §§ 2o, 3o, 9o, 10, 
11, 12, 13 e 14, e sem prejuízo dos acordos de juízos conciliatórios já formalizados na data de promul-
gação desta Emenda Constitucional.

§ 1o Os estados, o Distrito Federal e os municípios sujeitos ao regime especial de que 
trata este artigo optarão, por meio de ato do Poder Executivo:

I – pelo depósito em conta especial do valor referido pelo § 2o deste artigo; ou
II – pela adoção do regime especial pelo prazo de até 15 (quinze) anos, caso em que o 

percentual a ser depositado na conta especial a que se refere o § 2o deste artigo corresponderá, anu-
almente, ao saldo total dos precatórios devidos, acrescido do índice oficial de remuneração básica da 
caderneta de poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta 
de poupança para fins de compensação da mora, excluída a incidência de juros compensatórios, dimi-
nuído das amortizações e dividido pelo número de anos restantes no regime especial de pagamento.

§ 2o Para saldar os precatórios, vencidos e a vencer, pelo regime especial, os estados, 
o Distrito Federal e os municípios devedores depositarão mensalmente, em conta especial criada para 
tal fim, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas corren-
tes líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, sendo que esse percentual, 
calculado no momento de opção pelo regime e mantido fixo até o final do prazo a que se refere o § 14 
deste artigo, será:

I – para os estados e para o Distrito Federal:
a) de, no mínimo, 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), para os estados das 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além do Distrito Federal, ou cujo estoque de precatórios pen-
dentes das suas administrações direta e indireta corresponder a até 35% (trinta e cinco por cento) do 
total da receita corrente líquida;

b) de, no mínimo, 2% (dois por cento), para os estados das regiões Sul e Sudeste, 
cujo estoque de precatórios pendentes das suas administrações direta e indireta corresponder a mais 
de 35% (trinta e cinco por cento) da receita corrente líquida;
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II – para municípios:
a) de, no mínimo, 1% (um por cento), para municípios das regiões Norte, Nordeste 

e Centro-Oeste, ou cujo estoque de precatórios pendentes das suas administrações direta e indireta 
corresponder a até 35% (trinta e cinco por cento) da receita corrente líquida;

b) de, no mínimo, 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), para municípios das 
regiões Sul e Sudeste, cujo estoque de precatórios pendentes das suas administrações direta e indi-
reta corresponder a mais de 35 % (trinta e cinco por cento) da receita corrente líquida.

§ 3o Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata este artigo, o 
somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de ser-
viços, transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas do § 1o do art. 20 da 
Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo mês de referência e os 11 (onze) me-
ses anteriores, excluídas as duplicidades, e deduzidas:

I – nos estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional;
II – nos Estados, no Distrito Federal e nos municípios, a contribuição dos servidores 

para custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da
compensação financeira referida no § 9O do art. 201 da Constituição Federal.
§ 4o As contas especiais de que tratam os §§ 1o e 2o serão administradas pelo Tribunal 

de Justiça local, para pagamento de precatórios expedidos pelos tribunais.
§ 5o Os recursos depositados nas contas especiais de que tratam os §§ 1o e 2o deste 

artigo não poderão retornar para estados, Distrito Federal e municípios devedores.
§ 6o Pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos recursos de que tratam os §§ 1o e 2o 

deste artigo serão utilizados para pagamento de precatórios em ordem cronológica de apresentação, 
respeitadas as preferências definidas no § 1o, para os requisitórios do mesmo ano e no § 2o do art. 
100, para requisitórios de todos os anos.

§ 7o Nos casos em que não se possa estabelecer a precedência cronológica entre 2 
(dois) precatórios, pagar-se-á primeiramente o precatório de menor valor.

§ 8o A aplicação dos recursos restantes dependerá de opção a ser exercida por es-
tados, Distrito Federal e municípios devedores, por ato do Poder Executivo, obedecendo à seguinte 
forma, que poderá ser aplicada isoladamente ou simultaneamente:

I – destinados ao pagamento dos precatórios por meio do leilão;
II - destinados a pagamento a vista de precatórios não quitados na forma do § 6o e do 

inciso I, em ordem única e crescente de valor por precatório;
III – destinados a pagamento por acordo direto com os credores, na forma estabe-

lecida por lei própria da entidade devedora, que poderá prever criação e forma de funcionamento de 
câmara de conciliação.

§ 9o Os leilões de que trata o inciso I do § 8o deste artigo:
I – serão realizados por meio de sistema eletrônico administrado por entidade autori-

zada pela Comissão de Valores Mobiliários ou pelo Banco Central do Brasil;
II – admitirão a habilitação de precatórios, ou parcela de cada precatório indicada pelo 

seu detentor, em relação aos quais não esteja pendente, no âmbito do Poder Judiciário, recurso ou
impugnação de qualquer natureza, permitida por iniciativa do Poder Executivo a com-

pensação com débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra devedor 
originário pela Fazenda Pública devedora até a data da expedição do precatório, ressalvados aqueles 
cuja exigibilidade esteja suspensa nos termos da legislação, ou que já tenham sido objeto de abati-
mento nos termos do § 9o do art. 100 da Constituição Federal;

III - ocorrerão por meio de oferta pública a todos os credores habilitados pelo respec-
tivo ente federativo devedor;

IV – considerarão automaticamente habilitado o credor que satisfaça o que consta no 
inciso II;

V – serão realizados tantas vezes quanto necessário em função do valor disponível;
VI – a competição por parcela do valor total ocorrerá a critério do credor, com deságio 

sobre o valor desta;
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VII – ocorrerão na modalidade deságio, associado ao maior volume ofertado cumula-
do ou não com o maior percentual de deságio, pelo maior percentual de deságio, podendo ser fixado 
valor máximo por credor, ou por outro critério a ser definido em edital;

VIII – o mecanismo de formação de preço constará nos editais publicados para cada 
leilão;

IX – a quitação parcial dos precatórios será homologada pelo respectivo Tribunal que 
o expediu.

§ 10. No caso de não liberação tempestiva dos recursos de que tratam o inciso II do 
§ 1o e os §§ 2o e 6o deste artigo:

I – haverá o sequestro de quantia nas contas de estados, Distrito Federal e municípios 
devedores, por ordem do Presidente do Tribunal referido no § 4o, até o limite do valor não liberado;

II – constituir-se-á, alternativamente, por ordem do Presidente do Tribunal requerido, 
em favor dos credores de precatórios, contra estados, Distrito Federal e municípios devedores, direito 
líquido e certo, autoaplicável e independentemente de regulamentação, à compensação automática 
com débitos líquidos lançados por esta contra aqueles, e, havendo saldo em favor do credor, o valor 
terá automaticamente poder liberatório do pagamento de tributos de estados, Distrito Federal e muni-
cípios devedores, até onde se compensarem;

III – o chefe do Poder Executivo responderá na forma da legislação de responsabilida-
de fiscal e de improbidade administrativa;

IV – enquanto perdurar a omissão, a entidade devedora:
a) não poderá contrair empréstimo externo ou interno;
b) ficará impedida de receber transferências voluntárias;
V – a União reterá os repasses relativos ao Fundo de Participação dos Estados e do 

Distrito Federal e ao Fundo de Participação dos Municípios, e os depositará nas contas especiais re-
feridas no § 1o, devendo sua utilização obedecer ao que prescreve o § 5o, ambos deste artigo.

§ 11. No caso de precatórios relativos a diversos credores, em litisconsórcio, admite-se 
o desmembramento do valor, realizado pelo Tribunal de origem do precatório, por credor, e, por este, 
a habilitação do valor total a que tem direito, não se aplicando, neste caso, a regra do § 3o do art. 100 
da Constituição Federal.

§ 12. Se a lei a que se refere o § 4o do art. 100 não estiver publicada em até 180 (cento 
e oitenta) dias, contados da data de publicação desta Emenda Constitucional, será considerado, para 
os fins referidos, em relação a estados, Distrito Federal e municípios devedores, omissos na regula-
mentação, o valor de:

I – 40 (quarenta) salários-mínimos para estados e para o Distrito Federal;
II – 30 (trinta) salários-mínimos para municípios.
§ 13. Enquanto estados, Distrito Federal e municípios devedores estiverem realizando 

pagamentos de precatórios pelo regime especial, não poderão sofrer sequestro de valores, exceto no 
caso de não liberação tempestiva dos recursos de que tratam o inciso II do § 1o e o § 2o deste artigo.

§ 14. O regime especial de pagamento de precatório previsto no inciso I do § 1o vigora-
rá enquanto o valor dos precatórios devidos for superior ao valor dos recursos vinculados, nos termos 
do § 2o, ambos deste artigo, ou pelo prazo fixo de até 15 (quinze) anos, no caso da opção prevista no 
inciso II do § 1o.

§ 15. Os precatórios parcelados na forma do art. 33 ou do art. 78 deste Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias e ainda pendentes de pagamento ingressarão no regime espe-
cial com o valor atualizado das parcelas não pagas relativas a cada precatório, bem como o saldo dos 
acordos judiciais e extrajudiciais.

§ 16. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores 
de requisitórios, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice 
oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, inci-
dirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando 
excluída a incidência de juros compensatórios.

§ 17. O valor que exceder o limite previsto no § 2o do art. 100 da Constituição Federal 
será pago, durante a vigência do regime especial, na forma prevista nos §§ 6o e 7o ou nos incisos I, II 
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e III do § 8o deste artigo, devendo os valores dispendidos para o atendimento do disposto no § 2o do 
art. 100 da Constituição Federal serem computados para efeito do § 6o deste artigo.

§ 18. Durante a vigência do regime especial a que se refere este artigo, gozarão tam-
bém da preferência a que se refere o § 6o os titulares originais de precatórios que tenham completado 
60 (sessenta) anos de idade até a data da promulgação desta Emenda Constitucional.”

Art. 3o A implantação do regime de pagamento criado pelo art. 97 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias deverá ocorrer no prazo de até 90 (noventa dias), contados da data da publicação desta Emen-
da Constitucional.

Art. 4o A entidade federativa voltará a observar somente o disposto no art. 100 da Constituição Federal:

I – no caso de opção pelo sistema previsto no inciso I do § 1o do art. 97 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, quando o valor dos precatórios devidos for inferior ao dos 
recursos destinados ao seu pagamento;

II – no caso de opção pelo sistema previsto no inciso II do § 1o do art. 97 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, ao final do prazo.

Art. 5o Ficam convalidadas todas as cessões de precatórios efetuadas antes da promulgação desta 
Emenda Constitucional, independentemente da concordância da entidade devedora.

Art. 6o Ficam também convalidadas todas as compensações de precatórios com tributos vencidos até 
31 de outubro de 2009 da entidade devedora, efetuadas na forma do disposto no § 2o do art. 78 do ADCT, reali-
zadas antes da promulgação desta Emenda Constitucional.

Art. 7o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de dezembro de 2009. – Mesa da Câmara dos Deputados, Deputado Michel Temer , Presi-

dente – Deputado Marco Maia, 1o Vice-Presidente – Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, 2o Vice-Presi-
dente – Deputado Rafael Guerra, 1o Secretário – Deputado Inocêncio Oliveira, 2o Secretário – Deputado Odair 
Cunha, 3o Secretário – Deputado Nelson Marquezelli, 4o Secretário

Mesa do Senado Federal – Senador Marconi Perillo, 1o Vice-Presidente, no exercício da Presidência 
- Senadora Serys Slhessarenko, 1a Vice-Presidente – Senador Heráclito Fortes, 1o Secretário – Senador João 
Vicente Claudino, 2o Secretário – Senador Mão Santa, 3o Secretário - Senadora Patrícia Saboya, 4a Secretária.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SUMÁRIO

SEÇÃO I

1 – ATA DA 346ª SESSÃO DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, VESPERTINA, 
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 53ª 
LEGISLATURA, EM 9 DE DEZEMBRO DE 2009.

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

anterior
III – Leitura do expediente

MENSAGENS

Nº 932/2009 – do Poder Executivo – Sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional as au-

torizações às entidades abaixo relacionadas para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária, 
conforme os seguintes atos:1 -Portaria nº 152, de 
16 de fevereiro de 2005 – Associação Comunitária 
Alto Ituêto (ACM) de Radiodifusão, no município 
de Santa Rita do Ituêto – MG;2 -Portaria nº 169, 
de 12 de abril de 2007 – Associação Comunitária 
de Desenvolvimento Cultural de Lago Verde Mara-
nhão, no município de Lago Verde – MA;3 -Portaria 
nº 935, de 22 de dezembro de 2008 – Associação 
Cultural Comunitária Novo Maracanã, no municí-
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pio de Campinas – SP;4 -Portaria nº 936, de 22 de 
dezembro de 2008 – Associação Manancial FM de 
Radiodifusão Comunitária, no município de Ubatu-
ba – SP;5 -Portaria nº 956, de 23 de dezembro de 
2008 – Associação Comunitária de Difusão Cultu-
ral Rádio Real – FM, no município de Piratininga – 
SP;6 -Portaria nº 973, de 23 de dezembro de 2008 
– Associação Rádio Comunitária Arena FM, no mu-
nicípio de Fernandópolis – SP;7 -Portaria nº 974, 
de 23 de dezembro de 2008 – Associação Cultural 
Comunitária Torre de Pedra, no município de Torre 
de Pedra – SP;8 -Portaria nº 1.014, de 23 de de-
zembro de 2008- Associação Cultural Morungaba, 
no município e Morungaba- SP;9 -Portaria nº 1.041, 
de 23 de dezembro de 2008 – Associação Comu-
nitária de Comunicação de Tunápolis, no município 
deTunápolis – SC;10 -Portaria nº 1.045, de 23 de 
dezembro de 2008 – Associação Comunitária Pontal 
do Sul e Norte de Itapitanga – ASCOMP, no municí-
pio de Itapitanga – BA;11 -Portaria nº 1.047, de 23 
de dezembro de 2008 – Associação Comunitária 
Cordeirense, no município de São José dos Cordei-
ros – PB;12 -Portaria nº 1.051, de 23 de dezembro 
de 2008 – Associação de Desenvolvimento Social 
e Comunicação Comunitária de Caiçara Distrito de 
Cruz, no município de Cruz – Vila Caiçara – CE;13 
-Portaria nº 1.063, de 23 de dezembro de 2008 – 
Associação Comunitária Radio Gêneses FM de 
Campos dos Goytacazes, no município de Campos 
dos Goytacazes – RJ14 -Portaria nº 1 066, de 23 
de dezembro de 2008 – Associação Comunitária 
do Bairro Arthur Cataldi, no município de Barra do 
Piraí – RJ;15 -Portaria nº 1.070, de 23 de dezembro 
de 2008 – Associação Sanraimundense de Comu-
nicação, no município de São Raimundo Nonato 
– P1;16 -Portaria nº 1.078, de 23 de dezembro de 
2008 – Associação Comunitária de Comunicação 
de Nova Petrópolis (ACINOVA), no município de 
Nova Petrópolis – RS;17 – Portaria nº 1.079, de 23 
de dezembro de 2008 – Associação Sinimbuense 
para o Desenvolvimento Cultural – ASSINDESC, no 
município de Sinimbu – RS;18 – Portaria nº 1.089, 
de 23 de dezembro de 2008 – Associação do Mo-
vimento de Radiodifusão de São Valério do Sul, no 
município de São Valério do Sul – RS;19 – Portaria 
nº 1.097, de 23 de dezembro de 2008 – Associação 
dos Moradores de São Miguel do Passa Quatro, no 
município de São Miguel do Passa Quatro – GO;20 
– Portaria nº 1.105, de 23 de dezembro de 2008 – 
Associação Social e Beneficente Distrital, no mu-
nicípio de Ananindeua- PA;21 – Portaria nº 1.131, 
de 23 de dezembro de 2008 – Associação Arte e 
Cultura de Maiquinique, no município de Maiquinique 
– BA;22 – Portaria nº 1.133, de 23 de dezembro de 
2008 – Associação Comunitária São Dominguense 
de Comunicação e Lazer – ACSDÇL, no município 
de São Domingos – BA;23 – Portaria nº 1.143, de 
23 de dezembro de 2008 – Associação Comunitá-
ria Canabravense de Desenvolvimento Sócio Cul-

tural – ACCADESC, no município de São João da 
Canabrava – P1;24 – Portaria nº 1.165, de 23 de 
dezembro de 2008 – Associação Cultural Comuni-
tária Douradoquarense – ACCD, no município de 
Douradoquara – MG;25 – Portaria nº 1.176, de 30 
de dezembro de 2008 – Associação Comunitária 
Querência – ACQUER, no município de Querência 
– MT;26 – Portaria nº 1.210, de 30 de dezembro de 
2008 – Associação Comunitária de Rádio Capitão 
Gervásio Oliveira – ACPACGEO, no município de 
Capitão Gervásio Oliveira -P1; 27 – Portaria nº 131, 
de 25 de março de 2009 – Associação Cultural de 
Paulo Bento, no município de Paulo Bento – RS;28 
– Portaria nº 158, de 14 de abril de 2009 – Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária de Guarda dos 
Ferreiros, no município de São Gotardo – MG;29 – 
Portaria nº 165, de 14 de abril de 2009 – Associa-
ção Comunitária Itamontense de Radiodifusão, no 
município de Itamonte – MG;30 – Portaria nº 209, 
de 22 de abril de 2009 – Associação de Rádio Di-
fusão Comunitária Educativa de Pedras Grandes, 
no município de Pçdras Grandes – SC;31 – Por-
taria nº 282, de 14 de maio de 2009 – Associação 
de Radiodifusão Comunitária de Concórdia, no 
município de Concórdia SC;32 – Portaria nº 284, 
de 14 de maio de 2009 Associação Comunitária 
de Comunicação e Cultura Luta e Liberdade, no 
município de Sebastião Laranjeiras – BÁ;33 – Por-
taria nº 289, de 14 de maio de 2009 – Associação 
Liberdade e Trabalho Pela Cultura de Altinópolis, no 
município de Altinópolis – SP;34 – Portaria nº 290, 
de 14 de maio de 2009 – Associação Comunitária 
de São Luiz do Norte, no município de São Luiz do 
Norte – GO;35 – Portaria nº 325, de 28 de maio de 
2009 – Associação dos Moradores do Bairro Bom 
Jesus, no município de Axixá do Tocantíns – TO;36 
– Portaria nº 327, de 28 de maio de 2009- Associa-
ção Comunitária Radiodifusora Voz do Povo FM, na 
região administrativa do Guará – DF;37 – Portaria 
nº 328, de 28 dê maio de 2009 – Associaçãõ Co-
munitária de Radiodifusão de Ipiranga de Goiás, no 
município de Ipiranga de Goiás – GO;38 – Portaria 
nº 330, de 28 de maio de 2009 – Associ4ção. Çul-
tural Comunitária São Valentinense, no município 
de São Valentim – RS; -39 – Portaria nº 333, de 29 
de maio de 2009 – Rádio Difusora Comunitária do 
Sul de Minas, no município de São José dô Alegre 
– MG;40 – Portaria nº 351, de 12 de junho de 2009 
– Associação Cultural, Esportiva e Artesanal de 
Carapajó, no município de Cametá – PA;41 – Por-
taria nº 352, de 12 de junho de 2009 – Associação 
Pioneira Aguiabranquense de Radiodifusão Para 
a Promoção da Cultura, Artes e Educação, no mu-
nicipio de Águia Branca – ES;42 – Portaria nº 356, 
de 12 de junho de 2009 – Associação Comunitaria 
de Comunicação Popular de Palhano – ACCPP, no 
município de Palhano – CE;43 – Portaria nº 358, de 
12 de junho de 2009 – Associação de Lazer União 
e Cultura de Capela de Santana, no município de 
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Capela de Santana – RS;44 – Portaria nº 365, de 
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pio de Barcarena – PA;47 – Portaria nº 430, de 23 
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tária de Dom Corrêa, no município de Manhuaçu 
– MG;48 – Portaria nº 438, de 28 de julho de 2009 
– Associação Cultural Comunitária Viadutense, no 
município de Viadutos – RS;49 – Portaria nº 559, 
de 13 de agosto de 2009 – Associação Cultural e 
Comunitária Aliança FM, no município de Aliança – 
PE; e50 – Portaria nº 563, de 13 de agosto de 2009 
– Associação de Radiodifusão Comunitária Nova 
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2008 – Rádio Terra FM Ltda., no município de Cam-
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2009 – Rádio Editora Magia Ltda., no município de 
Garibaldi – RS;6 – Portaria nº 381, de 18 de junho 
de 2009 – SBC – Radiodifusão Ltda., no município 
de Curuçá – PA;7 – Portaria nº 382, de 18 de junho 
de 2009 – SBC – Radiodifusão Ltda., no município 
de Curralinho – PA;8 – Portaria nº 390, de 18 de 
junho de 2009 – Sistema Integrado de Radiocomu-
nicação Ltda. – SIR, no município de São Joaquim 
da Barra – SP;9 – Portaria nº 391, de 18 de junho 
de 2009- Rádio Som Alvorada Ltda., no município 
de Paranã – TO;10 – Portaria nº 393, de 18 de ju-
nho de 2009- Rádio Fortaleza EM Baum Ltda., no 
município de Baum – SP;11 – Portaria nº 593, de 
18 de agosto de 2009 – Rádio Regional Ltda., no 
município de Rancho Queimado – SC;12 – Por-
taria nº 599, de 18 de agosto de 2009 – Sistema 
Rádio Carajás da Amazônia Ltda, no município de 
Parauapebas – PA; e13 – Portaria nº 797, de 30 de 
setembro de 2009 – Rádio Cultural de Vitória Ltda., 
no município de Escada – PE. ............................... 70207

Nº 941/2009 – do Poder Executivo – Comu-
nica que foram autorizadas, conforme Despachos 
adiante especificados, as transferências indiretas, 
para outros grupos de cotistas, do controle socie-

tário de diversas entidades, concessionárias de 
serviços de radiodifusão sonora.Em Ondas Médias-
Despacho de 12 de junho de 2009 (DOU do dia 15 
subsequente):1 – Rádio Progresso de Alagoas Ltda., 
no município de Maceió – AL;Despachos de 24 de 
junho de 2009 (DOU do dia 25 subsequente):2 – 
Empresa de Radiodifusão Cultural Ltda., no muni-
cípio de Ituverava – SP;3 – Rádio Capital do Norte 
Ltda., no município de Sinop – MT;4 – Rádio Me-
tropolitana de Vespasiano Ltda., no município de 
Vespasiano – MG;5 – Rádio Clube de Canoinhas 
Ltda., no município de Canoinhas – SC;6 – Rádio 
Comunicadora Grande Rio Ltda., no município de 
Itaguaí – RJ;Despachos de 4 de setembro de 2009 
(DOU do dia 8 sebsequente):7 – Rádio Liberdade 
de Sergipe Ltda., no município de Aracaju – SE;8 
– Rádio Difusora Três Passos Ltda., no município 
de Três Passos – RS;Despachos de 27 de outubro 
de 2009 (DOU do dia 28 subsequente):9 – Rádio 
Guaraniaçu Ltda., no município de Guaraniaçu – 
PR;10 – Rádio Boa Esperança Ltda., no município 
de São João dos Patos – MA;Em Ondas Tropicais-
Despacho de 17 de julho de 2009 (DOU do dia 20 
subsequente):11 – Sociedade Rádio Meteorologia 
Paulista Ltda., no município de Ibitinga – SP. ........ 70215
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do dia 25 subsequente):1 – Televisão Cidade Ltda., 
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concessão outorgada à Rádio Alto Taquari Ltda., 
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ca o Exceletíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
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ca que se ausentará do País, no período de 29 de 
novembro a 4 de dezembro de 2009, em viagens 
oficiais a Portugal, de 29 de novembro a 1º de de-
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tinavas de nºs 1 a 19 e 23 a 30. ............................ 70397

VI – Encerramento
2 – ATA DA 347ª SESSÃO DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, NOTURNA, DA 
3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 53ª 
LEGISLATURA, EM 9 DE DEZEMBRO DE 2009.

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

anterior
III – Leitura do expediente
IV – Breves Comunicações
JOSÉ GENOÍNO (PT, SP) – Solicitação aos 

Deputados de comparecimento e permanência no 
plenário. ................................................................. 70427

MARCELO ITAGIBA (PSDB, RJ) – Pedido 
aos Deputados do PSDB e da bancada do Estado 
do Rio de Janeiro para não efetivação do registro 
de presença no plenário. ....................................... 70428

GUILHERME CAMPOS (DEM, SP – Pela 
ordem) – Pedido aos Deputados do DEM para não 
registro de presença no plenário. .......................... 70428

GERALDO PUDIM (PR, RJ – Pela ordem) 
– Justificativa da ausência do orador em votação 
anterior. .................................................................. 70428

CELSO MALDANER (Bloco/PMDB, SC) – Pe-
dido aos Deputados do PMDB de comparecimento 
ao plenário. ............................................................ 70428

RIBAMAR ALVES (Bloco/PSB, MA) – Soli-
citação à Presidência de votação da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 391, de 2009, sobre o 
estabelecimento do plano de carreira e do piso sa-
larial nacional dos agentes comunitários de saúde 
e dos agentes de combate às endemias.  ............. 70428

WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB, PB) – 
Solicitação aos Deputados da base governista de 
comparecimento ao plenário. ................................ 70428
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RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB, DF) 
– Indignação da bancada do PSB com atos de vio-
lência praticados contra estudantes, em Brasília, 
Distrito Federal. Imediato afastamento do Gover-
nador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, e 
do Vice-Governador Paulo Octavio.  ...................... 70428

DEVANIR RIBEIRO (PT, SP) – Conclamação 
aos Deputados para votação do projeto de lei sobre 
a distribuição de royalties de petróleo aos Estados 
brasileiros. ............................................................. 70428

PEDRO WILSON (PT, GO) – Defesa de apro-
vação do projeto de lei sobre a distribuição de recur-
sos oriundos da exploração de petróleo da camada 
pré-sal. Apoio à aprovação pela Casa de proposta 
de emenda à Constituição sobre o estabelecimento 
do plano de carreira e do piso salarial nacional dos 
agentes comunitários de saúde e dos agentes de 
combate às endemias. ........................................... 70429

SOLANGE AMARAL (DEM, RJ) – Posicio-
namento do DEM favorável ao debate de nova 
repartição de recursos oriundos da exploração de 
petróleo. ................................................................. 70429

BRIZOLA NETO (PDT, RJ – Pela ordem) – 
Solicitação aos Deputados do PDT de compareci-
mento ao plenário. Atendimento às reivindicações 
dos Estados produtores de petróleo pelo Relator 
Henrique Eduardo Alves. ....................................... 70429

PRESIDENTE (Michel Temer) – Alerta aos 
oradores sobre a observância do tempo concedido 
para o uso da palavra. ........................................... 70429

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB, SP) – Preo-
cupação com os efeitos da chamada PEC dos Pre-
catórios, promulgada pelo Congresso Nacional.  .. 70429

CHICO ALENCAR (PSOL, RJ) – Repúdio às 
ações do Governador José Roberto Arruda para 
impedimento da abertura de processo de impea-
chment pela Câmara Legislativa do Distrito Federal 
e contra participantes em manifestação popular.  . 70429

ROSE DE FREITAS (Bloco/PMDB, ES) – 
Agradecimento à Presidência pela inclusão na pauta 
de proposta de interesse dos agentes comunitário 
de saúde. Apoio do Estado do Espírito Santo ao 
projeto de lei sobre o estabelecimento do regime 
de partilha de recursos oriundos da exploração de 
petróleo na camada pré-sal. .................................. 70430

IRINY LOPES (PT, ES) – Reiteração do apelo 
aos Deputados do PT de comparecimento ao plená-
rio para votação de matéria de relevante interesse 
do País. .................................................................. 70430

GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB, PE – Pela 
ordem) – Registro de voto proferido em sessão an-
terior. ...................................................................... 70430

PAULO TEIXEIRA (PT, SP) – Importância da 
votação do projeto de lei sobre o estabelecimen-
to do regime de partilha dos recursos oriundos da 
exploração de petróleo na camada pré-sal............ 70430

MARCELO ORTIZ (PV, SP – Pela ordem) – 
Registro de voto proferido em sessão anterior. ..... 70430

LUIZ CARLOS BUSATO (PTB, RS) – Recon-
dução do Deputado Jovair Arantes à Liderança do 
PTB. ....................................................................... 70430

JORGINHO MALULY (DEM, SP) – Aplausos 
à Presidência pela inclusão na pauta do projeto de 
lei de interesse dos servidores da Casa. Instaura-
ção CPMI destinada à investigação de repasses 
de recursos públicos para entidades vinculadas à 
reforma agrária. ..................................................... 70431

PRESIDENTE (Michel Temer) – Pedido aos 
Deputados de permanência no plenário. ............... 70431

JORGE BOEIRA (PT, SC) – Posicionamento 
do orador favorável ao estabelecimento do regime 
de partilha de recursos oriundos da exploração de 
petróleo na camada pré-sal. .................................. 70431

ARMANDO ABÍLIO (PTB, PB) – Pedido ao 
Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado 
Michel Temer, de inserção na pauta de votações da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 47, de 2003, 
sobre a introdução da alimentação no texto do art. 
6º da Constituição Federal, como direito social. .... 70431

DELEY (PSC, RJ) – Pedido à Presidência de 
votação do projeto de criação do Estatuto do Tor-
cedor. ..................................................................... 70432

EDSON DUARTE (PV, BA) – Construção da 
BR-235 no Estado da Bahia.  ................................ 70432

DOMINGOS DUTRA (PT, MA) – Promoção, 
pela Diocese de Balsas em conjunto com o Sindi-
cato dos Trabalhadores Rurais, de manifestação em 
protesto contra a estagnação da reforma agrária e 
danos ambientais provocados pelo agronegócio 
No Estado do Maranhão. Pedido de audiência da 
referida Diocese com o Presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva, acerca do tema. ............ 70432

PEDRO EUGÊNIO (PT, PE) – Apoio ao projeto 
de lei sobre o estabelecimento do regime de partilha 
de recursos oriundos da exploração de petróleo na 
camada pré-sal. ..................................................... 70432

MARCELO ITAGIBA (PSDB, RJ – Pela ordem) 
– Falecimento da Major do Exército Elza Cansanção 
Medeiros, ex-combatente na 2ª Guerra Mundial. .. 70432

EMILIANO JOSÉ (PT, BA) – Ampliação do 
Hospital Eládio Lasserre, em Salvador, Estado da 
Bahia. Ações do Governador Jaques Wagner em 
prol da área de saúde. ........................................... 70433

JOSÉ CHAVES (PTB, PE) – Transcurso do 
Dia do Engenheiro e do Arquiteto. Cumprimento pelo 
Governador do Estado de Pernambuco, Eduardo 
Campos, de compromissos da campanha eleitoral, 
com a inauguração de 3 hospitais metropolitanos e 
20 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). ........ 70433

ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT, MS) – Ele-
vação dos índices de popularidade do Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, segundo pesquisa do 
IBOPE. ................................................................... 70436
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JORGE KHOURY (DEM, BA) – Inauguração 
de unidade do Instituto do Coração – INCOR, no 
Município de Juazeiro, Estado da Bahia. Alerta ao 
Ministério do Meio Ambiente sobre a necessidade 
de contenção de incêndios no Parque Nacional do 
Descobrimento. Concessão, pela Câmara America-
na de Comércio e pelo Jornal Valor Econômico, 
do Prêmio ECO aos técnicos da Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba — CODEVASF, Rodrigo Vieira, Frederico 
Calazans e Juan Ramon Fleischmann.  ................ 70436

VITAL DO RÊGO FILHO (Bloco/PMDB, PB) – 
Transcurso do Dia Internacional de Combate à Cor-
rupção. Apoio popular ao projeto de lei proibitivo da 
candidatura de políticos condenados pela Justiça. 
Denúncias de corrupção no âmbito do Governo do 
Distrito Federal.  .................................................... 70439

JEFFERSON CAMPOS (Bloco/PSB, SP) – 
Importância da realização da 15ª Conferência das 
Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em 
Copenhague, Dinamarca. Combate à prática de 
crimes por meio da Internet. Disponibilização no 
site da Polícia Federal de formulário para denúncias 
de violação dos direitos humanos. Contrariedade à 
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 33, de 2007, a respeito da supressão do instituto 
da separação judicial, e do Projeto de Lei do Sena-
do nº 464, de 2008, sobre a autorização de pedidos 
de separação e divórcio por meio eletrônico. ........ 70440

PAULO PIMENTA (PT, RS) – Razões do re-
púdio de oficiais da Brigada Militar do Estado do 
Rio Grande do Sul Projeto de Lei Complementar nº 
296, de 2009, ao Projeto de Lei nº 299, de 2009, e 
à Proposta de Emenda à Constituição nº 200, de 
2009.  ..................................................................... 70441

MARCELO GUIMARÃES FILHO (Bloco/
PMDB, BA) – Escalada da violência e das ações 
do crime organizado em Salvador, Estado da Bahia. 
Situação da área de segurança pública local. ....... 70442

V – Ordem do Dia
PRESIDENTE (Michel Temer) – Continuação 

da votação, em turno único, do Projeto de Lei nº Lei 
nº 2.502-C, de 2007, que altera a Lei nº 9.478, de 
6 de agosto de 1997, que dispões sobre a política 
energética nacional, as atividades relativas ao mo-
nopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de 
Política Energética e a Agência Nacional do Petró-
leo. ......................................................................... 70446

Votação de requerimento de retirada do pro-
jeto da pauta.  ........................................................ 70446

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado HUMBERTO SOUTO (PPS, 
MG). ....................................................................... 70447

JOSÉ GENOÍNO (PT, SP) – Encaminhamento 
da votação. Orientação da respectiva bancada. .... 70447

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados DANIEL AL-
MEIDA (Bloco/PCdoB, BA), EDUARDO CUNHA 

(Bloco/PMDB, RJ), JOVAIR ARANTES (PTB, GO), 
FERNANDO CORUJA (PPS, SC), GORETE PEREI-
RA (PR, CE), MARCELO ITAGIBA (PSDB, RJ), LIRA 
MAIA (DEM, PA), SOLANGE AMARAL (DEM, RJ), 
EDSON DUARTE (PV, BA), IVAN VALENTE (PSOL, 
SP), GORETE PEREIRA (PR, CE), DAGOBERTO 
(PDT, MS), FILIPE PEREIRA (PSC, RJ), ELIENE 
LIMA (PP, MT). ....................................................... 70447

PRESIDENTE (Michel Temer) – Rejeição do 
requerimento. ......................................................... 70449

MARCELO ITAGIBA (PSDB, RJ) – Pedido de 
verificação. ............................................................. 70449

LIRA MAIA (DEM, PA) – Pedido de verificação 
conjunta. ................................................................ 70449

ANDRÉ VARGAS (PT, PR) – Pedido de veri-
ficação conjunta. .................................................... 70449

EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB, RJ) – Pe-
dido de verificação conjunta. ................................. 70449

PRESIDENTE (Michel Temer) – Deferimento 
dos pedidos de verificação. ................................... 70449

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados MARCELO 
ITAGIBA (PSDB, RJ), LIRA MAIA (DEM, PA). ....... 70449

ANDRÉ VARGAS (PT, PR) – Pedido de veri-
ficação conjunta. .................................................... 70449

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada a Sra. Deputada SOLANGE AMARAL 
(DEM, RJ). ............................................................. 70449

PRESIDENTE (Michel Temer) – Convocação 
dos Deputados ao plenário. ................................... 70449

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
MARCELO ITAGIBA (PSDB, RJ).  ......................... 70449

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados EDUARDO 
VALVERDE (PT, RO), MARCELO ITAGIBA (PSDB, 
RJ). ........................................................................ 70449

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados ANDRÉ VARGAS (PT, PR), SOLANGE 
AMARAL (DEM, RJ), BRIZOLA NETO (PDT, RJ). 70450

JOVAIR ARANTES (PTB, GO – Pela ordem) 
– Transcurso do Dia do Engenheiro e do Dia do 
Arquiteto. Homenagem prestada pela Federação 
Nacional dos Arquitetos e Urbanistas ao Deputado 
Luiz Carlos Busato. ................................................ 70450

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados POMPEO DE MATTOS (PDT, RS), DUARTE 
NOGUEIRA (PSDB, SP).  ...................................... 70450

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados EDIGAR MÃO BRANCA 
(PV, BA), SANDES JÚNIOR (PP, GO), ERNANDES 
AMORIM (PTB, RO).  ............................................ 70451

JAIR BOLSONARO (PP, RJ – Pela ordem) 
– Homenagem póstuma à Major do Exército Elza 
Cansanção Medeiros. ............................................ 70451

EDIGAR MÃO BRANCA (PV, BA – Pela or-
dem) – Convocação dos Deputados do PV ao ple-
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nário. Presença, na Casa, do Secretário Municipal 
de Administração de Macarani, Estado da Bahia. . 70451

PRESIDENTE (Marco Maia) – Manifestação 
de boas-vindas a Parlamentares ibero-americanos 
presentes no plenário. ........................................... 70452

EDUARDO VALVERDE (PT, RO – Pela or-
dem) – Diferença entre os regimes de concessão 
e partilha de recursos oriundos da exploração de 
petróleo. ................................................................. 70452

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados FERNANDO 
CORUJA (PPS, SC), DANIEL ALMEIDA (Bloco/
PCdoB, BA). GIOVANNI QUEIROZ (PDT, PA – Pela 
ordem) – Pedido aos Deputados de comparecimento 
ao plenário para conclusão das votações. Defesa 
de criação dos Estados de Carajás e de Tapajós. . 70452

PRESIDENTE (Marco Maia) – Encerramento 
da votação. ............................................................ 70452

Rejeição do requerimento.  .......................... 70452
Requerimento de preferência para votação 

da Emenda nº 222. ................................................ 70460
Votação de requerimento de quebra de in-

terstício para a votação do requerimento de prefe-
rência.  ................................................................... 70460

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados JOÃO MAGALHÃES 
(Bloco/PMDB, MG), FERNANDO GABEIRA (PV, 
RJ), WELLINGTON ROBERTO (PR, PB). ............. 70460

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado JÚLIO CESAR (DEM, PI). 70461

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados RENATO MOLLING (PP, 
RS), JEFFERSON CAMPOS (Bloco/PSB, SP), ANA 
ARRAES (Bloco/PSB, PE), OLAVO CALHEIROS 
(Bloco/PMDB, AL), JÔ MORAES (Bloco/PCdoB, 
MG), MÁRIO DE OLIVEIRA (PSC, MG), BENE 
CAMACHO (PTB, MA). .......................................... 70461

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados EDUARDO 
VALVERDE (PT, RO), EDUARDO CUNHA (Bloco/
PMDB, RJ) ............................................................. 70461

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado EUDES XAVIER (PT, CE). ... 70461

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados DUARTE NO-
GUEIRA (PSDB, SP), JORGINHO MALULY (DEM, 
SP). ........................................................................ 70461

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado ARACELY DE PAULA (PR, 
MG). ....................................................................... 70462

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados GORETE 
PEREIRA (PR, CE), RENATO MOLLING (PP, RS), 
RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB, DF). ....... 70462

ERNANDES AMORIM (PTB, RO – Pela or-
dem) – Posicionamento contrário ao estabelecimento 
de Termo de Ajustamento de Conduta — TAC entre 

o Ministério Público Federal e a Câmara dos Depu-
tados. Orientação da respectiva bancada. ............ 70462

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados DAGOBER-
TO (PDT, MS), JURANDY LOUREIRO (PSC, ES), 
EDSON DUARTE (PV, BA), FERNANDO CORUJA 
(PPS, SC). ............................................................. 70462

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado CHICO ALENCAR (PSOL, 
RJ). ........................................................................ 70463

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada a Sra. Deputada ANA ARRAES (Bloco/
PSB, PE). ............................................................... 70463

PRESIDENTE (Marco Maia) – Rejeição do 
requerimento. ......................................................... 70463

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados IRINY LOPES (PT, ES), 
ROBERTO BRITTO (PP, BA), JOÃO MAIA (PR, RN), 
JURANDIL JUAREZ (Bloco/PMDB, AP), GIACOBO 
(PR, PR), JOSÉ ROCHA (PR, BA). ....................... 70463

IVAN VALENTE (PSOL, SP – Como Líder) 
– Posicionamento do PSOL favorável à adoção do 
regime de partilha de recursos oriundos da explo-
ração de petróleo na camada pré-sal.  .................. 70463

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado GLADSON CAMELI (PP, 
AC). ........................................................................ 70464

PRESIDENTE (Marco Maia) – Votação de re-
querimento de preferência para votação da Emenda 
nº 222. ................................................................... 70464

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado MANOEL JUNIOR (Bloco/
PMDB, PB). ........................................................... 70464

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado LUIZ PAULO VELLOZO 
LUCAS (PSDB, ES). .............................................. 70464

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados VALDIR COLATTO 
(Bloco/PMDB, SC), PAULO PIMENTA (PT, RS). ... 70464

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada o Sr. Deputado JOSÉ GENOÍNO (PT, 
SP). ........................................................................ 70464

DUARTE NOGUEIRA (PSDB, SP) – Questão 
de ordem sobre o número de Deputados inscritos 
para encaminhamento da votação do requerimento 
de preferência. ....................................................... 70464

PRESIDENTE (Marco Maia) – Resposta ao 
Deputado Duarte Nogueira. ................................... 70464

Usou da palavra para encaminhamento da vo-
tação o Sr. Deputado DUARTE NOGUEIRA (PSDB, 
SP). ........................................................................ 70465

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados MARCELO 
ITAGIBA (PSDB, RJ), ANA ARRAES (Bloco/PSB, 
PE). ........................................................................ 70465
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JOÃO OLIVEIRA (DEM, TO) – Questão de 
ordem sobre posicionamento do Democratas. Orien-
tação da respectiva bancada. ................................ 70465

Usou da palavra para orientação da respectiva 
bancada o Sr. Deputado JOÃO MAIA (PR, RN). ... 70465

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado JOÃO MATOS (Bloco/PMDB, 
SC). ........................................................................ 70466

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados ROBERTO 
BRITTO (PP, BA), EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB, 
RJ), BRIZOLA NETO (PDT, RJ), HUGO LEAL (PSC, 
RJ), EDSON DUARTE (PV, BA), ELIZEU AGUIAR 
(PTB, PI). ............................................................... 70466

RONALDO CAIADO (DEM, GO – Como Lí-
der) – Críticas à base governista pela não inclusão 
na pauta da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 391, de 2009, sobre o estabelecimento do pla-
no de carreira e piso salarial nacional dos agentes 
comunitários de saúde e dos agentes de combate 
às endemias, bem como da proposta de reajuste 
de aposentadorias e pensões. Contrariedade ao 
anunciado reajuste de proventos por meio de me-
dida provisória. Reflexos positivos da flexibilização 
do monopólio estatal do petróleo sobre a PETRO-
BRAS. Orientação da respectiva bancada............. 70466

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados LINDOMAR GARÇON 
(PV, RO), ANTÔNIO CARLOS CHAMARIZ (PTB, 
AL). ........................................................................ 70467

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado FERNANDO CORUJA 
(PPS, SC). ............................................................. 70467

ERNANDES AMORIM (PTB, RO) – Recla-
mação contra desrespeito de agente de segurança 
da Casa a funcionário do gabinete parlamentar do 
orador. .................................................................... 70467

PRESIDENTE (Michel Temer) – Solicitação ao 
Deputado Ernandes Amorim de encaminhamento 
à Presidência da Casa de representação contra o 
agente de segurança. ............................................ 70468

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado RIBAMAR ALVES (Bloco/
PSB, MA). .............................................................. 70468

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado IVAN VALENTE (PSOL, 
SP). ........................................................................ 70468

PRESIDENTE (Michel Temer) – Rejeição do 
requerimento. ......................................................... 70468

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, a Sra. Deputada SANDRA ROSADO (Bloco/
PSB, RN). .............................................................. 70468

PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação de 
requerimento de preferência para a votação da 
Emenda de Plenário nº 376. .................................. 70468

RONALDO CAIADO (DEM, GO) – Questão de 
ordem sobre os critérios adotados para o encami-
nhamento da votação de emendas aglutinativas. .. 70468

PRESIDENTE (Michel Temer) – Resposta à 
questão de ordem do Deputado Ronaldo Caiado. 70469

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB, RJ), FER-
NANDO CORUJA (PPS, SC), RONALDO CAIADO 
(DEM, GO), JOSÉ GENOÍNO (PT, SP). ................ 70469

RONALDO CAIADO (DEM, GO – Pela ordem) 
– Apresentação de recurso contra a decisão da 
Presidência sobre a questão de ordem do orador. 70469

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado SARNEY FILHO (PV, MA). ... 70470

IBSEN PINHEIRO (Bloco/PMDB, RS – Pela 
ordem) – Aditamento à questão de ordem do De-
putado Ronaldo Caiado. ........................................ 70470

PRESIDENTE (Michel Temer) – Resposta ao 
Deputado Ibsen Pinheiro. ...................................... 70470

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB, RJ). ................ 70470

RONALDO CAIADO (DEM, GO – Pela or-
dem) – Reiteração do anúncio de apresentação 
de recurso contra a decisão da Presidência sobre 
a questão de ordem do orador. .............................. 70470

PRESIDENTE (Michel Temer) – Recebimento 
do recurso do Deputado Ronaldo Caiado.............. 70470

RONALDO CAIADO (DEM, GO) – Questão 
de ordem sobre apresentação de emendas agluti-
nativas.................................................................... 70470

PRESIDENTE (Michel Temer) – Esclareci-
mento ao Deputado Ronaldo Caiado sobre a com-
posição de emenda aglutinativa.  .......................... 70470

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados JOSÉ GENOÍNO (PT, SP), INOCÊNCIO 
OLIVEIRA (PR, PE). .............................................. 70470

PRESIDENTE (Michel Temer) – Recebimento 
da questão de ordem do Deputado Ronaldo Caiado.  70471

FERNANDO CORUJA (PPS, SC) – Questão 
de ordem sobre a interpretação da Presidência com 
relação à admissibilidade de emendas aglutinati-
vas. ........................................................................ 70471

PRESIDENTE (Michel Temer) – Incorporação 
da questão de ordem do Deputado Fernando Coruja 
às razões do recurso apresentado pelo Deputado 
Ronaldo Caiado. Exame da matéria pela Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania. ............. 70471

PRESIDENTE (Michel Temer) – Requerimen-
to de destaque de preferência para a votação da 
Emenda de Plenário nº 376. .................................. 70471

Usaram da palavra para encaminhamento 
da votação os Srs. Deputados RONALDO CAIADO 
(DEM, GO), JOÃO MAIA (PR, RN). ....................... 70472

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados IRINY LOPES 
(PT, ES), EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB, RJ).
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FERNANDO CORUJA (PPS, SC – Pela or-
dem) – Inconformismo com a decisão da Presidên-
cia sobre a questão de ordem do orador. .............. 70472

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado JOSÉ MAIA FILHO (DEM, 
PI). ......................................................................... 70472

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados RODRIGO 
ROLLEMBERG (Bloco/PSB, DF), MILTON MONTI 
(PR, SP), JOSÉ ANÍBAL (PSDB, SP), ROBERTO 
BRITTO (PP, BA), DAGOBERTO (PDT, MS), SAR-
NEY FILHO (PV, MA), HUGO LEAL (PSC, RJ), JO-
VAIR ARANTES (PTB, GO), FERNANDO CORUJA 
(PPS, SC), CHICO ALENCAR (PSOL, RJ), JOSÉ 
CARLOS ALELUIA (DEM, BA). ............................. 70473

PRESIDENTE (Michel Temer) – Rejeição do 
requerimento. ......................................................... 70474

HUGO LEAL (PSC, RJ) – Pedido de verifica-
ção. ........................................................................ 70474

EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB, RJ) – Pe-
dido de verificação conjunta. ................................. 70474

JOSÉ GENOÍNO (PT, SP) – Pedido de veri-
ficação conjunta. .................................................... 70474

PRESIDENTE (Michel Temer) – Deferimento 
dos pedidos de verificação. ................................... 70474

HENRIQUE FONTANA (PT, RS – Pela or-
dem) – Solicitação aos Deputados da base aliada 
de comparecimento ao plenário. ........................... 70474

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado FERNANDO CORUJA 
(PPS, SC). ............................................................. 70474

RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB, DF – 
Pela ordem) – Convocação dos Deputados do PSB 
ao plenário. ............................................................ 70474

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados RONALDO CAIADO (DEM, GO), EDUAR-
DO CUNHA (Bloco/PMDB, RJ), JOVAIR ARAN-
TES (PTB, GO), EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB, 
RJ). ........................................................................ 70474

OSÓRIO ADRIANO (DEM, DF – Pela ordem) 
– Solicitação à Presidência de retirada de termos do 
pronunciamento do Deputado José Carlos Aleluia 
ofensivos à população do Distrito Federal.  ........... 70474

PRESIDENTE (Michel Temer) – Pedido ao 
Deputado José Carlos Aleluia de esclarecimento 
de termos constantes em seu pronunciamento. .... 70474

JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM, BA – Pela 
ordem) – Esclarecimento ao Deputado Osório Adria-
no sobre o teor do discurso proferido pelo orador 
em relação a Brasília. ............................................ 70474

RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB, DF 
– Pela ordem) – Prejuízos causados à imagem de 
Brasília, Distrito Federal, pelo Governador José 
Roberto Arruda. ..................................................... 70475

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ ANÍ-

BAL (PSDB, SP), RONALDO CAIADO (DEM, GO), 
FERNANDO CORUJA (PPS, SC). ........................ 70475

JOSÉ GENOÍNO (PT, SP – Pela ordem) – 
Conclamação dos Deputados do PT para compa-
recimento ao plenário. Orientação da respectiva 
bancada. ................................................................ 70475

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado HENRIQUE FONTANA 
(PT, RS). ................................................................ 70475

EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB, RJ – Pela 
ordem) – Solicitação aos Deputados do PMDB de 
comparecimento ao plenário. Orientação da res-
pectiva bancada. .................................................... 70475

RONALDO CAIADO (DEM, GO – Pela ordem) 
– Manobra da base governista para não votação no-
minal de emenda de autoria dos Deputados Ibsen 
Pinheiro e Humberto Souto. .................................. 70475

MIRO TEIXEIRA (PDT, RJ – Pela ordem) – In-
dagação à Presidência sobre as matérias da pauta 
pendentes de votação. ........................................... 70475

PRESIDENTE (Michel Temer) – Resposta ao 
Deputado Miro Teixeira. ......................................... 70475

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados POMPEO DE MATTOS (PDT, RS), CÂNDIDO 
VACCAREZZA (PT, SP), HUGO LEAL (PSC, RJ), 
HENRIQUE FONTANA (PT, RS), JOVAIR ARANTES 
(PTB, GO). ............................................................. 70475

PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerramento 
da votação. ............................................................ 70475

Rejeição do requerimento. ........................... 70477
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 

JOSÉ ANÍBAL (PSDB, SP). ................................... 70484
PRESIDENTE (Michel Temer) – Anúncio de 

votação da Subemenda Substitutiva Global ofereci-
da pelo Relator da Comissão Especial, ressalvados 
os destaques. ........................................................ 70484

Votação de requerimento de quebra de in-
terstício para a votação da subemenda. ................ 70495

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
JOSÉ GENOÍNO (PT, SP). .................................... 70495

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado ELIENE LIMA (PP, MT). ....... 70495

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA 
(DEM, BA). ............................................................. 70495

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados LELO COIMBRA (Bloco/
PMDB, ES), ARNALDO VIANNA (PDT, RJ). ......... 70496

PRESIDENTE (Michel Temer) – Resposta ao 
Deputado José Carlos Aleluia. .............................. 70496

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados RIBAMAR ALVES 
(Bloco/PSB, MA), ROBERTO ALVES (PTB, SP), 
EUGÊNIO RABELO (PP, CE). ............................... 70496
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Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado EDUARDO VALVERDE 
(PT, RO). ................................................................ 70496

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados JOSÉ AIRTON CIRILO 
(PT, CE), VICENTINHO (PT, SP). .......................... 70496

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados HENRIQUE 
EDUARDO ALVES (Bloco/PMDB, RN), CÂNDIDO 
VACCAREZZA (PT, SP), HENRIQUE FONTANA 
(PT, RS), LUIZ CARLOS BUSATO (PTB, RS), MAR-
CELO ITAGIBA (PSDB, RJ), RONALDO CAIADO 
(DEM, GO), ANA ARRAES (Bloco/PSB, PE), SIMÃO 
SESSIM (PP, RJ), DR. PAULO CÉSAR (PR, RJ), 
DAGOBERTO (PDT, MS), HUGO LEAL (PSC, RJ), 
EDSON DUARTE (PV, BA), FERNANDO CORUJA 
(PPS, SC), IVAN VALENTE (PSOL, SP), FERNAN-
DO CORUJA (PPS, SC). ....................................... 70496

PRESIDENTE (Michel Temer) – Rejeição do 
requerimento. ......................................................... 70498

JÚLIO CESAR (DEM, PI) – Questão de ordem 
sobre a decisão da Presidência acerca do Recurso 
nº 326, de 2009, contra a decisão do Presidente da 
Comissão Especial destinada ao exame do Proje-
to de Lei nº 2.502, de 2007, de prejudicialidade de 
emenda apresentada pelo orador. ......................... 70498

PRESIDENTE (Michel Temer) – Resposta ao 
Deputado Júlio Cesar. ........................................... 70498

MIRO TEIXEIRA (PDT, RJ) – Questão de 
ordem sobre a apresentação de requerimento de 
inclusão na ata de declaração do voto contrário do 
orador. .................................................................... 70498

PRESIDENTE (Michel Temer) – Deferimento 
da questão de ordem do Deputado Miro Teixeira. 
Recebimento da declaração de voto. .................... 70498

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado HENRIQUE EDUARDO 
ALVES (Bloco/PMDB, RN). .................................... 70498

ROBERTO MAGALHÃES (DEM, PE – Pela 
ordem) – Encaminhamento à Mesa Diretora de de-
claração de voto do orador. ................................... 70498

PRESIDENTE (Michel Temer) – Recebimento 
da declaração de voto do Deputado Roberto Ma-
galhães. ................................................................. 70499

Usou da palavra para orientação da respectiva 
bancada o Sr. Deputado CÂNDIDO VACCAREZZA 
(PT, SP). ................................................................ 70499

MARCELO ITAGIBA (PSDB, RJ – Pela ordem) 
– Solicitação à Presidência de registro na ata de 
declaração de voto do orador. ............................... 70499

PRESIDENTE (Michel Temer) – Pedido aos 
Deputados de encaminhamento de declarações de 
voto após o encerramento da votação da matéria. 70499

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados EDUARDO 
VALVERDE (PT, RO), RONALDO CAIADO (DEM, 
GO), JOSÉ ANÍBAL (PSDB, SP), ANA ARRAES 

(Bloco/PSB, PE), BRIZOLA NETO (PDT, RJ), VIL-
SON COVATTI (PP, RS), EDSON DUARTE (PV, BA), 
HUGO LEAL (PSC, RJ), RODRIGO ROLLEMBERG 
(Bloco/PSB, DF), CHARLES LUCENA (PTB, PE), 
GORETE PEREIRA (PR, CE), FERNANDO CO-
RUJA (PPS, SC), IVAN VALENTE (PSOL, SP). .... 70499

PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação e 
aprovação da Subemenda Substitutiva Global, ofe-
recida pelo Relator da Comissão Especial, ressal-
vados os destaques. .............................................. 70501

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados CHARLES LUCENA 
(PTB, PE), OTAVIO LEITE (PSDB, RJ). ................ 70501

HENRIQUE FONTANA (PT, RS – Pela ordem) 
– Congratulações à base governista pela superação 
da obstrução das votações. ................................... 70501

ARNALDO MADEIRA (PSDB, SP – Pela or-
dem) – Declaração de voto contrário à matéria. .... 70501

GERALDO PUDIM (PR, RJ – Pela ordem) – 
Declaração de abstenção de voto pelo orador. ..... 70502

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado MARCELO TEIXEIRA (PR, 
CE). ........................................................................ 70502

PRESIDENTE (Michel Temer) – Pedido aos 
Deputados de encaminhamento da declaração de 
voto por escrito.  .................................................... 70502

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado EDUARDO LOPES (Bloco/
PRB, RJ). ............................................................... 70504

ARNALDO VIANNA (PDT, RJ – Pela ordem) 
– Declaração de voto contrário à matéria. ............. 70504

MANATO (PDT, ES – Pela ordem) – Declara-
ção de voto contrário à matéria. ............................ 70504

RITA CAMATA (PSDB, ES – Pela ordem) – 
Declaração de voto contrário à matéria. ................ 70504

JURANDY LOUREIRO (PSC, ES – Pela or-
dem) – Declaração de voto contrário à matéria. .... 70505

Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputada 
ROSE DE FREITAS (Bloco/PMDB, ES). ............... 70505

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado CHARLES LUCENA (PTB, 
PE). ........................................................................ 70505

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
JACKSON BARRETO (Bloco/PMDB, SE). ............ 70505

PRESIDENTE (Michel Temer) – Requerimento 
de destaque para votação em separado da Emenda 
nº 246. ................................................................... 70505

MARCELO ITAGIBA (PSDB, RJ – Pela or-
dem) – Declaração de voto contrário à matéria. .... 70505

DUARTE NOGUEIRA (PSDB, SP – Pela or-
dem) – Declaração de voto contrário à matéria. .... 70505

ANDRÉ VARGAS (PT, PR – Pela ordem) – 
Declaração de voto favorável à matéria. ................ 70505

Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputada 
ROSE DE FREITAS (Bloco/PMDB, ES). ............... 70505
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LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS (PSDB, ES) 
– Declaração de voto contrário à matéria. ............. 70505

PAES DE LIRA (Bloco/PTC, SP) – Declaração 
de voto contrário à matéria. ................................... 70506

BRIZOLA NETO (PDT, RJ – Pela ordem) – 
Declaração de voto favorável à matéria. ................ 70506

Usou da palavra para encaminhamento da vo-
tação o Sr. Deputado JOSÉ ANÍBAL (PSDB, SP). 70506

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado AUGUSTO FARIAS (PTB, 
AL). ........................................................................ 70507

VANDERLEI MACRIS (PSDB, SP – Pela or-
dem) – Declaração de voto contrário à matéria. .... 70507

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados ANTONIO PALOCCI (PT, 
SP), JOSEPH BANDEIRA (PT, BA). ...................... 70507

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado ARLINDO CHINAGLIA (PT, 
SP). ........................................................................ 70507

CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB, ES – Pela 
ordem) – Declaração de voto contrário à matéria. 70507

EUGÊNIO RABELO (PP, CE – Pela ordem) 
– Declaração de voto favorável à matéria. ............. 70507

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado RICARDO BARROS (PP, 
PR). ........................................................................ 70507

Usou da palavra para encaminhamento da vo-
tação o Sr. Deputado DUARTE NOGUEIRA (PSDB, 
SP). ........................................................................ 70507

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados MARCOS ANTONIO 
(Bloco/PRB, PE), MIGUEL MARTINI (PHS, MG). . 70507

Usou da palavra para encaminhamento da vo-
tação o Sr. Deputado JOSÉ GENOÍNO (PT, SP). . 70508

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ GE-
NOÍNO (PT, SP), HENRIQUE EDUARDO ALVES 
(Bloco/PMDB, RN). ................................................ 70509

SILVIO LOPES (PSDB, RJ – Pela ordem) – 
Declaração de voto contrário à matéria. ................ 70509

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ ANÍ-
BAL (PSDB, SP), RONALDO CAIADO (DEM, GO), 
DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB, BA), ANTÔNIO 
CARLOS CHAMARIZ (PTB, AL), FERNANDO CO-
RUJA (PPS, SC), IVAN VALENTE (PSOL, SP), GO-
RETE PEREIRA (PR, CE), EDSON DUARTE (PV, 
BA), BENEDITO DE LIRA (PP, AL), DAGOBERTO 
(PDT, MS), HUGO LEAL (PSC, RJ), HENRIQUE 
FONTANA (PT, RS). .............................................. 70509

PRESIDENTE (Michel Temer) – Rejeição da 
emenda. ................................................................. 70510

JOSÉ ANÍBAL (PSDB, SP – Pela ordem) – 
Informação à Presidência sobre a inversão de pro-
cedimento utilizado para a votação da emenda. ... 70510

PRESIDENTE (Michel Temer) – Resposta ao 
Deputado José Aníbal. .......................................... 70510

Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputada 
GORETE PEREIRA (PR, CE). .............................. 70510

PRESIDENTE (Michel Temer) – Repetição 
da votação da emenda. ......................................... 70510

Rejeição da emenda. ................................... 70510
HENRIQUE FONTANA (PT, RS – Pela ordem) 

– Solicitação à Presidência de informações sobre 
as três próximas votações.  ................................... 70510

PRESIDENTE (Michel Temer) – Declaração 
de prejudicialidade de emendas aglutinativas. Res-
posta ao Deputado Henrique Fontana. .................. 70510

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB, RJ). ................ 70510

PRESIDENTE (Michel Temer) – Informação 
ao Plenário sobre a ordem de votação das matérias 
constantes da pauta. ............................................. 70511

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados HENRIQUE FONTANA (PT, RS), EDUARDO 
CUNHA (Bloco/PMDB, RJ), FERNANDO CORUJA 
(PPS, SC). ............................................................. 70511

PRESIDENTE (Michel Temer) – Reiteração 
da informação ao Plenário sobre a ordem de vota-
ção das matérias constantes da pauta. ................. 70511

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB, RJ), 
FERNANDO CORUJA (PPS, SC). ........................ 70511

PRESIDENTE (Michel Temer) – Requerimento 
de destaque para votação em separado da Emenda 
nº 86.  .................................................................... 70511

Votação de requerimento de quebra de in-
terstício para votação do requerimento de destaque 
para votação em separado da Emenda nº 86. ...... 70511

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados RONALDO CAIADO (DEM, GO), JOSÉ 
ANÍBAL (PSDB, SP), JOSÉ GENOÍNO (PT, SP), 
FERNANDO CORUJA (PPS, SC), HENRIQUE FON-
TANA (PT, RS). ...................................................... 70511

PRESIDENTE (Michel Temer) – Leitura de 
dispositivo do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados a respeito da apresentação de requeri-
mento de quebra de interstício. ............................. 70512

RONALDO CAIADO (DEM, GO – Pela ordem) 
– Indagação à Presidência sobre a oportunidade 
da apresentação de requerimento de quebra de 
interstício................................................................ 70512

PRESIDENTE (Michel Temer) – Resposta ao 
Deputado Ronaldo Caiado..................................... 70512

Usou da palavra para encaminhamento da vo-
tação o Sr. Deputado FERNANDO CORUJA (PPS, 
SC). ........................................................................ 70512

PRESIDENTE (Michel Temer) – Repúdio às 
afirmações desairosas do Deputado Fernando Co-
ruja a respeito da conduta da Presidência. ........... 70512
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Usou da palavra para encaminhamento da vo-
tação o Sr. Deputado ANDRÉ VARGAS (PT, PR). 70512

PRESIDENTE (Michel Temer) – Aditamento 
às informações prestadas ao Plenário a respeito 
da verificação de votação concedida à Oposição. . 70513

Usou da palavra pela ordem os Sr. Deputado 
JOSÉ GENOÍNO (PT, SP). .................................... 70513

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados EDUARDO 
CUNHA (Bloco/PMDB, RJ), JOSÉ GENOÍNO (PT, 
SP), LUIZ CARLOS BUSATO (PTB, RS), FER-
NANDO CORUJA (PPS, SC), MARCELO ITAGIBA 
(PSDB, RJ). ........................................................... 70513

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado WILSON PICLER (PDT, PR). 70514

Usou da palavra para orientação da respectiva 
bancada o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA 
(DEM, BA). ............................................................. 70514

PRESIDENTE (Michel Temer) – Declaração 
de prejudicialidade do requerimento de quebra de 
interstício................................................................ 70514

Votação de requerimento de destaque para 
votação em separado da Emenda de Plenário nº 
86. ............................................................................. 70514

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados ANDRÉ VAR-
GAS (PT, PR), EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB, 
RJ), DUARTE NOGUEIRA (PSDB, SP), ANA ARRA-
ES (Bloco/PSB, PE), LUIZ CARLOS BUSATO (PTB, 
RS), FERNANDO CORUJA (PPS, SC), LUCIANO 
CASTRO (PR, RR), BENEDITO DE LIRA (PP, AL), 
HENRIQUE FONTANA (PT, RS), HENRIQUE EDU-
ARDO ALVES (Bloco/PMDB, RN), ANDRÉ VARGAS 
(PT, PR), HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB, RN), FERNANDO CORUJA (PPS, SC), 
BENEDITO DE LIRA (PP, AL), RODRIGO ROL-
LEMBERG (Bloco/PSB, DF), CHICO ALENCAR 
(PSOL, RJ), DUARTE NOGUEIRA (PSDB, SP), 
FERNANDO CORUJA (PPS, SC), LUIZ CARLOS 
BUSATO (PTB, RS), MANATO (PDT, ES). ............ 70514

HUGO LEAL (PSC, RJ – pela ordem) – Orien-
tação da respectiva bancada. Encaminhamento de 
declaração de voto à Mesa. ................................... 70515

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados EDSON DU-
ARTE (PV, BA), JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM, 
BA). ........................................................................ 70515

PRESIDENTE (Michel Temer) – Aprovação 
da emenda. ............................................................ 70516

HENRIQUE FONTANA (PT, RS – Pela ordem) 
– Solicitação à Presidência de informações sobre 
a ordem das três próximas votações. .................... 70516

PRESIDENTE (Michel Temer) – Resposta ao 
Deputado Henrique Fontana. ................................ 70516

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados RONALDO CAIADO (DEM, GO), LUIZ CAR-
LOS BUSATO (PTB, RS). ...................................... 70516

RONALDO CAIADO (DEM, GO – Pela ordem) 
– Retirada de requerimentos de destaque. ........... 70516

FERNANDO CORUJA (PPS, SC – Pela or-
dem) – Retirada de requerimentos de destaque. .. 70516

HENRIQUE FONTANA (PT, RS – Pela ordem) 
– Indagação à Presidência sobre as matérias pen-
dentes de votação. ................................................. 70517

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM, BA), RO-
NALDO CAIADO (DEM, GO), FERNANDO CORUJA 
(PPS, SC), HENRIQUE FONTANA (PT, RS). ........ 70517

DUARTE NOGUEIRA (PSDB, SP – Pela or-
dem) – Retirada de requerimento de destaque. .... 70517

PRESIDENTE (Michel Temer) – Requerimento 
de destaque para votação em separado da Emenda 
nº 387. ................................................................... 70537

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
RONALDO CAIADO (DEM, GO). .......................... 70537

Usaram da palavra para encaminhamento 
da votação os Srs. Deputados IBSEN PINHEIRO 
(Bloco/PMDB, RS), JOSÉ GENOÍNO (PT, SP). .... 70537

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
RONALDO CAIADO (DEM, GO). .......................... 70538

MIRO TEIXEIRA (PDT, RJ) – Questão de 
ordem sobre o teor do art. 45 do substitutivo do 
Relator. .................................................................. 70538

PRESIDENTE (Michel Temer) – Resposta ao 
Deputado Miro Teixeira. ......................................... 70538

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
HUMBERTO SOUTO (PPS, MG). ......................... 70538

CÂNDIDO VACCAREZZA (PT, SP – Como 
Líder) – Defesa de aprovação do parecer oferecido 
pelo Deputado Henrique Eduardo Alves ao projeto 
de lei sobre o estabelecimento do regime de partilha 
dos recursos da exploração de petróleo na camada 
pré-sal. ................................................................... 70539

EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB, RJ) – 
Questão de ordem sobre apreciação de requeri-
mento apresentado pelo orador. ............................ 70540

IBSEN PINHEIRO (Bloco/PMDB, RS – Pela 
ordem) – Contradita a questão de ordem do Depu-
tado Eduardo Cunha. ............................................. 70540

PRESIDENTE (Michel Temer) – Rejeição da 
questão de ordem do Deputado Eduardo Cunha. . 70540

EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB, RJ) – Apre-
sentação de recurso com efeito suspensivo contra a 
decisão da Presidência sobre a questão de ordem 
do orador. Solicitação ao Plenário de apoiamento 
ao efeito suspensivo. ............................................. 70541

PRESIDENTE (Michel Temer) – Submissão 
ao Plenário do recurso com efeito suspensivo apre-
sentado pelo Deputado Eduardo Cunha. .............. 70541

PRESIDENTE (Michel Temer) – Prorrogação 
da sessão por 1 hora. ............................................ 70541

DELEY (PSC, RJ – Pela ordem) – Declaração 
de voto contrário a matéria. ................................... 70541
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HENRIQUE FONTANA (PT, RS – Como Lí-
der) – Suspensão de leilões para exploração de 
petróleo na camada pré-sal por meio do regime de 
concessão pública. Aprovação do parecer oferecido 
pelo Deputado Henrique Eduardo Alves ao projeto 
de lei sobre o regime de partilha de royalties de 
petróleo. ................................................................. 70541

HUGO LEAL (PSC, RJ – Como Líder) – Perda 
de receitas pelo Estado do Rio de Janeiro, no caso 
de aprovação do substitutivo oferecido ao projeto 
de lei sobre a partilha de recursos oriundos da ex-
ploração de petróleo na camada pré-sal. .............. 70542

DUARTE NOGUEIRA (PSDB, SP) – Questão 
de ordem sobre a não prorrogação da sessão pela 
Presidência, tendo em vista a expiração do prazo 
de encerramento. ................................................... 70543

PRESIDENTE (Michel Temer) – Resposta ao 
Deputado Duarte Nogueira. ................................... 70543

HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/PMDB, 
RN – Como Líder) – Aprovação pela Casa do subs-
titutivo oferecido ao projeto de lei sobre a partilha 
dos recursos oriundos da exploração de petróleo 
na camada pré-sal. ................................................ 70543

JOSÉ ANÍBAL (PSDB, SP – Como Líder) – 
Protesto contra a votação simbólica do projeto de 
lei sobre a partilha dos recursos oriundos da explo-
ração de petróleo na camada pré-sal. ................... 70545

PRESIDENTE (Michel Temer) – Consulta ao 
Plenário sobre o encerramento da sessão e convo-
cação de nova sessão extraordinária para votação 
de matérias de interesse dos funcionários da Casa 
e dos agentes comunitários de saúde. .................. 70545

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados GIOVANNI QUEIROZ (PDT, PA), GORETE 
PEREIRA (PR, CE). ............................................... 70545

RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB, 
DF – Pela ordem) – Apoio à proposta da Presi-
dência. ............................................................ 70545

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
FERNANDO CORUJA (PPS, SC). ........................ 70546

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB, SP – Pela 
ordem) – Manutenção do painel para a sessão ex-
traordinária. ............................................................ 70546

PRESIDENTE (Michel Temer) – Manutenção 
do painel. ............................................................... 70546

Aviso ao Plenário sobre a necessidade de 
quebra de interstício para a votação da proposta 
de interesse dos agentes comunitários de saúde. 70546

RONALDO CAIADO (DEM, GO – Pela or-
dem) – Apoio à quebra de interstício. Importância 
de votação de matéria de interesse de Estados e 
Municípios. ............................................................. 70546

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
JOSÉ GENOÍNO (PT, SP). .................................... 70546

PRESIDENTE (Michel Temer) – Convocação 
de sessão extraordinária para as 23h50min. Anúncio 
da pauta da sessão................................................ 70546

VI – Encerramento
3 – ATA DA 348ª SESSÃO DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, NOTURNA, DA 
3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 53ª 
LEGISLATURA, EM 9 DE DEZEMBRO DE 2009.

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

anterior
III – Leitura do expediente
RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB, DF 

– Pela ordem) – Pedido à Presidência de votação 
do requerimento para apreciação em regime de ur-
gência do projeto de lei sobre a criação do Plano 
de Cargos e Salários dos Servidores da Casa.  .... 70557

JOVAIR ARANTES (PTB, GO – Pela ordem) 
– Prioridade pela Presidência na votação do projeto 
de lei sobre a implantação do Plano de Cargos e 
Salários dos Servidores da Casa.  ........................ 70557

JOÃO MATOS (Bloco/PMDB, SC) – Questão 
de ordem sobre o adiamento da votação da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 471, de 2005.  .......... 70557

PRESIDENTE (Michel Temer) – Resposta à 
questão de ordem do Deputado João Matos.  ....... 70558

DAGOBERTO (PDT, MS – Pela ordem) – Ime-
diata votação da proposta de emenda à Constituição 
sobre a implantação do piso salarial nacional dos 
Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de 
Combate às Endemias.  ........................................ 70558

IV – Ordem do Dia
PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação e apro-

vação de requerimento para apreciação em regime 
de urgência do Projeto de Lei nº 5.883, de 2009. ..... 70563

PRESIDENTE (Michel Temer) – Discussão, 
em turno único, do Projeto de Lei nº 5.883, de 2009, 
que autoriza a Mesa da Câmara dos Deputados a 
alterar a tabela de fatores da Gratificação de Ativi-
dade Legislativa devida aos seus servidores. ....... 70563

Usou da palavra para proferir parecer ao pro-
jeto, pela Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, o Sr. Deputado JOVAIR ARANTES 
(PTB, GO). ............................................................. 70563

Usou da palavra para proferir parecer ao pro-
jeto, pela Comissão de Finanças e Tributação, o Sr. 
Deputado MAGELA (PT, DF). ................................ 70563

Usou da palavra para proferir parecer ao pro-
jeto, pela Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE 
SÁ (PTB, SP). ........................................................ 70564

PRESIDENTE (Michel Temer) – Apresentação 
de Emenda Substitutiva de Plenário. ..................... 70564

Usou da palavra para proferir parecer à emen-
da substitutiva, pela Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, o Sr. Deputado 
JOVAIR ARANTES (PTB, GO). ............................. 70568

Usou da palavra para proferir parecer à emen-
da substitutiva, pela Comissão de Finanças e Tri-
butação, o Sr. Deputado MAGELA (PT, DF). ......... 70568



Dezembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 70159 

Usou da palavra para proferir parecer à emen-
da substitutiva, pela Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, o Sr. Deputado ARNALDO 
FARIA DE SÁ (PTB, SP)........................................ 70568

PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerramento 
da discussão. ......................................................... 70569

Aprovação da matéria. ................................. 70574
ARNALDO MADEIRA (PSDB, SP – Pela or-

dem) – Registro de voto contrário à matéria. ........ 70574
Usou palavra pela ordem, para registro de voto, 

o Sr. Deputado ULDURICO PINTO (PHS, BA). ....... 70574
PRESIDENTE (Michel Temer) – Encaminha-

mento da matéria ao Senado Federal. .................. 70579
Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-

putados DAGOBERTO (PDT, MS), VANDERLEI 
MACRIS (PSDB, SP). ............................................ 70579

PRESIDENTE (Michel Temer) – Requerimento 
para apreciação em regime de urgência do Projeto 
de Lei nº 4.866, de 2009. ....................................... 70579

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados MAGELA (PT, DF), FERNANDO CORUJA 
(PPS, SC). ............................................................. 70579

RONALDO CAIADO (DEM, GO – Pela ordem) 
– Informação à Presidência sobre as matérias com 
acordo para votação. ............................................. 70579

JORGE BOEIRA (PT, SC – Pela ordem) – 
Imediata votação da proposta de emenda à Cons-
tituição de interesse dos Agentes Comunitários de 
Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias.  70579

RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB, CE 
– Pela ordem) – Informação à Presidência sobre a 
existência de consenso entre os partidos para a 
votação da proposta de emenda à Constituição de 
interesse dos Agentes Comunitários de Saúde e 
dos Agentes de Combate às Endemias.  .............. 70579

PRESIDENTE (Michel Temer) – Discussão, 
em segundo turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 391-C, de 2009, que altera o art. 198 da 
Constituição Federal para estabelecer plano de 
carreira e piso salarial profissional nacional para o 
Agente Comunitário de Saúde e o Agente de Com-
bate às Endemias. ................................................. 70579

Encerramento da discussão. ........................ 70579
Usou da palavra para orientação da respec-

tiva bancada o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE 
SÁ (PTB, SP). ........................................................ 70579

RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB, 
CE – Pela ordem) – Solicitação aos Deputados do 
PSDB de comparecimento ao plenário. Orientação 
da respectiva bancada. .......................................... 70579

LINDOMAR GARÇON (PV, RO – Pela ordem) 
– Solicitação aos Deputados do PV de compareci-
mento ao plenário. ................................................. 70580

GILMAR MACHADO (PT, MG – Pela ordem) 
– Informação à Presidência sobre a suspensão de 
reunião da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização. ......................................... 70580

EDIGAR MÃO BRANCA (PV, BA – Pela ordem) 
– Convocação dos Deputados do PV ao plenário. .. 70580

RONALDO CAIADO (DEM, GO – Pela ordem) 
– Informação ao Deputado Gilmar Machado sobre 
a obstrução pelo DEM das votações da sessão do 
Congresso Nacional  ............................................. 70580

PEDRO CHAVES (Bloco/PMDB, GO – Pela 
ordem) – Congratulações à Presidência e aos De-
putados pela votação da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 391, de 2009, sobre a implantação 
do piso salarial nacional e do plano de carreira dos 
Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de 
Combate às Endemias. ......................................... 70580

ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB, BA – Pela 
ordem) – Importância de aprovação do plano de 
carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos 
Agentes de Combate às Endemias. ...................... 70580

GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB, MS 
– Pela ordem) – Convocação dos Deputados do 
PMDB ao plenário. Reconhecimento do trabalho 
realizado pelos Agentes Comunitários de Saúde e 
pelos Agentes de Combate às Endemias. ............. 70581

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB, SP). .................... 70581

CÂNDIDO VACCAREZZA (PT, SP – Pela 
ordem) – Convocação dos Deputados do PT ao 
plenário. Posicionamento da Liderança do PT con-
trário à votação de requerimento para apreciação 
em regime de urgência de propostas de criação de 
novos Estados. ...................................................... 70581

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB, SP – Pela 
ordem) – Congratulação à Presidência pela realiza-
ção de acordo sobre a votação de projeto de lei de 
interesse dos servidores da Casa e da proposta de 
emenda à Constituição relativa à criação do plano 
de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e 
dos Agentes de Combate às Endemias. ............... 70581

JOSÉ AIRTON CIRILO (PT, CE – Pela or-
dem) – Importância da aprovação do projeto de lei 
sobre o marco regulatório da exploração de petró-
leo na camada pré-sal e da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 391, de 2009, sobre a implantação 
do piso salarial nacional e do plano de carreira dos 
Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de 
Combate às Endemias. Pioneirismo das atividades 
dos agentes de saúde no Estado do Ceará. ......... 70581

FÁTIMA BEZERRA (PT, RN – Pela ordem) 
– Apelo aos Deputados de comparecimento ao 
plenário. Imediata votação da proposta de emenda 
à Constituição de interesses dos Agentes Comu-
nitários de Saúde e dos Agentes de Combate às 
Endemias. .............................................................. 70581

ULDURICO PINTO (PHS, BA – Pela ordem) 
– Pedido à Presidência de convocação dos Depu-
tados ao plenário. .................................................. 70582

BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB, RS – 
Pela ordem) – Congratulação ao Presidente Michel 
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Temer pelo condução dos trabalhos. Saudações 
aos autores da proposta de interesses dos Agentes 
Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate 
às Endemias. ......................................................... 70582

DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB, RS – 
Pela ordem) – Convocação dos Deputados do PMDB 
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à Constituição de interesse dos Agentes Comu-
nitários de Saúde e dos Agentes de Combate às 
Endemias. .............................................................. 70582

MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB, MS – Pela 
ordem) – Regozijo com a aprovação, em segundo 
turno, da proposta de emenda à Constituição de 
interesse dos Agentes Comunitários de Saúde e 
dos Agentes de Combate às Endemias. Apresen-
tação pelo orador de parecer ao projeto de lei so-
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Constituição e Justiça e de Cidadania. .................. 70582

WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB, MS – Pela 
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Presidência do alcance de quorum no plenário. .. 70582
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dem) – Apoio à aprovação da proposta de emenda 
à Constituição de interesse dos Agentes Comu-
nitários de Saúde e dos Agentes de Combate às 
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caminhamento ao Congresso Nacional, pelo Poder 
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aposentadorias e pensões. .................................... 70584
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– Congratulações aos Agentes Comunitários de 
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SEÇÃO I

Ata da 346a Sessão, Extraordinária, Vespertina,  
em 9 de dezembro de 2009

Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente, Antônio Carlos Magalhães Neto,  
2º Vice-Presidente, Inocêncio Oliveira, 2º Secretário

ÀS 14 HORAS E 5 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Michel Temer
Marco Maia
Antonio Carlos Magalhães Neto
Rafael Guerra
Inocêncio Oliveira
Odair Cunha
Marcelo Ortiz
Giovanni Queiroz
Leandro Sampaio
Manoel Junior
Partido Bloco

RORAIMA

Angela Portela PT
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Francisco Rodrigues DEM
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP
Presentes Roraima: 5

AMAPÁ

Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Sebastião Bala Rocha PDT
Presentes Amapá: 2

PARÁ

Beto Faro PT
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco DEM
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PSC
Presentes Pará: 10

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT

Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 7

RONDONIA

Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Rondonia: 4

ACRE

Gladson Cameli PP
Nilson Mourão PT
Presentes Acre: 2

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz PR
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 7

MARANHÃO

Bene Camacho PTB
Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PR
Domingos Dutra PT
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Julião Amin PDT
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Pinto Itamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Roberto Rocha PSDB
Sarney Filho PV
Presentes Maranhão: 13
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CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
Leo Alcântara PR
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Presentes Ceará: 16

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP
Elizeu Aguiar PTB
José Maia Filho DEM
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Presentes Piauí: 10

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM
Fátima Bezerra PT
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
Rogério Marinho PSDB
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Luiz Couto PT
Major Fábio DEM
Marcondes Gadelha PSC
Rômulo Gouveia PSDB
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Presentes Paraíba: 6

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Fernando Ferro PT
Fernando Nascimento PT
Paulo Rubem Santiago PDT

Pedro Eugênio PT
Raul Jungmann PPS
Roberto Magalhães DEM
Wolney Queiroz PDT
Presentes Pernambuco: 9

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB
Augusto Farias PTB
Carlos Alberto Canuto PSC
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Maurício Quintella Lessa PR
Presentes Alagoas: 6

SERGIPE

Albano Franco PSDB
Iran Barbosa PT
Jerônimo Reis DEM
José Carlos Machado DEM
Presentes Sergipe: 4

BAHIA

Claudio Cajado DEM
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV
Edson Duarte PV
Fábio Souto DEM
Félix Mendonça DEM
Geraldo Simões PT
Jairo Carneiro PP
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PR
José Carlos Aleluia DEM
José Carlos Araújo PDT
José Rocha PR
Joseph Bandeira PT
Jutahy Junior PSDB
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT
Luiz Carreira DEM
Márcio Marinho PRB PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Trindade PR
Milton Barbosa PSC
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Severiano Alves PMDB PmdbPtc
Tonha Magalhães PR
Uldurico Pinto PHS
Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT
Presentes Bahia: 28

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT
Aelton Freitas PR
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Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV
Aracely de Paula PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles DEM
Ciro Pedrosa PV
Edmar Moreira PR
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
George Hilton PRB PsbPCdoBPmnPrb
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
João Bittar DEM
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Santana de Vasconcellos PR
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT
Miguel Martini PHS
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Reginaldo Lopes PT
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Vitor Penido DEM
Presentes Minas Gerais: 34

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Iriny Lopes PT
Jurandy Loureiro PSC
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Manato PDT
Rita Camata PSDB
Presentes Espírito Santo: 7
RIO DE JANEIRO
Andreia Zito PSDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira DEM
Brizola Neto PDT
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Deley PSC
Dr. Adilson Soares PR
Dr. Paulo César PR
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PRB PsbPCdoBPmnPrb

Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB
Filipe Pereira PSC
Geraldo Pudim PR
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT
Marcelo Itagiba PSDB
Miro Teixeira PDT
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Presentes Rio de Janeiro: 27

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP
Antonio Bulhões PRB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Jardim PPS
Arnaldo Madeira PSDB
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Zarattini PT
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Nechar PP
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Eleuses Paiva DEM
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chiarelli PDT
Fernando Chucre PSDB
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Jefferson Campos PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT
João Paulo Cunha PT
Jorginho Maluly DEM
José Aníbal PSDB
José C Stangarlini PSDB
José Genoíno PT
José Paulo Tóffano PV
Lobbe Neto PSDB
Luciana Costa PR
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
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Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva PDT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Alves PTB
Roberto Santiago PV
Silvio Torres PSDB
Vicentinho PT
Presentes São Paulo: 47

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP
Homero Pereira PR
Thelma de Oliveira PSDB
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Wellington Fagundes PR
Presentes Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PSC
Magela PT
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Distrito Federal: 4

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandro Mabel PR
Tatico PTB
Presentes Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Dagoberto PDT
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Presentes Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM
Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PR
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas PT
Angelo Vanhoni PT
Assis do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PR
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra DEM
Gustavo Fruet PSDB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC
Ricardo Barros PP
Takayama PSC
Wilson Picler PDT
Presentes Paraná: 24

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva PSDB
João Matos PMDB PmdbPtc
Jorge Boeira PT
José Carlos Vieira PR
Nelson Goetten PR
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT
Fernando Marroni PT
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB
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Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Roberto Pereira PTB
Pepe Vargas PT
Pompeo de Mattos PDT
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Sérgio Moraes PTB
Vieira da Cunha PDT
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 21

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – A lista de presença registra na Casa o com-

parecimento de 349 Senhoras Deputadas e Senhores 
Deputados.

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

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

sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
O SR. MARÇAL FILHO, servindo como 2º Secre-

tário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, 
a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Passa-se à leitura do expediente.

O SR. MARÇAL FILHO, servindo como 1º Se-
cretário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE
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EM no 579/2009-MC

Brasília, 15 de junho de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária Alto Ituêto 
(ACAI) de Radiodifusão, no Município de Santa Rita 
do Ituêto, Estado de Minas Gerais, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
caput do art. 223, da Constituição e a Lei no 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural, mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo no 
53710.000870/1999, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Urge salientar que o presente feito já foi objeto 
de análise por parte desta Casa e a referida autoriza-
ção fora outorgada pela Portaria no 152, de 16 de feve-
reiro de 2005, publicada no Diário Oficial da União do 
dia 28 de fevereiro de 2005. No entanto, em razão das 
exigências demandadas pelo Ato Normativo no 01, de 
1999, da CCTCI, os autos retornaram a este Ministério 
para reexame, através da Mensagem Presidencial no 

417, de 2007, publicada no Diário Oficial da União do 
dia 27 de junho de 2007.

6. Ademais, após o devido reexame do feito, têm-
se, que o pedido encontra-se devidamente instruído, 
de acordo com a legislação aplicável, demonstrando 
possuir a entidade as qualificações exigidas para a 
execução do serviço, conforme análise procedida pela 
Consultoria Jurídica deste Ministério.

7. Esclareço que, de acordo com o § 3o do art. 
223 da Constituição Federal, o ato de outorga somente 

produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido 
ato, acompanhado do processo correspondente.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARLA No 152 DE 16 DE FEVEREIRO DE 
2005

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9o e art. 19 do Decreto no 
2.615, de 3 de junho de 1993, na Lei no 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo no 50710.000870/99 e do 
PARECER/MC/CONJUR/GAT/No 740 — 1.08/2004, 
resolve:

Art. 1o Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária Alto Ituêto (ACAI) de Radiodifusão, com sede na 
Rua José Caetano de Andrade, no 108, no município 
de Santa Rita do Ituêto, Estado de Minas Gerais, para 
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2o A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 19°21’05”S e longitude em 
41°27’27”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3o Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Eunicio Oliveira.

EM nº 643/2009-MC

Brasília, 7 de agosto de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1.Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Cultural de Lago Verde Maranhão, no Município de 
Lago Verde, Estado do Maranhão, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
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tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural, mas também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53720.000146/99, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 169, DE 12 DE ABRIL DE 2007

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 92 e art. 19 do Regulamento do Ser-
viço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo art. 
1º do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e na 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53720.000146/99 e do PARECER/MC/CONJUR/PAS/
N2 2388 – 1.08/2006, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária de Desenvolvimento Cultural de Lago Verde 
Maranhão, com sede na Rua Senador Sarney, s/nº, no 
Município de Lago Verde, Estado do Maranhão, para 
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 04º02’41”S e longitude em 
44º56’04”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 

prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa – Ministro de Estado 
das Comunicações.

EM Nº 264/2009 — MC

Brasília, 12 de março de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a Associação Cultural Comunitária Novo Maraca-
nã, no Município de Campinas, Estado de São Paulo, 
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em con-
formidade com o caput do art. 223, da Constituição e 
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural, mas também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53830.000045/2000, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 935, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
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em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53830.000045/2000 e do PARECER/MC/CONJUR/
JSN/Nº 2563 - 1.08 / 2008, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Cul-
tural Comunitária Novo Maracanã, com sede à Rua 
Dino Pioli, 369, Jardim Lisa I, no Município de Cam-
pinas, Estado de São Paulo, para executar serviço de 
radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 22º58’31”S e longitude em 
47º11’19”W, utilizando a freqüência de 105,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

EM no 265/2009 – MC

Brasília, 12 de março de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a Associação Manancial FM de Radiodifusão 
Comunitária, no Município de Ubatuba, Estado de São 
Paulo, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade com o caput do art. 223, da Consti-
tuição e a Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. 

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural, mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 

constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo no 
53830.000850/2001, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3o, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA No 936 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9o e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto no 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo no 

53830.000850/2001 e do PARECER/MC/CONJUR/
JSN/No 0344 - 1.08/2008, resolve:

Art. 1o Outorgar autorização à Associação Ma-
nancial FM de Radiodifusão Comunitária, com sede 
à Rua dos Pacíficos, no 207, Bairro Ipiranguinha, no 
município de Ubatuba, Estado de São Paulo, para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2o A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 23º25’37”S e longitude em 
45º06’48”W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3o Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

EM no 289/2009 – MC

Brasília, 17 de março de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária de Difusão 
Cultural Rádio Real–FM, no Município de Piratininga, 
Estado de São Paulo, explore o serviço de radiodifu-
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são comunitária, em conformidade com o caput do 
art. 223, da Constituição e a Lei no 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural, mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo no 
53000.029466/2005, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3o, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA No 956 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9o e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto no 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo no 
53000.029466/2005 e do PARECER/MC/CONJUR/
MGT/No 1347 - 1.08/2008, resolve:

Art. 1o Outorgar autorização à Associação Co-
munitária de Difusão Cultural Rádio Real – FM, com 
sede na Rua Horminio Rodrigues dos Santos, no 05, 
no município de Piratininga, Estado de São Paulo, para 
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2o A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 22º24’51”S e longitude em 
49º08’06”W, utilizando a frequência de 106,3 MHz.

Art. 3o Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

EM no 292/2009 – MC

Brasília, 17 de março de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Rádio Comunitária Arena 
FM, no Município de Fernandópolis, Estado de São 
Paulo, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade com o caput do art. 223, da Consti-
tuição e a Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural, mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo no 
53000.055823/06, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3o, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.
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PORTARIA No 973 de 23 de dezembro de 2008

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9o e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto no 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo no 
53.000.055.823/06 e do PARECER/MC/CONJUR/MGT/
Nº 1723 – 1.08/2008, resolve:

Art. 1o Outorgar autorização à Associação Rádio 
Comunitária Arena FM, com sede na avenida dos Ar-
naldos, 1056, Sala 2, Centro, no município de Fernan-
dópolis, Estado de São Paulo, para executar serviço 
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2o A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 20°16’45”S e longitude em 
50°15’ 07 “W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3o Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

EM no 290/2009 – MC

Brasília, 17 de março de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA 
TORRE DE PEDRA, no Município de Torre de Pedra, 
Estado de São Paulo, explore o serviço de radiodifu-
são comunitária, em conformidade com o caput do 
art. 223, da Constituição e a Lei no 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 

permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural, mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo no 
53000.061271/2005, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3o, do art. 223, da constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA No 974 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9o e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto no 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo no 
53000.061271/2005 e do PARECER/MC/CONJUR/
AAA/No 1233 – 1.08/2008, resolve:

Art. 1o Outorgar autorização a ASSOCIAÇÃO 
CULTURAL COMUNITÁRIA TORRE DE PEDRA com 
sede na Rua Vereador Mélico Gonçalves, no 500, no 
município de Torre de Pedra, Estado de São Paulo, 
para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo 
prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2o A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 23º14’34”S e longitude em 48o 
11’17”W, utilizando a frequência de 104,9MHz.

Art. 3o Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.
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EM nº 642/2009 – MC

Brasília, 29 de julho de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de 

outorga de autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Cultural Morungaba, 
no Município de Morungaba, Estado de São Paulo, 
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em con-
formidade com o caput do art. 223, da Constituição e 
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.038110/2003, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa,

PORTARIA Nº 1.014, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, conforme 3 dis-
posto no inciso II, do art. 9º e art. 19º do Regulamento 
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado 
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo em vis-
ta o que consta do Processo nº 53000.038110/2003, 
resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Cul-
tural Morungaba, com sede à Rua Sebastião Tito, nº 

293, Bairro Vila Mariana, no Município de Morungaba, 
Estado de São Paulo, para executar serviço de radiodi-
fusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 2 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 22º52’45”S e longitude em 
46º47’25”W, utilizando a frequência de 105,9 MHz. 

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal, devendo 
a entidade iniciar a execução do serviço, em caráter 
definitivo, no prazo de seis meses a contar da data de 
publicação do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

EM nº 280/2009 – MC

Brasília, 16 de março de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de 

outorga de autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária de Co-
municação de Tunápolis, no Município de Tunápolis, 
Estado de Santa Catarina, explore o serviço de radio-
difusão comunitária, em conformidade com o caput 
do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo integração, por meio de informações benéfi-
cas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
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53000.007160/04, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 1.041, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53.000.007.160/04 e do PARECER/MC/CONJUR/MGT/
Nº 0535 – 1.08 / 2008, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária de Comunicação de Tunápolis, com sede 
na Rua Albino Frantz – nº 100- Centro, no Município 
de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, para executar 
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 26º58’18”S e longitude em 
53º38’02”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

EM nº 275/2009 – MC

Brasília, 16 de março de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de 

outorga de autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária Pontal 
do Sul e Norte de Itapitanga – ASCOMP, no Municí-
pio de Itapitanga, Estado da Bahia, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o  
do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53.000.004.172/06, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 1.045 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53.000.004.172/06 e do PARECER/MC/CONJUR/MGT/
Nº 1638 – 1.08/2008, resolve:

Art.1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária Pontal do Sul e Norte de Itapitanga – ASCOMP, 
com sede na Rua Eduardo Quinto, s/nº, Centro, no Mu-
nicípio de Itapitanga, Estado da Bahia, para executar 
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
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ográficas com latitude em 14º25’22”S e longitude em 
39º34’54”W, utilizando a frequência de 97,9 MHz.

Art.3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art.4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Helio Costa.

EM nº 286/2009 – MC

Brasília, 16 de março de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de 

outorga de autorização e respectiva documentação 
para que a Associação Comunitária Cordeirense, no 
Município de São José dos Cordeiros, Estado da Pa-
raíba, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade com o  do art. 223, da Constituição 
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
analises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.066182/2005, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

Em conformidade com os preceitos constitucionais 
e legais, a outorga de autorização, objeto do presente 
processo, passará a produzir efeitos legais somente 
após deliberação do Congresso Nacional, a teor do § 
3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 1.047 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53.000.066.182/2005 e do PARECER/MC/CONJUR/
JSS/Nº 1099 - 1.08 / 2008, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária Cordeirense, com sede na Rua Batista Cordeiro, 
s/nº, no Município de São José dos Cordeiros, Esta-
do da Paraíba, para executar serviço de radiodifusão 
comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 07º23’27”S e longitude em 
36º48’28”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
§ 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

EM nº 282/2009 – MC

Brasília, 16 de março de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação de Desenvolvimento Social e 
Comunicação Comunitária de Caiçara Distrito de Cruz, 
no Município de Cruz – Vila Caiçara, Estado do Ceará, 
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em con-
formidade com o caput do art. 223, da Constituição e 
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Comuni-
cações para prestar o serviço de radiodifusão comuni-
tária, cuja documentação inclui manifestação de apoio 
da comunidade, numa demonstração, de receptividade 
da filosofia de criação desses braços da radiodifusão, 
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimen-
tação da cultura geral das localidade postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tivia comandada por Vossa Excelência, essas ações 
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permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural, mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informação benéfi-
cas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
contando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.022533/2003, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa

PORTARIA Nº 1.051, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53000.022.533/2003 e do PARECER/*MGT/Nº 2.206 
– 1.08/2008, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação de De-
senvolvimento Social e Comunicação Comunitária de 
Caiçara Distrito de Cruz, com sede na Rua Monsehor 
Sabino, s/nº – Vila Caiçara, no município de Cruz – 
Vila caiçara, Estado do Ceará, para executar serviço 
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, CE 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art.2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas Geo-
gráficas com latitude em 2º51’31”S e longitude em 40º 
24” 33”W, utilizando a frequência de 1047,9 MHz.

Art.3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa

EM nº 285/2009 — MC

Brasília, 16 de março de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária Rádio Gêne-
ses FM de Campos dos Goytacazes, no Município de 
Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, 
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em con-
formidade com o caput do art. 223, da Constituição e 
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

A entidade requereu ao Ministério das Comuni-
cações sua inscrição para prestar o serviço de radiodi-
fusão comunitária, cuja documentação inclui manifes-
tação de apoio da comunidade, numa demonstração 
de receptividade da filosofia de criação desse braço 
da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvol-
vimento e a sedimentação da cultura geral das locali-
dades postulantes.

Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com a 
comunidade, auxiliando não só no processo educacio-
nal, social e cultural, mas, também, servem de elo inte-
gração, por meio de informações benéficas a todos os 
segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.054.974/04, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

Em conformidade com os preceitos constitucionais 
e legais, a outorga de autorização, objeto do presente 
processo, passará a produzir efeitos legais somente 
após deliberação do Congresso Nacional, a teor do § 
3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 1.063, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53.000.054.974/04 e do PARECER/MC/CONJUR/C 
RIM 2270 – 1.08/2007, resolve:
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1º Art. Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária Rádio Gêneses FM de Campos dos Goytaca-
zes, com sede no Lote 3 – A – Quadra H – Residen-
cial Cidade Nova – Travessão de Campos, 7º Distrito, 
no município de Campos dos Goytacazes, Estado do 
Rio de Janeiro, para executar serviço de radiodifusão 
comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 21º39’7”S e longitude em 
41º18’48”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeito legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do §3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

EM nº 284/2009 – MC

Brasília, 16 de março de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a Associação Comunitária do Bairro Arthur Cataldi, 
no Município de Barra do Piraí, Estado do Rio de Janei-
ro, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em 
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição 
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 

ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.059814/2005, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 1.066, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53000.059814/2005 e do PARECER/MC/CONJUR/
JSN/Nº 1586 - 1.08 / 2008, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária do Bairro Arthur Cataldi, com sede à Rua 
Reverendo Abdias Ferreira Nobre, nº 659, Bairro Ar-
thur Cataldi, no Município de Barra do Pirai, Estado do 
Rio de Janeiro, para executar serviço de radiodifusão 
comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 22°26’45”S e longitude em 
43°48’03”W, utilizando a frequência de 105,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

EM nº 274/2009 – MC

Brasília, 16 de março de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a Associação Sanraimundense de Comunicação, no 
Município de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí, 
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em con-
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formidade com o caput do art. 223, da Constituição e 
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53100.000438/2004, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 1.070, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53100.000438/2004 e do PARECER/MC/CONJUR/
JSN/Nº 1784 - 1.08 / 2008, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Sanrai-
mundense de Comunicação, com sede à Praça Padre 
Francisco Freiria, nº 1415, Bairro Aldeia, no Município 
de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí, para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro dc 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 09°00’50”S e longitude em 
42°42’38”W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

EM no 326/2009 – MC

Brasília, 17 de março de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária de Comunica-
ção de Nova Petrópolis (ACINOVA), no Município de 
Nova Petrópolis, Estado do Rio Grande do Sul, explore 
o serviço de radiodifusão comunitária, em conformida-
de com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei no 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

A entidade requereu ao Ministério das Comuni-
cações sua inscrição para prestar o serviço de radiodi-
fusão comunitária, cuja documentação inclui manifes-
tação de apoio da comunidade, numa demonstração 
de receptividade da filosofia de criação desse braço 
da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvol-
vimento e a sedimentação da cultura geral das locali-
dades postulantes.

Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem 
que as entidades trabalhem em conjunto com a comuni-
dade, auxiliando não só no processo educacional, social 
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por 
meio de informações benéficas a todos os segmentos 
e a todos esses núcleos populacionais.

Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo no 
53000.028245/20005, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

Em conformidade com os preceitos constitucionais 
e legais, a outorga de autorização, objeto do presente 
processo, passará a produzir efeitos legais somente 
após deliberação do Congresso Nacional, a teor do § 
3o, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.
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PORTARIA Nº 1.078 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9o e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto no 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo no 
53000.028245/2005 e do PARECER/MC/CONJUR/
JSN/No 1.288 – 1.08 / 2008, resolve:

Art. 1o Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária de Comunicação de Nova Petrópolis (ACINO-
VA), com sede na Rua Rui Barbosa, no 1.036, Bairro 
Logradouro, no Município de Nova Petrópolis, Estado 
do Rio Grande do Sul, para executar serviço de ra-
diodifusão comunitária, pelo prazo de 10 anos, sem 
direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2o A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 29º22’35”S e longitude em 
51º06’52”W, utilizando a frequência de 106,5 MHz.

Art. 3o Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

EM no 329/2009 – MC

Brasília, 17 de março de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Sinimbuense para o De-
senvolvimento Cultural – ASSINDESC, no Município 
de Sinimbu, Estado do Rio Grande do Sul, explore o 
serviço de radiodifusão comunitária, em conformida-
de com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei no 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998. A entidade requereu 
ao Ministério das Comunicações sua inscrição para 
prestar o serviço de radiodifusão comunitária, cuja do-
cumentação inclui manifestação de apoio da comuni-
dade, numa demonstração de receptividade da filosofia 
de criação desse braço da radiodifusão, de maneira 
a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da 
cultura geral das localidades postulantes.

Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem 
que as entidades trabalhem em conjunto com a comuni-
dade, auxiliando não só no processo educacional, social 
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por 
meio de informações benéficas a todos os segmentos 
e a todos esses núcleos populacionais.

Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo no 
53100.000821/04, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais. Em confor-
midade com os preceitos constitucionais e legais, a 
outorga de autorização, objeto do presente processo, 
passará a produzir efeitos legais somente após deli-
beração do Congresso Nacional, a teor do § 3o, do art. 
223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA No 1.079 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9o e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto no 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo no 
53.100.000.821/04 e do PARECER/MC/CONJUR/MGT/
No 0536 – 1.08 / 2008, resolve:

Art. 1o Outorgar autorização à Associação Sinim-
buense para o Desenvolvimento Cultural – ASSINDESC, 
com sede na Rua Bernardo Fuerstenau, no 181, Apto 
106, no Município de Sinimbu, Estado do Rio Grande do 
Sul, para executar serviço de radiodifusão comunitária, 
pelo prazo de 10 anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2o A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 29º32’15”S e longitude em 
52º31’15”W, utilizando a frequência de 105,9 MHz.

Art. 3o Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.
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EM no 323/2009 – MC 

Brasília, 17 de março de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a Associação do Movimento de Radiodifusão de 
São Valério do Sul, no Município de São Valério do 
Sul, Estado do Rio Grande do Sul, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
caput do art. 223, da Constituição e a Lei no 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

A entidade requereu ao Ministério das Comuni-
cações sua inscrição para prestar o serviço de radiodi-
fusão comunitária, cuja documentação inclui manifes-
tação de apoio da comunidade, numa demonstração 
de receptividade da filosofia de criação desse braço 
da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvol-
vimento e a sedimentação da cultura geral das locali-
dades postulantes.

Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo no 
53000.048102/2004, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

Em conformidade com os preceitos constitucionais 
e legais, a outorga de autorização, objeto do presente 
processo, passará a produzir efeitos legais somente 
após deliberação do Congresso Nacional, a teor do § 
3o, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 1.089 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9o e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto no 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo no 
53000.048102/2004 e do PARECER/MC/CONTUR/
JSN/No 0332 – 1.08 / 2008, resolve:

Art. 1o Outorgar autorização à Associação do 
Movimento de Radiodifusão de São Valério do Sul, 
com sede Rua Ângelo Fucilini Sobrinho, no 200, Cen-
tro, no Município de São Valério do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul, para executar serviço de radiodifusão 
comunitária, pelo prazo de 10 anos, sem direito de 
exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2o A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 27º47’17”S e longitude em 
53º56’02”W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3o Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

EM no 328/2009 – MC

Brasília, 17 de março de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação de Moradores de São Mi-
guel do Passa Quatro, no Município de São Miguel 
do Passa Quatro, Estado de Goiás, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
caput do art. 223, da Constituição e a Lei no 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

A entidade requereu ao Ministério das Comuni-
cações sua inscrição para prestar o serviço de radiodi-
fusão comunitária, cuja documentação inclui manifes-
tação de apoio da comunidade, numa demonstração 
de receptividade da filosofia de criação desse braço 
da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvol-
vimento e a sedimentação da cultura geral das locali-
dades postulantes.

Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
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ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo no 
53000.029690/20005, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

Em conformidade com os preceitos constitucionais 
e legais, a outorga de autorização, objeto do presente 
processo, passará a produzir efeitos legais somente 
após deliberação do Congresso Nacional, a teor do § 
3o, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 1.097 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9o e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto no 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo no 
53000.029690/2005 e do PARECER/MC/CONJUR/
JSN/No 1291 – 1.08 / 2008, resolve:

Art. 1o Outorgar autorização à Associação dos 
Moradores de São Miguel do Passa Quatro, com sede 
na Rua Sant Clair Rodrigues da Costa, Quadra 4, lote 
1, Setor São Braz, no Município de São Miguel do Pas-
sa Quatro, Estado de Goiás, para executar serviço de 
radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2o A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 17º03’19”S e longitude em 
48º39’49”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3o Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos ternos 
do § 3o do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

EM nº 872/2009-MC

Brasília, 17 de setembro de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de 

outorga de autorização e respectiva documentação 
para que a Associação Social e Beneficente Distrital, 
no Município de Ananindeua, Estado do Pará, explore 
o serviço de radiodifusão comunitária, em conformida-

de com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço, de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.004543/06, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 1.105, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo nº 53.000.004.543/06 e do 
PARECER/MC/CONJUR/MGT/Nº 2166 – 1.08/2008, 
resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Social 
e Beneficente Distrital, com sede na Av. Zacarias de 
Assunção, nº 31, Bairro Distrito Industrial, no Município 
de Ananindeua, Estado do Pará, para executar serviço 
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.
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Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 01°21’15”S e longitude em 
48°21’59”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

EM nº 305/2009 – MC

Brasília, 17 de março de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Arte e Cultura de Maiqui-
nique, no Município de Maiquinique, Estado da Bahia, 
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em con-
formidade com o caput do art. 223, da Constituição e 
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.045946/06, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 1.131, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53.000.045.946/06 e do PARECER/MC/CONJUR/MGT/
Nº 1795 - 1.08/2008, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Arte 
e Cultura de Maiquinique, com sede na Rua Padre 
Cícero, 45, Bela Vista, no Município de Maiquinique, 
Estado da Bahia, para executar serviço de radiodifu-
são comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 15°37’16”S e longitude em 
40°15’58”W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

EM nº 306/2009 – MC

Brasília, 17 de março de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a Associação Comunitária São Dominguen-
se de Comunicação e Lazer - ACSDCL, no Município 
de São Domingos, Estado da Bahia, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.
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3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.013085/2003, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa

PORTARIA Nº 1.133 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53000.013085/2003 e do Parecer/MC/CONJUR/JSN/
Nº 0341 - 1.08 / 2008, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária São Dominguense de Comunicação e Lazer 
- ACSDCL, com sede na Travessa Olavo Lopes, s/n.°, 
no município de São Domingos, Estado da Bahia, para 
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 11º30’12”S e longitude em 
39º36’59”W, utilizando a freqüência de 104,9 1V11-1z.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

EM nº 330/2009 – MC
Brasília, 17 março de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária Canabravense 
de Desenvolvimento Sócio Cultural - ACCADESC, no 
Município de São João da Canabrava, Estado do Piauí, 
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em con-
formidade com o caput do art. 223, da Constituição e 
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

A entidade requereu ao Ministério das Comunica-
ções sua inscrição para prestar o serviço de radiodifusão 
comunitária, cuja documentação inclui manifestação de 
apoio da comunidade, numa demonstração de receptivi-
dade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, 
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimen-
tação da cultura geral das localidades postulantes.

Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem 
que as entidades trabalhem em conjunto com a comuni-
dade, auxiliando não só no processo educacional, social 
e cultural mas também, servem de elo à integração, por 
meio de informações benéficas a todos os segmentos 
e a todos esses núcleos populacionais.

Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.047263/04, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

Em conformidade com os preceitos constitucionais 
e legais, a outorga de autorização, objeto do presente 
processo, passará a produzir efeitos legais somente 
após deliberação do Congresso Nacional, a teor do § 
3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 1.143 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53.000.047.263/04 e do PARECEIR/MC/CONJUR/JSN/
Nº 0644 - 1.08 / 2008, resolve:



70188 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2009

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária Canabravense de Desenvolvimento Sócio Cul-
tural - ACCADESC, com sede na Rua Manoel Pereira, 
s/nº centro, no município de São João da Canabrava, 
Estado do Piauí, para executar serviço de radiodifu-
são comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 06º49’00”S e longitude em 
41º20’41”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

EM nº 332/2009 – MC

Brasília, 17 de março de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a Associação Cultural Comunitária Doura-
doquarense – ACCD, no Município de Douradoquara, 
Estado de Minas Gerais, explore o serviço de radiodi-
fusão comunitária, em conformidade com o caput do 
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem 
que as entidades trabalhem em conjunto com a comuni-
dade, auxiliando não só no processo educacional, social 
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por 
meio de informações benéficas a todos os segmentos 
e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-

gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.090291/2006, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 1.165, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53000.090291/2006 e do Parecer/MC/CONJUR/JSN/
N° 2516 - 1.08 / 2008, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Cultu-
ral Comunitária Douradoquarense – ACCD, com sede 
à Rua Izaura de Carvalho, nº 55, Centro, no Município 
de Douradoquara, Estado de Minas Gerais, para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 18°25’54”S e longitude em 
47°36’25”W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

EM nº  287/2009 – MC

Brasília, 17 de março de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a Associação Comunitária Querência – ACQUER, 
no Município de Querência, Estado de Mato Grosso, 
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em con-
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formidade com o caput do art. 223, da Constituição e 
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.054634/06, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 1.176, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei nº  9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53000.054.634/06 e do PARECER/MC/CONJUR/MGT/
Nº 2443 - 1.08 / 2008, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária Querência – ACQUER, com sede na Avenida 
Sul, Quadra 3, Lote 4 – Bairro Setor “C”, no Município 
de Querência, Estado de Mato Grosso, para executar 
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 12°35’47”S e longitude em 
52°12’20”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa

EM nº 140/2009 – MC

Brasília, 17 de fevereiro de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária de Rá-
dio Oliveira – ACRACGEO, no Município de Capitão 
Gervásio Oliveira, Estado  do Piauí, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
caput do art. 223 da Constituição e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem 
que as entidades trabalhem em conjunto com a comuni-
dade, auxiliando não só no processo educacional, social 
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por 
meio de informações benéficas a todos os segmentos 
e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53100.000404/04, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.
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PORTARIA Nº 1.210, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53.100.000.404/04 e do PARECER/MC/CONJUR/MGT/
Nº 567 – 1.08/2008, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária de Rádio Capitão Gervásio Oliveira – ACRAC-
GEO, com sede na Praça Minor Firmino de Sousa, s/
nº – centro, no município de Capitão Gervásio Oliveira, 
Estado do Piauí, para executar serviço de radiodifu-
são comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 08º29’44”S e longitude em 
41º48’53”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

EM nº 719/2009 — MC

Brasília, 17 de agosto de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Cultural de Paulo Bento, no 
Município de Paulo Bento, Estado do Rio Grande do 
Sul, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em 
conformidade com o caput do art. 223 da Constituição 
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2.  A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 

permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.054537/2006, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 131, DE 25 DE MARÇO DE 2009

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53000.054.537/2006 e do PARECER/MC/CONJUR/
MGT/Nº 350 – 1.08/2009, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Cultu-
ral de Paulo Bento, com sede na Rua São José, 100, 
Esquina Rua São Paulo – Centro, no Município de 
Paulo Bento, Estado do Rio Grande do Sul, para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar 
com o sistema irradiante localizado nas coorde-
nadas geográficas com latitude em 27º42’11”S e 
longitude em 52º25’27”W, utilizando a frequência 
de 105,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Helio Costa.
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EM nº 458/2009-MC

Brasília, 28 de abril de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação de Radiodifusão Comuni-
tária de Guarda dos Ferreiros, no Município de São 
Gotardo, Estado de Minas Gerais, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural, mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53.000.004.290/04, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 158, DE 14 DE ABRIL DE 2009

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53.000.004.290/04 e do PARECER/MC/CONJUR/MGT/
N2 0361 – 1.08/2009, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação de 
Radiodifusão Comunitária de Guarda dos Ferreiros, 
com sede na Rua Açucena, s/n° – Distrito de Guarda 
dos Ferreiros, no Município de São Gotardo, estado 
de Minas Gerais, para executar serviço de radiodifu-
são comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 19°22’28”S e longitude em 
46°8’5”W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

EM nº 460/2009-MC

Brasília, 28 de abril de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária Itamontense 
de Radiodifusão, localizada no Município de Itamonte, 
Estado de Minas Gerais, explore o serviço de radiodi-
fusão comunitária, em conformidade com o caput do 
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural, mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
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ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53710.001051/98 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 165 DE 14 DE ABRIL DE 2009

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998; 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53710001051/98 e do PARECER/MC/CONJUR/AGM/
Nº 0068 – 1.08 / 2009, resolve:

Art.1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária Itamontense de Radiodifusão, com sede na Rua 
dos Expedicionários, nº 197 – Centro, no Município de 
Itamonte, Estado de Minas Gerais, para executar ser-
viço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 22°17’2” s e longitude em 
44°52’17” w, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

EM nº. 491/2009-MC

Brasília, 12 de maio de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação de Rádio Difusão Comu-
nitária Educativa de Pedras Grandes, no Município de 
Pedras Grandes, Estado de Santa Catarina, explore o 

serviço de radiodifusão comunitária, em conformida-
de com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem 
que as entidades trabalhem em conjunto com a comuni-
dade, auxiliando não só no processo educacional, social 
e cultural, mas, também, servem de elo à integração, por 
meio de informações benéficas a todos os segmentos 
e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.086509/2006, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais. 

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa

PORTARIA Nº 2O9, DE 22 DE ABRIL DE 2009

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53000.086.509/2006 e do PARECER/MC/CONJUR/
MGT/Nº 0480 – 1.08/2009, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação de 
Rádio Difusão Comunitária Educativa de Pedras Gran-
des, com sede na Rua Joaquim Vieira Ferreira, n° 30 
– Centro, no município de Pedras Grandes, estado de 
Santa Catarina, para executar serviço de radiodifusão 
comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.
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Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 28°26’12” S e longitude em 
49°10’59” W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

EM nº 548/2009-MC

Brasília, 25 de maio de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outor-

ga de autorização e respectiva documentação para que a 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Concórdia, 
no Município de Concórdia, Estado de Santa Catarina, 
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em con-
formidade com o caput do art. 223, da Constituição e 
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço, de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem 
que as entidades trabalhem em conjunto com a comuni-
dade, auxiliando não só no processo educacional, social 
e cultural, mas, também, servem de elo à integração, por 
meio de informações benéficas a todos os segmentos 
e a todos esses núcleos populacionais

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
053740.000528/02, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 282, DE 14 DE MAIO DE 2009

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53740.000.528/02 e do MRECER/MC/CONJUR/MGT/
Nº 370 – 1.08/2009, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação de Ra-
diodifusão Comunitária de Concórdia, com sede na Rua 
Adílio Hilário Mutzemberg, n° 785 – Bairro Guilherme 
Reich, no município de Concórdia, Estado de Santa Ca-
tarina, para executar serviço de radiodifusão comunitária, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 27°14’ 43”S e longitude em 
52°01’16”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

EM no 546/2009-MC

Brasília, 25 de maio de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1.Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária de Co-
municação  e Cultura Luta e Liberdade, no Município 
de Sebastião Laranjeiras, Estado da Bahia, explore o 
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade 
com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei no 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.
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3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem 
que as entidades trabalhem em conjunto com a comuni-
dade, auxiliando não só no processo educacional, social 
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por 
meio de informações benéficas a todos os segmentos 
e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo no 
53000.074581/06, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3o, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA No 284 DE 14 DE MAIO DE 2009.

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9o e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto no 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo no 
53.000.074.581/06 e do PARECER/MC/CONJUR/FHL/
No 0166 – 1.08/2009, resolve:

Art. 1o Outorgar autorização à Associação Co-
munitária de Comunicação e Cultura Luta e Liberdade, 
com sede na Rua Joaquim Palestina Carvalho Pinto, s/
no  – Bairro Santo Antônio, no Município de Sebastião 
Laranjeiras, Estado da Bahia, para executar serviço de 
radiodifusão comunitária, pelo prazo de 10 anos, sem 
direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2o A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 14° 34’ 12”S e longitude em 
42° 56’ 47”W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3o Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

EM no 534/2009-MC

Brasília, 22 de maio de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Liberdade e Trabalho 
Pela Cultura de Altinópolis, no Município de Altinópo-
lis, Estado de São Paulo, explore o serviço de radio-
difusão comunitária, em conformidade com o caput 
do art. 223, da Constituição e a Lei no 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem 
que as entidades trabalhem em conjunto com a comuni-
dade, auxiliando não só no processo educacional, social 
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por 
meio de informações benéficas a todos os segmentos 
e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo no 
53000.012381/06, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3o; do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA No 289 DE 14 DE MAIO DE 2009.

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9o e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto no 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo no 
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53000.012.381/06 e do PARECER/AGU/CONjUR-MC/
MGT/No 0716 – 1.08 / 2009, resolve:

Art. 1o Outorgar autorização à Associação Liber-
dade e Trabalho Pela Cultura de Altinópolis, com sede 
na Rua Bahia, no 544 – Bairro Vila Maria, no Municí-
pio de Altinópolis, Estado de São Paulo, para executar 
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de 10 
anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2o A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 21° 01’ 09”S e longitude em 
47° 22’ 49”W, utilizando a frequência de 105,9 MHz.

Art. 3o Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

EM nº. 547/2009-MC

Brasília, 25 de maio 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária de São Luiz do 
Norte, no Município de São Luiz do Norte, Estado de 
Goiás, explore o serviço radiodifusão comunitária, em 
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição 
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 

ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.029240/2005, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 290 DE 14 DE MAIO DE 2009.

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 92 e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53000.029.240/2005 e do PARECER/AGU/CONJUR-
MC/MGT/Nº 0712 - 1.08 / 2009, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária de São Luiz do Norte, com sede na Rua 
Bernardo Sayão, s/nº - Centro, no município de São 
Luiz do Norte, Estado do Goiás, para executar serviço 
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 14º 51’ 45” S e longitude em 
49º 19’ 45” W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

EM nº 565/2009-MC

Brasília, 5 de junho de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação dos Moradores do 
Bairro Bom Jesus, no Município de Axixá do Tocan-
tins, Estado do Tocantins, explore o serviço de radio-
difusão comunitária, em conformidade com o caput 



70196 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2009

do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.012055/2003, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 325 DE 28 DE MAIO DE 2009.

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 92 e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53000.012.055/2003 e do PARECER/AGU/CONJUR-
MC/MGT/N20780 - 1.08 / 2009, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação dos 
Moradores do Bairro Bom Jesus, com sede na Rua Vi-
taliano Brandão, nº 52, Casa 21 – Bairro Bom Jesus, no 
município de Axixá do Tocantins, Estado do Tocantins, 
para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 05º 37’ 17” S e longitude em 
47º 46’ 31” W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação do 
ato de deliberação. Art. 4º Esta Portaria entra em vigor 
na data de sua publicação. – Hélio Costa.

EM nº. 572/2009-MC

Brasília, 8 de junho de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a Associação Comunitária Radiodifusora 
Voz do Povo Fm, na região administrativa do Guará, 
no Distrito Federal, explore o serviço de radiodifusão 
comunitária, em conformidade com o caput do art. 
223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de feve-
reiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem 
que as entidades trabalhem em conjunto com a comuni-
dade, auxiliando não só no processo educacional, social 
e cultural, mas, também, servem de elo à integração, por 
meio de informações benéficas a todos os segmentos 
e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.029662/2003, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.
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PORTARIA Nº 327, DE 28 DE MAIO DE 2009

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53000.029662/03 e do PARECER/AGU/CONJUR-MC/
AGM/Nº 0557 – 1.08 / 2009, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização a Associação Co-
munitária Radiodifusora Voz do Povo FM, com sede 
na Quadra 1, Conjunto B, Lote 1, Estrutural, na região 
administrativa do Guará, no Distrito Federal, para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 15º47’2”S e longitude em 
47º59’53”W, utilizando a freqüência de 98,1 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. -– Hélio Costa, Ministro de Estado 
das Comunicações.

EM nº 560/2009-MC

Brasília, 5 de junho de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária de Ra-
diodifusão de Ipiranga de Goiás, no Município de Ipi-
ranga de Goiás, Estado do Goiás, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
capuz do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural, mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.037209/2007, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 328, DE 28 DE MAIO DE 2009.

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso 11 do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº  
53000.037.209/2007 do PARECER/AGU/CONJUR-MC/
MGT/Nº 0813 – 1.08 / 2009, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária de Radiodifusão de Ipiranga de Goiás, com sede 
na Avenida Ceres, Quadra 9, Lote 12 – Setor Central, 
no Município de Ipiranga de Goiás, Estado do Goiás, 
para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 15º10’38”S e longitude em 
49º40’27”W, utilizado a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.
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Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Helio Costa.

EM nº 561/2009-MC

Brasília, 5 de junho de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Cultural Comunitária São 
Valentinense, no Município de São Valentim, Estado 
do Rio Grande do Sul, explore o serviço de radiodi-
fusão comunitária, em conformidade com o caput do 
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural, mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.038730/2007, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº  330, DE 28 DE MAIO DE 2009

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 

53000.038.730/2007 e do PARECER/AGU/CONJUR-
MC/MGT/Nº0831 – 1.08 / 2009, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Cul-
tural Comunitária São Valentinense, com sede na Rua 
Rodolfo Coppini, no 17 – Bairro Centro, no município de 
São Valentim, Estado do Rio Grande do Sul, para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 27º33’22”S e longitude em 
52º31’30”W, utilizando a frequência de 105,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

EM nº 559/2009-MC

Brasília, 5 de junho de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Rádio Difusora Comunitária do 
Sul de Minas, no Município de São José do Alegre, 
Estado de Minas Gerais, explore o serviço de radiodi-
fusão comunitária, em conformidade com o caput do 
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural, mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
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constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 

53000.065764/06, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 333 DE 29, DE MAIO DE 2009

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53000.065764/06 e do PARECER/MC/CONJUR/AGM/
Nº0328 – 1.08 / 2009, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Rádio Difusora 
Comunitária do Sul de Minas, com sede na Rua São 
Benedito nº 15, Centro, no município de São José do 
Alegre, Estado de Minas Gerais, para executar serviço 
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 22º19’50”S e longitude em 
45º31’41”w, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Helio Costa.

EM nº 593/2009-MC

Brasília, 23 de junho de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Cultural, Esportiva e Arte-
sanal de Carapajó, no Município de Cametá, Estado do 
Pará, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em 

conformidade com o caput do art. 223, da Constituição 
e a Lei nº. 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural, mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.046990/05, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 3 51 DE I2 DE JUNHO DE 2009

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53000.046.990/05 e do PARECER/AGU/CONJUR-MC/
MGT/Nº 0910 – 1.08/2009, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Cultu-
ral, Esportiva e Artesanal de Carapajó, com sede na 
Rodovia PA-469, Vila de Carapajó – Bairro Vila Nova, 
no Município de Cametá, Estado do Pará, para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.
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Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 2º16’34”S e longitude em 
49º22’42”W, utilizando a frequência de 105,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Helio Costa.

EM nº. 592/2009-MC

Brasília, 23 de junho de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a Associação Pioneira Aguiabranquense de Radio-
difusão para a Promoção da Cultura, Artes e Educação, 
no Município de Águia Branca, Estado do Espírito Santo, 
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em con-
formidade com o caput do art. 223, da Constituição e 
a Lei n2 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço, de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem 
que as entidades trabalhem em conjunto com a comuni-
dade, auxiliando não só no processo educacional, social 
e cultural, mas, também, servem de elo à integração, por 
meio de informações benéficas a todos os segmentos 
e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.004928/04, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal. 

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 352, DE 12 DE JUNHO DE 2009

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo 
53000.004.928/04 e do PARECER/AGU/CONJUR-MC/
MGT/Nº 0865 – 1.08/2009 – 1.08/2009, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Pioneira 
Aguiabranquense de Radiodifusão para a Promoção 
da Cultura, Artes e Educação, com sede na Rua Gua-
rany, nº 256 – Centro, no município de Águia Branca, 
Estado do Espírito Santo, para executar serviço de ra-
diodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 18º59’3”S e longitude em 
40º44’27”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Helio Costa.

EM no 594/2009 – MC

Brasília, 22 de junho de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

outorga de autorização e respectiva documentação 
para que a Associação Comunitária de Comunicação 
Popular de Palhano - ACCPP, no Município de Palha-
no, Estado do Ceará, explore o serviço de radiodifu-
são comunitária, em conformidade com o caput do 
art. 223, da Constituição e a Lei no 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço, de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.
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3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo no 
53000.048785/04, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3o, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA No 356, DE 12 DE JUNHO DE 2009

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9o e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto no 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo no 
53000.048.785/04 e do PARECER/AGU/CONJUR-MC/
MGT/No 0866 - 1.08/2009 – 1.08/2009, resolve:

Art. 1o Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária de Comunicação Popular de Palhano - ACCPP, 
com sede na Rua Monsenhor João Luís, s/no - Centro, 
no Município de Palhano, Estado do Ceará, para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo 
de 10 anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2o A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 04°44’43”S e longitude em 
37°57’33”W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3o Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

EM no 596/2009 – MC

Brasília, 23 de junho de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação de Lazer União e Cultura de 
Capela de Santana, no Município de Capela de San-
tana, Estado do Rio Grande do Sul, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
caput do art. 223, da Constituição e a Lei no 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo no 

53000.003730/2006, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3o, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA No 358, DE 12 DE JUNHO DE 2009

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9o e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto no 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo no 
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53000.003.730/2006 e do PARECER/AGU/CONJUR-
MC/MGT/No 0905 - 1.08/2009, resolve:

Art. 1o Outorgar autorização à Associação de 
Lazer União e Cultura de Capela de Santana, com 
sede na Rua Guilherme dos Santos, no 149 – Bairro 
São Lucas, no Município de Capela de Santana, Es-
tado do Rio Grande do Sul, para executar serviço de 
radiodifusão comunitária, pelo prazo de 10 anos, sem 
direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2o A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 29°40’41”S e longitude em 
51°19’24”W, utilizando a frequência de 105,9 MHz.

Art. 3o Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

EM nº 600/2009 - MC

Brasília, 23 de junho de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária de Município 
de Mateiros, Estado do Tocantins, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
caput do art. 223 da Constituição e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 

constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.055628/2007, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 365, DE 16 DE JUNHO DE 2009

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53000.055.628/2007 e do Parecer/AGU/Conjur-MC/
MGT/Nº 0984 - 1.08/2009, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária de Radiodifusão de Mateiros, com sede na 
Avenida Piauí, Quadra 04A, Lote 14 - Centro, no Muni-
cípio de Mateiros, Estado do Tocantins, para executar 
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 10°32’49”S e longitude em 
46°25’15”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

EM nº 598/2009 - MC

Brasília, 23 de junho de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação de Moradores do Conjunto 
Hawthorne, no Município de Peabiru, Estado do Para-
ná, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em 
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conformidade com o caput do art. 223 da Constituição 
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53740.000142/01, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 367, DE 16 DE JUNHO DE 2009

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto n° 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo n° 
53740.000.142/01 e do Parecer/AGU/Conjur-MC/MGT/
Nº 0922 - 1.08/2009, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação de 
Moradores do Conjunto Hawthorne, com sede na Rua 
Turmalina, 49 — Conjunto Hawthorne, no Município 
de Peabiru, Estado do Paraná, para executar serviço 
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 23°54’43”S e longitude em 
52°20’04”W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. Hélio Costa.

EM no 619/2009 - MC

Brasília, 20 de julho de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade ONG - Instituto Nossa Senhora de 
Nazaré de Educação, Esporte e Lazer de Barcarena 
Pará - INSNEELB, no Município de Barcarena, Estado 
do Pará, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade com o caput do art. 223, da Consti-
tuição e a Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade. auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo no 
53000.004872/04, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3o, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.
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PORTARIA No 415, DE 13 DE JULHO DE 2009

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9o e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto no 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo no 
53000.004.872/04 e do PARECER/AGU/CONJUR-MC/
MGT/Nº 1.100 - 1.08/2009, resolve:

Art. 1o Outorgar autorização à ONG — Instituto 
Nossa Senhora de Nazaré de Educação, Esporte e 
Lazer de Barcarena Pará - INSNEELB, com sede na 
Travessa José dos Passos, Quadra 273, Lote 24 — 
Bairro Vila dos Cabanos, no Município de Barcarena, 
Estado do Pará, para executar serviço de radiodifusão 
comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2o A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 01°30’51”S e longitude em 
48°41’41”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3o Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

EM no 632/2009 - MC

Brasília, 28 de julho de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação de Rádio Comunitária 
de Dom Corrêa, no Município de Manhuaçu, Estado 
de Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão 
comunitária, em conformidade com o caput do art. 
223, da Constituição e a Lei no 9.612, de 19 de feve-
reiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-

senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo no 
53000.047591/2007, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3o, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA No 430, DE 23 DE JULHO DE 2009

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9o e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto no 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo 
53000.047.591/2007 e do PARECER/AGU/CONJUR-
MC/MGT/No 1.020 - 1.08 / 2009, resolve:

Art. 1o Outorgar autorização à Associação de 
Rádio Comunitária de Dom Corrêa, com sede na Rua 
Maria Clara de Souza, s/no - Distrito Dom Corrêa, no 
Município de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais, para 
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2o A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 20°02’56”S e longitude em 
42°10’45”W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3o Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.
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Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

EM no 721/2009 — MC

Brasília, 17 de agosto de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Cultural Comunitária 
viadutense, no Município de Viadutos, Estado do Rio 
Grande do Sul, explore o serviço de radiodifusão co-
munitária, em conformidade com o caput do art. 223, 
da Constituição e a Lei no 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo no 
53000.002977/2008, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3o, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA No 438, DE 28 DE JULHO DE 2009

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9o e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto no 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo no 

53000.002.977/2008 e do PARECER/AGU/CONJUR-
MC/MGT/No 1018 - 1.08 / 2009, resolve:

Art. 1o Outorgar autorização à Associação Cultural 
Comunitária Viadutense, com sede na Avenida Inde-
pendência, no 378, Fundos - Centro, no Município de 
Viadutos, Estado do Rio Grande do Sul, para executar 
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2o A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 27°34’13”S e longitude em 
52°01’12”W, utilizando a frequência de 105,9 MHz.

Art. 3o Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

EM no 793/2009 — MC

Brasília, 26 de agosto de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Cultural e Comunitária Alian-
ça FM, no Município de Aliança, Estado de Pernambu-
co, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em 
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição 
e a Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
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ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo no 
53000.002.516/04, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3o, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 559, DE 13 DE AGOSTO DE 2009

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53000.002.516/04 e do PARECER/AGU/CONJUR-MC/
MGT/Nº 1312 - 1.08 / 2009, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Cul-
tural e Comunitária Aliança FM, com sede na Rua 
Marechal Deodoro, nº 37 – Centro, no Município de 
Aliança, Estado do Pernambuco, para executar serviço 
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 07°36’27”S e longitude em 
35°13’54”W, utilizando a frequência de 98,5 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Helio Costa.

EM nº 725/2009-MC

Brasília, 19 de agosto de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação de Radiodifusão Comunitá-
ria Nova Era, localizada no Município de Caçapava do 
Sul, Estado do Rio Grande do Sul, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 

caput do art. 223 da Constituição e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.015.023/07 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 563, DE 13 DE AGOSTO DE 2009

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53000.015023/07, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação de Ra-
diodifusão Comunitária Nova Era, Coxilha São José, 
Esquina do Tarumã, Esquina do Tarumã, s/n – Caixa 
Postal nº 73, no Município de Caçapava do Sul, Es-
tado do Rio Grande do Sul, para executar serviço de 
radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e 1normas complementares.
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Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 30°36’29’S e longitude em 
53°31’29”W, utilizando a frequência de 104,9MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. – Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

MENSAGEM N° 933, DE 2009 
(Do Poder Executivo) 

AVISO N° 939/2009 – C. CIVIL

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional as autorizações às entidades 
abaixo relacionadas, para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviços de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, conforme os se-
guintes atos:

TVR 2029/09 – Portaria n° 1.007, de 23 
de dezembro de 2008 – Rádio Terra FM Ltda., 
no Município de Campestre – MG;

TVR 2030/09 – Portaria n° 68, de 25 de 
março de 2009 – Moriá FM Ltda., no Município 
de Terra Boa – PR;

TVR 2031/09 – Portaria n° 69, de 25 de 
março de 2009 – Moriá FM Ltda., no Município 
de Ângulo – PR;

TVR 2032/09 – Portaria n° 70, de 25 de 
março de 2009 – Passo Fundense Rádio-TV 
Ltda., no Município de Passo Fundo – RS;

TVR 2033/09 – Portaria n° 72, de 25 de 
março de 2009 – Rádio Editora Magia Ltda., 
no Município de Garibaldi – RS;

TVR 2034/09 – Portaria n° 381, de 18 de 
junho de 2009 – SBC – Radiodifusão Ltda., no 
Município de Curuçá – PA;

TVR 2035/09 – Portaria n° 382, de 18 de 
junho de 2009 – SBC – Radiodifusão Ltda., no 
Município de Curralinho – PA;

TVR 2036/09 – Portaria n° 390, de 18 
de junho de 2009 – Sistema Integrado de Ra-
diocomunicação Ltda. – SIR, no Município de 
São Joaquim da Barra – SP;

TVR 2037/09 – Portaria n° 391, de 18 de 
junho de 2009 – Rádio Som Alvorada Ltda., 
no Município de Paranã – TO;

TVR 2038/09 – Portaria n° 393, de 18 de 
junho de 2009 – Rádio Fortaleza FM Bauru 
Ltda., no Município de Bauru – SP;

TVR 2039/09 – Portaria n° 593, de 18 
de agosto de 2009 – Rádio Regional Ltda., no 
Município de Rancho Queimado – SC;

TVR 2040/09 – Portaria n° 599, de 18 
de agosto de 2009 – Sistema Rádio Carajás 
da Amazônia Ltda., no Município de Paraua-
pebas – PA; e

TVR 2041/09 – Portaria n° 797, de 30 de 
setembro de 2009 – Rádio Cultural de Vitória 
Ltda., no Município de Escada – PE.

(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD))

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º do art. 223 da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhadas de Expo-
sições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, permissões outorgadas às entidades 
abaixo relacionadas para explorarem, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de 
radiodifusão sonora em frequência modulada, confor-
me os seguintes atos:

1 – Portaria nº 1.007, de 23 de dezembro 
de 2008 – Rádio Terra FM Ltda., no Município 
de Campestre – MG;

2 – Portaria nº 68, de 25 de março de 
2009 – Moriá FM Ltda., no Município de Terra 
Boa – PR;

3 – Portaria nº 69, de 25 de março de 
2009 – Moriá FM Ltda., no município de Ân-
gulo – PR; 

4 – Portaria nº 70, de 25 de março de 
2009 – Passo Fundense Rádio-TV Ltda., no 
Município de Passo Fundo – RS;

5 – Portaria nº 72, de 25 de março de 
2009 – Rádio Editora Magia Ltda., no Municí-
pio de Garibaldi – RS;

6 – Portaria nº 381, de 18 de junho de 
2009 – SBC – Radiodifusão Ltda., no Municí-
pio de Curuçá – PA;

7 – Portaria nº 382, de 18 de junho de 
2009 – SBC – Radiodifusão Ltda., no Municí-
pio de Curralinho – PA;

8 – Portaria nº 390, de 18 de junho de 
2009 – Sistema Integrado de Radiocomunica-
ção Ltda. – SIR, no Município de São Joaquim 
da Barra – SP;
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9 – Portaria nº 391, de 18 de junho de 
2009 – Rádio Som Alvorada Ltda., no Municí-
pio de Paranã – TO;

10 – Portaria nº 393, de 18 de junho de 
2009 – Rádio Fortaleza FM Bauru Ltda., no 
Município de Bauru – SP;

11 – Portaria nº 593, de 18 de agosto de 
2009 – Rádio Regional Ltda., no Município de 
Rancho Queimado – SC;

12 – Portaria nº 599, de 18 de agosto de 
2009 – Sistema Rádio Carajás da Amazônia 
Ltda., no Município de Parauapebas – PA; e

13 – Portaria nº 797, de 30 de setembro 
de 2009 – Rádio Cultural de Vitória Ltda., no 
Município de Escada – PE.

Brasília, 19 de novembro de 2009. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM nº 170/2009 – MC

Brasília, 18 de fevereiro de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e 

regulamentares cometidas a este Ministério, determi-
nou-se a publicação da Concorrência nº 65/2000-SSR/
MC, com vistas à implantação de uma estação de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Campestre, Estado de Minas Gerais.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação 
específica de radiodifusão, concluiu que a Rádio Terra 
FM Ltda. (Processo nº 53710.000737/2000) obteve a 
maior pontuação do valor ponderado, nos termos esta-
belecidos pelo Edital, tornando-se assim a vencedora 
da Concorrência, conforme ato da mesma Comissão, 
que homologuei, havendo por bem outorgar a permis-
são, na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, Helio Costa.

PORTARIA Nº 1.007, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformida-
de com o art. 32 do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 

1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53710.000737/2000, Concorrência nº 65/2000-SSR/
MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Terra FM 
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de Campestre, 
Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 
dias, a contar da data de publicação da deliberação 
de que trata o artigo anterior.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

EM nº 384/2009 – MC

Brasília, 6 de abril de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais 

e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 122/2001-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
Município de Terra Boa, Estado do Paraná.

2. A Comissão Especial de Licitação, consti-
tuída pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 
1997, e suas alterações, depois de analisar a docu-
mentação de habilitação e as propostas técnica e 
de preço pela outorga das entidades proponentes, 
com observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e da legislação específica de radiodifu-
são, concluiu que a Moriá FM Ltda.; (Processo nº 
53740.000236/2002) obteve a maior pontuação do 
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo edi-
tal, tornando-se assim a vencedora da Concorrência, 
conforme ato da mesma Comissão, que homologuei, 
havendo por bem outorgar a permissão, na forma 
da portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 
223 da Constituição, o ato de outorga somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o re-
ferido ato.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.
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PORTARIA Nº 68, DE 25 DE MARÇO DE 2009

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformida-
de com o art. 32 do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto nº 1.320, de 28 de novembro de 
1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53740.000236/2002, Concorrência nº 122/2001-SSR/
MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Moriá FM Ltda., para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Terra Boa, o do Paraná.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada re-
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, 
leis sequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 
dias, a contar da data de publicação da deliberação 
de que trata o artigo anterior.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

EM nº 449/2009 – MC

Brasília, 17 de abril de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais 

e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 122/2001-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
Município de Ângulo, Estado do Paraná.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legisla-
ção específica de radiodifusão, concluiu que a Moriá 
FM Ltda., (Processo nº 53740.000236/2002) obteve a 
maior pontuação do valor ponderado, nos termos esta-
belecidos pelo edital, tornando-se assim a vencedora 
da concorrência, conforme ato da mesma Comissão, 
que homologuei, havendo por bem outorgar a permis-
são, na forma da portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 69 ,DE 25 DE MARÇO DE 2009.

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformida-
de com o art. 32 do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 
1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53740.000236/2002, Concorrência nº 122/2001-SSR/
MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à MORIÁ FM LTDA. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão” sonora em fre-
qüência modulada, no município de Ângulo, Estado 
do Paraná.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 
dias, a contar da data de publicação da deliberação 
de que trata o artigo anterior.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

EM nº 448/2009 — MC

Brasília, 17 de abril de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e re-

gulamentares cometidas a este Ministério, determinou-
se a publicação da Concorrência nº 067/2001-SSR/MC, 
com vistas à implantação de uma estação de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação 
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específica de radiodifusão, concluiu que a Passo Fun-
dense Rádio-TV Ltda (Processo nº 53790.000826/2001) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tomando-se assim a 
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma 
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar 
a permissão, na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA nº 70 ,DE 25 DE MARÇO DE 2009.

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformida-
de com o art. 32 do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 
1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53790.000826/2001, Concorrência nº 06712001-SSR/
MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à PASSO FUNDEN-
SE RÁDIO-TV LTDA para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no município 
de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 
dias, a contar da data de publicação da deliberação 
de que trata o artigo anterior.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

EM nº 433/2009 — MC

Brasília, 17 de abril de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e re-

gulamentares cometidas a este Ministério, determinou-
se a publicação da Concorrência nº 067/2001-SSR/MC, 
com vistas à implantação de uma estação de radiodi-

fusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Garibaldi, Estado do Rio Grande do Sul.

2. A Comissão Especial de Licitação, consti-
tuída pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 
1997, e suas alterações, depois de analisar a docu-
mentação de habilitação e as propostas técnica e 
de preço pela outorga das entidades proponentes, 
com observância da Lei n 8.666, de 21 de junho de 
1993, e da legislação específica de radiodifusão, 
concluiu que a Rádio Editora Magia Ltda (Processo 
nº 53790.000799/2001) obteve a maior pontuação 
do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo 
Edital, tornando-se assim a vencedora da Concor-
rência, conforme ato da mesma Comissão, que ho-
mologuei, havendo por bem outorgar a permissão, 
na forma da Portaria inclusa

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 72, DE 25 DE MARÇO DE 2009

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformida-
de com o art. 32 do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 
1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53790.00099/2001, Concorrência nº 067/2001-SSR/
MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Editora Ma-
gia Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no município de Garibaldi, 
Estado do Rio Grande do Sul.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 
dias, a contar da data de publicação da deliberação 
de que trata o artigo anterior.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.
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EM nº 613/2009 – MC

Brasília, 30 de junho de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regu-

lamentares cometidas a este Ministério, determinou-se 
a publicação da Concorrência nº 112/2001-SSR/MC, 
com vistas à implantação de uma estação de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Curuçá, Estado do Pará.

A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legisla-
ção específica de radiodifusão, concluiu que a SBC _ 
Radiodifusão Ltda. (Processo nº 53.20.000199/200) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a 
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma 
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar 
a permissão, na forma da Portaria inclusa.

Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 381, DE 18 DE JUNHO DE 2009 

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformidade com 
o art. 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, 
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista 
o que consta do Processo nº 5320.000199/2002, Con-
corrência nº 112/2001-SSR/MC resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à SBC – Radiodifu-
são Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
ra em frequência modulada, no município de Curuçá, 
Estado do Pará.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 
dias, a contar da data de publicação da deliberação 
de que trata o artigo anterior.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

EM nº 614/2009 – MC

Brasília, 30 de junho de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regu-

lamentares cometidas a este Ministério, determinou-se 
a publicação da Concorrência nº 112/2001-SSR/MC, 
com vistas à implantação de uma estação de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Curralinho, Estado do Pará.

A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legisla-
ção específica de radiodifusão, concluiu que a SBC – 
Radiodifusão Ltda. (Processo nº 5320.000199/2002) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a 
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma 
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar 
a permissão, na forma da Portaria inclusa.

Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA No 3 8 2 ,DE 18 DE JUNHO DE 2009.

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformida-
de com o art. 32 do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto no 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto no 1.720, de 28 de novembro de 
1995, e tendo em vista o que consta do Processo no 
53720.000199/2002, Concorrência no 112/2001-SSR/
MC, resolve:

Art. 1o Outorgar permissão à SBC – RADIODI-
FUSÃO LTDA. para explorar, pelo prazo de 10 anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Município de Cur-
ralinho, Estado do Pará.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
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subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2o Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3o, da Constituição.

Art. 3o O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de 60 dias, a 
contar da data de publicação da deliberação de que 
trata o artigo anterior.

Art. 4o Esta Podaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

EM no 612/2009 – MC

Brasília, 30 de junho de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e re-

gulamentares cometidas a este Ministério, determinou-
se a publicação da Concorrência no 136/200 – SSR/M 
, com vistas à implantação de uma estação de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada, no Município 
de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituí-
da pela Potaria no 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legisla-
ção específica de radiodifusão, concluiu que o Sistema 
Integrado de Radiocomunicação Ltda – SIR (Processo 
no 53830.000510/2002) obteve a maior pontuação do 
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edi-
tal, tornando-se assim a vencedora da Concorrência, 
conforme ato da mesma Comissão, que homologuei, 
havendo por bem outorgar a permissão, na forma da 
Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3o do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.

PORTARIA No 390,DE 18 DE JUNHO DE 2009

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMU-
NICAÇÕES, no uso de suas atribuições, em confor-
midade com o art. 32 do Regulamento dos Serviços 
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto no 52.795, 
de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto no 1.720, de 28 de novembro de 
1995, e tendo em vista o que consta do Processo no 

53830.000510/2002, Concorrência no 136/2001-SSR/
MC, resolve:

Art. 1o Outorgar permissão ao SISTEMA INTE-
GRADO DE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. – SIR 
para explorar, pelo prazo de 10 anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, no Município de São Joaquim da 
Barra, Estado de São Paulo.

Parágrafo único A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 1o Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3o, da Constituição.

Art. 3o O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de 60 dias, a 
contar da data de publicação da deliberação de que 
trata o artigo anterior.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

EM no 608/2009 – MC

Brasília, 30 de junho de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais 

e ragulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência no 049/200l-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
Município de Paraná, Estado do Tocantins.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria no 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legisla-
ção específica de radiodifusão, concluiu que a Rádio 
Som Alvorada Ltda (Processo no 53670.001427/2001) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a 
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma 
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar 
a permissão, na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3o do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa.
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PORTARIA No 391,  DE 18 DE JUNHO DE 2009

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformidade com 
o art. 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, 
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o 
que consta do Processo nº 5.3670.001427/2001, Con-
corrência nº 49/2001-SSR/MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à RÁDIO SOM AL-
VORADA LTDA. para explorar, pelo prazo de 10 anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Município de Pa-
ranã, Estado do Tocantins.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de 60 dias, a 
contar da data de publicação da deliberação de que 
trata o artigo anterior.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. Hélio Costa.

EM no 609/2009 – MC

Brasília, 30 de junho de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e 

regulamentares  cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 161/1997-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
Município de Bauru, Estado de São Paulo.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 19 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação 
específica de radiodifusão, concluiu que a Rádio Forta-
leza FM Bauru Ltda. (Processo nº 53.830.000470/1998) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo edital, tomando-se assim a 
vencedora da concorrência, conforme ato da mesma 
comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar 
a permissão, na forma da portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 

efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 393, DE 18 DE JUNHO DE 2009

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformida-
de com o art. 32 do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 
1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53.830.000470/1998, Concorrência nº 161/1997-SSR/
MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à RÁDIO FORTALE-
ZA FM BAURU LTDA. para explorar, pelo prazo de 10 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Bauru, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de 60 dias, a 
contar da data de publicação da deliberação de que 
trata o artigo anterior.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. Hélio Costa.

EM nº 777/2009 – MC

Brasília, 26 de agosto de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e re-

gulamentares cometidas a este Ministério, determinou-
se a publicação da Concorrência nº 121/2001-SSR/MC, 
com vistas à implantação de uma estação de radiodifu-
são sonora em frequência modulada, no Município de 
Rancho Queimado, Estado de Santa Catarina.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legisla-
ção específica de radiodifusão, concluiu que a Rádio 
Regional Ltda. (Processo nº 53.740.000171/2002) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo edital, tomando-se assim a 
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vencedora da concorrência, conforme ato da mesma 
comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar 
a permissão, na forma da portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 593, DE 18 DE AGOSTO DE 2009

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformida-
de com o art. 32 do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1.963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 
1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53.740.000171/2002, Concorrência nº 121/2001-SSR/
MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à RÁDIO REGIONAL 
LTDA. para explorar, pelo prazo de 10 anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Rancho Quei-
mado, Estado de Santa Catarina.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de 60 dias, a 
contar da data de publicação da deliberação de que 
trata o artigo anterior.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. Hélio Costa.

EM nº 779/2009 – MC

Brasília, 26 de agosto de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais 

e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 141/1997-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
Município de Parauapebas, Estado do Pará.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e suas 
alterações, depois de analisar a documentação de ha-
bilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga 
das entidades proponentes, com observância da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação específica 
de radiodifusão, concluiu que o Sistema Rádio Carajás da 
Amazônia Ltda. (Processo nº 53.720.000130/1998) ob-
teve a maior pontuação do valor ponderado, nos termos 
estabelecidos pelo edital, tomando-se assim a vencedora 
da concorrência, conforme ato da mesma comissão, que 
homologuei, havendo por bem outorgar a permissão, na 
forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 599, DE 18 DE AGOSTO DE 2009

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformidade com 
o art. 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, 
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo m vista o 
que consta do Processo nº 53.720.000130/1998, Con-
corrência nº 141/1997-SSR/MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão ao SISTEMA RÁDIO 
CARAJÁS DA AMAZÔNIA LTDA. para explorar, pelo 
prazo de 10 anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
Município de Parauapebas, Estado do Pará.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de 60 dias, a 
contar da data de publicação da deliberação de que 
trata o artigo anterior.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. Hélio Costa.

EM nº 929/2009 – MC

Brasília, 7 de outubro de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais 

e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 80/2001-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
Município de Escada, Estado de Pernambuco.
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2. A Comissão Especial de Licitação, constitu-
ída pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, 
e suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação 
específica de radiodifusão, concluiu que a Rádio Cultu-
ral de Vitória Ltda. (Processo nº 53.103.000140/2002) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo edital, tornando-se assim a 
vencedora da concorrência, conforme ato da mesma 
comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar 
a permissão, na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 797, DE 30 DE SEETEMBRO DE 2009

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do 
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprova-
do pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, 
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, 
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que 
consta do Processo nº 53103.000140/2002, Concor-
rência nº 80/2001-SSR/MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Cultural de 
Vitória Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
ra em frequência modulada, no Município de Escada, 
Estado de Pernambuco.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do art. 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de 60 dias, a 
contar da data de publicação da deliberação de que 
trata o artigo anterior.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. Hélio Costa.

MENSAGEM Nº 941, DE 2009 
(Do Poder Executivo)

Aviso nº 947/2009 – C. Civil
Comunica que foram autorizadas, conforme Des-

pachos adiante especificados, as transferências in-
diretas, para outros grupos de cotistas, do controle 
societário de diversas entidades, concessionárias de 
serviços de radiodifusão sonora.

Em Ondas Médias

Despacho de 12 de junho de 2009 (DOU do dia 
15 subsequente):

1 – Rádio Progresso de Alagoas Ltda., no Muni-
cípio de Maceió AL;

Despachos de 24 de junho de 2009 (DOU do dia 
25 subsequente):

2 – Empresa de Radiodifusão Cultural Ltda., no 
Município de Ituverava SP;

3 – Rádio Capital do Norte Ltda., no Município 
de Sinop MT;

4 – Rádio Metropolitana de Vespasiano Ltda., no 
Município de Vespasiano MG;

5 – Rádio Clube de Canoinhas Ltda., no Municí-
pio de Canoinhas SC;

6 – Rádio Comunicadora Grande Rio Ltda., no 
Município de Itaguaí RJ;

Despachos de 4 de setembro de 2009 (DOU do 
dia 8 subsequente):

7 – Rádio Liberdade de Sergipe Ltda., no Muni-
cípio de Aracaju SE;

8 – Rádio Difusora Três Passos Ltda., no Muni-
cípio de Três Passos – RS;

Despachos de 27 de outubro de 2009 (DOU do 
dia28 subsequente):

9 – Rádio Guaraniaçu Ltda., no Município de 
Guaraniaçu – PR;

10 Rádio Boa Esperança Ltda., no Município de 
São João dos Patos MA;

Em Ondas Tropicais
Despacho do 17 de julho de 2009 (DOU do dia 

20 subsequente):
11 – Sociedade Rádio Meteorologia Paulista Ltda., 

no Município de Ibitinga SP.

Despacho: À comissão de ciência e tec-
nologia, comunicação e informática para co-
nhecimento e, após, arquive-se.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 222, § 5º, da Constituição, alte-

rado pela Emenda Constitucional nº 36, de 28 de maio 
de 2002, comunico a Vossas Excelências que foram 
autorizadas, conforme Despachos adiante especifica-
dos, as transferências indiretas, para outros grupos de 
cotistas, do controle societário de diversas entidades, 
concessionárias de serviços de radiodifusão sonora.

Em Ondas Médias
Despacho de 12 de junho de 2009 (DOU do dia 

15 subsequente):
1 – Rádio Progresso de Alagoas Ltda., no Muni-

cípio de Maceió AL;
Despachos de 24 de junho de 2009 (DOU do dia 

25 subsequente):
2 – Empresa de Radiodifusão Cultural Ltda., no 

Município de Ituverava SP;
3 – Rádio Capital do Norte Ltda., no Município 

de Sinop MT;
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4 – Rádio Metropolitana de Vespasiano Ltda., no 
Município de Vespasiano MG;

5 – Rádio Clube de Canoinhas Ltda., no Municí-
pio de Canoinhas SC;

6 – Rádio Comunicadora Grande Rio Ltda., no 
Município de Itaguaí RJ;

Despachos de 4 de setembro de 2009 (DOU do 
dia 8 subsequente):

7 – Rádio Liberdade de Sergipe Ltda., no Muni-
cípio de Aracaju SE;

8 – Rádio Difusora Três Passos Ltda., no Muni-
cípio de Três Passos RS;

Despachos de 27 de outubro de 2009 (DOU do 
dia 28 subsequente):

9 Rádio Guaraniaçu Ltda., no Município de Gua-
raniaçu PR;

10 Rádio Boa Esperança Ltda., no município de 
São João dos Patos MA;

Em Ondas Tropicais
Despacho de 17 de julho de 2009 (DOU do dia20 

subsequente):
11 – Sociedade Rádio Meteorologia Paulista Ltda., 

no Município de Ibitinga SP.
Brasília, 19 de novembro de 2009. Luiz Inacio 

Lula da Silva.

DESPACHO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Exposição de Motivos
nº 15, de 12 de fevereiro de 2009 (Processo nº 

53000.020154/004). Transferência indireta, para outro 
grupo de cotistas, do controle societário da Rádio Pro-
gresso de Alagoas Ltda., concessionária de serviço de 
radiodifusão sonora em ondas médias, no Município 
de Maceió, Estado de Alagoas. Autorizo. Em 12 de 
junho de 2009.
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MENSAGEM Nº 942, DE 2009 
(Do Poder Executivo) 

AVISO Nº 948/2009 – C. Civil

Comunica que foram autorizadas, con-
forme despachos adiante especificados, 
as transferências indiretas, para outros 
grupos de cotistas, do controle societário 
das entidades abaixo relacionadas, con-
cessionárias de serviços de radiodifusão 
de sons e imagens.

Despacho de 24 de junho de 2009 (DOU 
do dia 25 subsequente):

1 – Televisão Cidade Ltda., no Município de Lon-
drina – PR;

Despacho de 27 de outubro de 2009 
(DOU do dia 28 subsequente):

2 – TV Gazeta Ltda., no Município de Cuiabá – 
MT;

Despacho: À Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, para 
conhecimento e, após, arquive-se.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 222, § 5º, da Constituição, 

alterado pela Emenda Constitucional nº 36, de 28 de 
maio de 2002, comunico a Vossas Excelências que 
foram autorizadas, conforme Despachos adiante es-
pecificados, as transferências indiretas, para outros 
grupos de cotistas, do controle societário das entida-
des abaixo relacionadas, concessionárias de serviços 
de radiodifusão de sons e imagens.

Despacho de 24 de junho de 2009 (DOU 
do dia 25 subsequente):

1 – Televisão Cidade Ltda., no Município de Lon-
drina – PR;

Despacho de 27 de outubro de 2009 
(DOU do dia 28 subsequente):

2 – TV Gazeta Ltda., no Município de Cuiabá – 
MT;

Brasília, 19 de novembro de 2009. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

Despacho do Presidente da República.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

N° 478, de 9 de setembro de 2008 (Processo n° 
53000.058959/2007-85). Transferência indireta, para ou-
tro grupo de cotistas, do controle societário da Televisão 
Cidade Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão 

de sons e imagens, no Município de Londrina, Estado 
do Paraná. Autorizo. Em 24 de junho de 2009.

Publicado na Seção nº 1, do DOU de 
25 de junho de 2009.

EM Nº 478//2008-MC

Brasília, 9 de setembro de 2008

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

incluso Processo Administrativo nº 53000.058959/2007, 
em que a Televisão Cidade Ltda. solicita autorização para 
promover alteração em seu contrato social consistente na 
cessão da totalidade das cotas representativas do seu ca-
pital social para um novo grupo de cotista, o que implicará 
a transferência indireta da outorga e a alteração do quadro 
diretivo da sociedade, conforme previsto no art. 89, § 2º, 
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado 
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963.

2. A outorga em apreço, para o serviço de radio-
difusão de sons e imagens, no Município de Londrina, 
Estado do Paraná, foi deferida originariamente à enti-
dade através do Decreto nº 96.535, de 19 de agosto de 
1988, publicado no DOU de 22 de agosto de 1988.

3. A renovação mais recente foi autorizada pelo De-
creto s/nº, de 5 de julho de 2006, aprovado pelo Decreto 
Legislativo nº 212, de 2007, publicado no DOU de 24 de 
setembro de 2007, que renovou a presente outorga por 
mais 15 (quinze) anos, a partir de 22 de agosto de 2003.

4. Em decorrência da transferência efetuada, os 
quadros societário e diretivo da concessionária ficarão 
constituídos da seguinte forma:

QUADRO DIRETIVO: Rafael Martinez Massa/
Administrador

5. O pedido está formalmente instruído com a 
documentação prevista no Regulamento dos Serviços 
de Radiodifusão, tendo merecido parecer favorável da 
Consultoria Jurídica deste Ministério, preenchendo os 
cotistas as qualificações exigidas para dar continuida-
de da exploração do serviço.

5. Nessa conformidade, e tendo em vista o disposto 
no art. 96, item 3, alínea a, do citado Regulamento dos 
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Serviços de Radiodifusão, que atribui ao Presidente da 
República a decisão final sobre o pedido de transferência 
indireta de concessão, submeto o assunto à conside-
ração de Vossa Excelência.

Respeitosamente, – Hélio Costa.

Despacho do Presidente da República.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

N° 761, de 24 de agosto de 2009 (Processos nºs 
53000.05299812006-98 e 53000.061015/2006-12). 
Transferência indireta, para outro grupo de cotistas, do 
controle societário da TV Gazeta Ltda., concessionária 
de serviço de radiodifusão de sons e imagens, no Mu-
nicípio de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. Autorizo. 
Em 27 de outubro de 2009.

Publicado na Seção n° 1, do DOU de 
28 de outubro de 2009.

EM nº 761/2009 – MC

Brasília, 24 de agosto de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Exce1ên-

cia os inclusos Processos Administrativos nºs 
53000.052998/2006 e 53000.061015/2006, em que 
a entidade TV Gazeta Ltda. solicita autorização para 
promover alteração em seu contrato social, com ces-
são de totalidade das cotas representativas de seu 
capital social, resultando na transferência indireta da 
outorga para outro grupo de cotistas, que passará a 
deter o mando da sociedade, conforme previsto no 
art. 89, § 2º, do Regulamento dos Serviços de Radio-
difusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de 
outubro de 1963.

2. A entidade em apreço detém concessão para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
no Município de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, con-
ferida originalmente à ABC Rede Nacional de Rádio e 
Televisão, pelo Decreto nº 91.041, de 5 de março de 
1985, publicado no Diário Oficial da União em 6 de 
março de 1985, posteriormente autorizada a mudar 
sua denominação social para TV Gazeta Ltda., pela 
Portaria nº 47, de 15 de junho de 1993, e renovada 
pelo Decreto de 27 de fevereiro de 2009, publicado no 
Diário Oficial da União em 2 de março de 2009.

3. Em decorrência da transferência efetuada, o 
quadro societário e diretivo da concessionária ficará 
constituído da seguinte forma:

4. O pedido está formalmente instruído com a 
documentação prevista no Regulamento dos Serviços 
de Radiodifusão, tendo merecido parecer favorável da 
Consultoria Jurídica deste Ministério, preenchendo os 
cotistas as qualificações exigidas para dar continuida-
de da exploração do serviço.

5. Nos termos do art. 222, § 5º, da Constituição 
da República, encareço que se proceda à devida co-
municação ao Congresso Nacional, em relação à al-
teração societária ora realizada.

6. Nessa conformidade, e tendo em vista o dispos-
to no art. 96, item 3, alínea a, do citado Regulamento 
dos Serviços de Radiodifusão, que atribui ao Presidente 
da República a decisão final sobre o pedido de trans-
ferência indireta de concessão, submeto o assunto à 
consideração de Vossa Excelência.

Respeitosamente, – Hélio Costa.

MENSAGEM N° 943, DE 2009 
(Do Poder Executivo) 

AVISO N° 949/2009 – C. Civil

Comunica que foi autorizada, con-
forme Decreto de 4 de setembro de 2009, 
publicado no Diário Oficial da União do 
dia 8 subsequente, a transferência da con-
cessão outorgada à Rádio Alto Taquari 
Ltda., para a LB Sistema de Comunica-
ção do Vale Ltda. explorar serviços de 
radiodifusão sonora em ondas médias, 
no Município de Encantado, Estado do 
Rio Grande do Sul.

Despacho: À Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, para 
conhecimento e, após, arquive-se.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 222, § 5º, da Constituição, alte-

rado pela Emenda Constitucional nº 36, de 28 de maio 
de 2002, comunico a Vossas Excelências que foi autori-
zada, conforme Decreto de 4 de setembro de 2009, pu-
blicado no Diário Oficial da União do dia 8 subsequente, 
a transferência da concessão outorgada à Rádio Alto 
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Taquari Ltda., para a LB Sistema de Comunicação do 
Vale Ltda. explorar serviços de radiodifusão sonora em 
ondas médias, no Município de Encantado, Estado do 
Rio Grande do Sul.

Brasília, 19 de novembro de 2009. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 2009

Transfere para a LB Sistema de Comu-
nicação do Vale Ltda. a concessão outorga-
da à Rádio Alto Taquari Ltda., para explorar 
serviços de radiodifusão sonora em ondas 
médias, no Município de Encantado, Estado 
do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
nos termos do art. 94, item 3, alínea a, do Regulamento 
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto 
n° 52.795, de 31 de outubro de 1963, decreta:

Art. 1° Fica transferida para a LB Sistema de 
Comunicação do Vale Ltda. a concessão outorgada à 
Rádio Alto Taquari Ltda., pela Portaria MVOP n° 710, 
de 1° de agosto de 1950, renovada pelo Decreto de 
20 de janeiro de 1997, aprovado pelo Decreto Legis-
lativo n° 565, de 18 de agosto de 2004, para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, no 
Município de Encantado, Estado do Rio Grande do Sul 
(Processo n° 53790.001026/2002).

Art. 2° A exploração do serviço de radiodifusão, 
cuja concessão é transferida por este Decreto, reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes e seus regulamentos.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 4 de setembro de 2009; 188° da Inde-
pendência e 121° da República. – Luiz Inácio Lula da 
Silva – Hélio Costa. 

Publicado na Seção nº 1, do DOU de 8 
de setembro de 2009.

EM nº 520/2009 – MC

Brasília, 18 de maio de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à consideração de Vossa Excelência 

o incluso projeto de decreto que trata da transferência 
direta da concessão outorgada à Rádio Alto Taquari 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
ondas médias, no Município de Encantado, Estado do 
Rio Grande do Sul, para a entidade LB Sistema de 
Comunicação do Vale Ltda.

2. A concessão ora em análise foi outorgada pela 
Portaria MVOP nº 710, de 1º de agosto de 1950.

3. A mais recente renovação da concessão foi 
deferida à entidade pelo Decreto de 20 de janeiro de 
1997, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 565, de 18 
de agosto de 2004, publicado no DOU de 19 de agosto 
de 2004, que renovou a presente outorga por mais 10 
(dez) anos, a partir de 1º de maio de 1994.

4. A transferência da outorga para explorar ser-
viços de radiodifusão é regida pelas disposições con-
tidas no Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, 
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro 
de 1963.

5. Cumpre ressaltar que os pedidos foram 
analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério 
e considerados de acordo com as disposições le-
gais aplicáveis, demonstrando possuir a cessioná-
ria as qualificações exigidas para a continuidade à 
exploração do serviço

6. Nessa conformidade, e tendo em vista o dispos-
to no art. 94, item 3, alínea a, do citado Regulamento 
dos Serviços de Radiodifusão, que atribui ao Presi-
dente da República a decisão final sobre pedidos de 
transferência direta de concessão, submeto o assunto 
à consideração de Vossa Excelência.

Respeitosamente, – Hélio Costa.

 
MENSAGEM Nº 949, DE 2009 

(Do Poder Executivo) 
AVISO Nº 955/2009 – C. Civil

Submete à deliberação do Congresso 
Nacional texto do acordo sobre Tráfico Ilí-
cito de Migrantes entre os Estados Partes 
do MERCOSUL, feito em Belo Horizonte, 
em 16 de dezembro de 2004.

Despacho: À Representação Brasileira 
No Parlamento do Mercosul e às Comissões 
de: Relações Exteriores e de Defesa Nacio-
nal; e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Mérito e Art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

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

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto 
do Acordo sobre Tráfico Ilícito de Migrantes entre os 
Estados Partes do MERCOSUL, feito em Belo Hori-
zonte, em 16 de dezembro de 2004.

Brasília, 19 de novembro de 2009.
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EM No 176 MRE – PAIN/MSUL

Brasília, 14 de maio de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Submeto à elevada consideração de Vossa Exce-

lência o anexo texto do Acordo contra o Tráfico Ilícito 
de Migrantes entre os Estados Partes do MERCO-
SUL, feito em Belo Horizonte, em 16 de dezembro de 
2004, por ocasião da XXVII Reunião do Conselho do 
Mercado Comum.

2. O texto do referido Acordo incorpora as emen-
das, todas de forma e não de conteúdo, constantes da 
Fé de Erratas, de 28 de junho de 2007, avalizadas por 
todos os países signatários.

3. A assinatura do Acordo reflete o interesse dos 
Estados Partes do Mercosul e dos Estados Associados 
em prevenir e combater o tráfico ilícito de migrantes, 
bem como promover a cooperação e intercâmbio de 
informação com esse fim.

4. O Ministério da Justiça participou das negocia-
ções do Acordo em apreço e aprovou seu texto final.

5. À luz do exposto e com vistas ao encami-
nhamento do assunto à apreciação do Congresso 
Nacional, em conformidade com o art. 49, inciso I, 
combinado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição 
Federal, submeto a Vossa Excelência o anexo projeto 
de Mensagem, acompanhado de cópias autenticadas 
do Acordo em seu formato original, da Fé de Erratas 
e do texto emendado do Acordo.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Celso Luiz Nunes Amorim.

ACORDO SOBRE TRÁFICO ILÍCITO DE 
MIGRANTES ENTRE OS ESTADOS PARTES 
DO MERCOSUL:

A República Argentina, a República Federativa do 
Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental 
do Uruguai, Estados Partes do MERCOSUL, a seguir 
denominados Estado partes do presente Acordo.

CONSIDERANDO que as ações para prevenir 
e combater eficazmente o tráfico ilícito de migrantes 
requerem a cooperação, o intercâmbio de informação 
e a atuação conjunta dos Estados da região;

REAFIRMANDO os termos da Declaração de As-
sunção sobre “Tráfico de Pessoas e de Migrantes”

CONVENCIDOS, da necessidade de adotar me-
didas para prevenir, detectar e penalizar o tráfico de 
pessoas e migrantes;

REITERANDO a vontade de procurar um proce-
dimento comum para atuar nessa matéria através da 
participação coordenada das Forças de Segurança e/
ou Policiais e demais organismos de controle;

RECORDANDO os termos da Convenção das 
Nações Unidas contra a Delinqüência Organizada 
Transnacional e seus Protocolos Adicionais

ACORDAM

ARTIGO 1 
Finalidade

O propósito do presente Acordo é prevenir e 
combater o tráfico ilícito de migrantes, bem como 
promover a cooperação e intercâmbio de informação 
entre seus Estados partes com esse fim.

ARTIGO 2 
Definições

Para os fins do presente Acordo, se entenderá por:
1. “Tráfico ilícito de migrantes”: a facilitação da 

entrada ilegal de uma pessoa num Estado parte do 
presente Acordo do qual não seja nacional ou resi-
dente com o fim de obter, direta ou indiretamente, 
algum benefício financeiro ou material;

2. “Entrada ilegal”: o ingresso sem ter cumprido 
os requisitos necessários para entrar legalmente no 
Estado parte receptor;

3. “Documento de identidade ou de viagem fal-
so”: qualquer documento de viagem ou de identidade 
que seja:

elaborado ou expedido de forma fraudulenta ou 
alterado materialmente por qualquer um que não seja 
a pessoa ou entidade legalmente autorizada para 
produzir ou expedir o documento de viagem ou de 
identidade em nome de um Estado Parte;

expedido ou obtido indevidamente mediante de-
claração falsa, corrupção, coação de qualquer outra 
forma ilegal; ou utilizado por uma pessoa que não 
seja seu titular legítimo.

Artigo 3 
Âmbito de Aplicação

O presente Acordo se aplicará à cooperação, 
prevenção e investigação dos ilícitos penais tipifica-
dos, de conformidade com o disposto no artigo 4, 
quando os mesmos sejam de caráter transnacional, 
bem como à proteção dos direitos dos migrantes que 
tenham sido objeto de tais ilícitos.

Artigo 4 
Penalização

1. Os Estados partes do presente Acordo adota-
rão as medidas legislativas, regulamentares e admi-
nistrativas que sejam necessárias para tipificar como 
ilícito penal as seguintes condutas, quando se cometer 
intencionalmente e com o fim de obter, diretamente ou 
indiretamente algum benefício financeiro ou material:
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a) o tráfico ilícito de migrantes;
b) quando se cometer com o fim de pos-

sibilitar o tráfico ilícito de migrantes:
1) a criação de um documento de via-

gem ou de identidade falso;
2) a facilitação, fornecimento ou a pos-

sessão de tal documento;
3) a habilitação de um emigrante para 

permanecer no território de um Estado Parte 
sem ter cumprido os requisitos legais exigidos 
por dito Estado Parte.

c) a tentativa de perpetração de um ilícito 
penal tipificado de acordo com o parágrafo 1 do 
presente artigo;

d) a participação como cúmplice ou en-
cobridor na perpetração de um ilícito penal ti-
pificado de acordo com a presente Decisão;

e) a organização de outras pessoas para 
a perpetração de um ilícito penal tipificado 
conforme a presente Decisão.

2. Constituirão circunstâncias agravantes 
da responsabilidade penal:

a) quando se empregar violência, inti-
midação ou engano nas condutas tipificadas 
na presente Decisão;

b) quando na comissão do ilícito penal 
houvesse abusado de uma situação de ne-
cessidade da vítima, se houvesse colocado 
em perigo sua vida, sua saúde ou sua inte-
gridade pessoal;

c) quando a vítima for menor de idade;
d) quando os autores dos fatos atuem pre-

valecendo de sua condição de autoridade ou 
funcionário público. 

ARTIGO 5 
Responsabilidade penal dos migrantes

Nos termos da presente Decisão, os migrantes es-
tarão isentos de responsabilidade penal quando sejam 
vítimas das condutas tipificadas no artigo 4, sem preju-
ízo das sanções administrativas correspondentes e da 
potestade de julgamento penal dos Estados Partes.

ARTIGO 6 
Medidas de prevenção e cooperação

1. Os Estados partes do presente Acordo que te-
nham fronteiras comuns ou estejam situados nas rotas 
de tráfico ilícito de migrantes, intercambiarão informa-
ção pertinente sobre assuntos tais como:

a) lugares de embarque e de destino, 
assim como as rotas, os transportistas e os 
meios de transporte aos que, conforme se 
saiba ou se suspeite, recorram os grupos de-

lituosos organizados envolvidos nas condutas 
enunciadas no artigo 4 ;

b) a identidade e os métodos da organi-
zação ou os grupos delituosos organizados en-
volvidos ou suspeitos das condutas tipificadas 
de conformidade ao enunciado no artigo 4 ;

c) a autenticidade e a devida forma dos 
documentos de viagem expedidos pelos Es-
tados partes do presente Acordo, assim como 
todo roubo e/ou concomitante utilização ilegí-
tima de documentos de viagem ou de identi-
dade em branco;

d) os meios e métodos utilizados para a 
ocultação e o transporte de pessoas, a adul-
teração, reprodução ou aquisição ilícita e qual-
quer outra utilização indevida dos documen-
tos de viagem ou de identidade empregados 
nas condutas tipificadas de conformidade ao 
enunciado no artigo 4, assim como as formas 
de detectar-los;

e) experiências de caráter legislativo, 
assim como práticas e medidas conexas para 
prevenir e combater as condutas tipificadas de 
conformidade ao enunciado no artigo 4;

f) questões científicas e tecnológicas de 
utilidade para o cumprimento da lei, a fim de 
reforçar a capacidade respectiva de prevenir, 
detectar e investigar a: condutas tipificadas de 
conformidade ao enunciado no artigo 4 e de 
julgar as pessoas implicadas nelas.

2. Em um prazo de noventa (90) dias desde a as-
sinatura do presente Acordo, cada Estado parte deverá 
designar, informando aos demais Estados partes, o or-
ganismo que centralizará a informação transmitida desde 
os otros Estados partes do presente Acordo e desde os 
organismos Nacionais com competência na matéria.

3. O Estado parte receptor de informação através 
do organismo de enlace nacional dará cumprimento a 
toda solicitação do Estado parte que tenha facilitado, 
em quanto as restrições de sua utilização.

4. Cada Estado parte considerará a necessida-
de de reforçar a cooperação entre os organismos de 
controle fronteiriço, estabelecendo e mantendo vias 
de comunicação direta.

5. Os Estados partes do presente Acordo que 
estejam sendo utilizados como rotas de tráfico de 
migrantes, empreenderão, na brevedade possível, in-
vestigações sobre esta conduta delituosa, adotando 
medidas para reprimir-la, promovendo a imediata co-
municação ao Estado Parte de destino dos migrantes 
vítimas do tráfico.

6. Quando um Estado parte do presente Acordo 
detecte que nacionais de outro Estado parte estejam 
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sendo objeto de tráfico em seu território, nos termos 
do presente Acordo, deverá comunicá-lo imediata-
mente as autoridades consulares correspondentes, 
informando das medidas migratórias com relação a 
essas pessoas pretende adotar. Do mesmo modo, se 
comunicará esta informação ao organismo de enlace 
nacional respectivo.

7. Os Estados Partes realizarão campanhas de 
prevenção, tanto nos lugares de entrada como de saída 
de sus respectivos territórios, entregando informação 
com respeito aos documentos de viagem, os requisi-
tos para solicitar residências, e toda outra informação 
que seja conveniente.

ARTIGO 7 
segurança e controle dos documentos

1. Cada Estado parte do presente Acordo adotará 
as medidas necessárias para:

a) garantir a qualidade dos documentos 
de viagem ou de identidade que expida, a fim 
de evitar que possam ser utilizados indevida-
mente, falsificados, adulterados, reproduzidos 
ou expedidos de forma ilícita; e

b) garantir a integridade e segurança 
dos documentos de viagem ou de identidade 
que expida e impedir a criação, expedição e 
utilização ilícita de tais documentos.

2. Quando for solicitado por um Estado parte do 
presente Acordo, se verificará, através do organismo 
de enlace nacional, dentro de um prazo razoável, a 
legitimidade e validez dos documentos de viagem ou 
de identidade expedidos ou supostamente expedidos 
e suspeitos de serem utilizados para a finalidade das 
condutas enunciadas no artigo 4.

ARTIGO 8 
Capacitação e cooperação técnica

1. Os Estados partes do presente Acordo brinda-
rão aos funcionários de Migração e a outros funcionários 
pertinentes, capacitação especializada na prevenção 
e erradicação das condutas que serão tipificadas de 
conformidade ao enunciado no artigo 4 e no tratamen-
to humanitário dos migrantes objeto dessas condutas, 
respeitando ao mesmo tempo seus direitos reconheci-
dos conforme o direito nacional e internacional.

2. A capacitação incluirá, entre outras coisas:

a) o reconhecimento e a detecção dos 
documentos de viagem ou de identidade fal-
sificados ou adulterados;

b) informação, com respeito a identifi-
cação dos grupos delituosos organizados, 
envolvidos ou suspeitos de estar envolvidos 

nas condutas enunciadas no artigo 4; os mé-
todos utilizados para transportar aos migrantes 
objeto desse tráfico; a utilização indevida de 
documentos de viagem ou de identidade para 
tais fins; e os meios de ocultação utilizados no 
tráfico ilícito de migrantes;

c) a melhora dos procedimentos para 
detectar aos migrantes objeto de tráfico ilícito 
em pontos de entrada e saída convencionais 
e não convencionais;

d) o tratamento humano dos migrantes 
afetados e a proteção de seus direitos reco-
nhecidos conforme o direito internacional.

3) Os Estados partes do presente Acordo que 
tenham conhecimentos especializados pertinentes co-
ordenarão, através do organismo de enlace nacional, 
a prestação de assistência técnica aos Estados partes 
do presente Acordo que sejam frequentemente países 
de origem ou de trânsito de pessoas que tenham sido 
objeto das condutas tipificadas de conformidade ao 
enunciado no artigo 4.

ARTIGO 9 
Cláusula de salvaguarda

1. O disposto no presente Acordo não afetará 
aos direitos, as obrigações e as responsabilidades 
dos Estados partes do presente Acordo e as pessoas 
de acordo ao direito internacional, incluídos o direito 
internacional humanitário e a normativa internacio-
nal sobre direitos humanos e, em particular, quando 
sejam aplicáveis, a Convenção sobre o Estatuto dos 
Refugiados de 1951 e seu Protocolo de 1967, assim 
como o princípio de “non-refoulement” consagrado em 
tais instrumentos.

2. As medidas previstas no presente Acordo se 
interpretarão e aplicarão de forma que não seja discri-
minatoria para os migrantes pelo fato de serem vítimas 
do trafico ílicito. A interpretação e aplicação dessas 
medidas estarão em consonância com os princípios de 
não discriminação internacionalmente reconhecidas.

ARTIGO 10 
Relação com a Convenção das Nações Unidas 

contra a Delinquência Organizada Transnacional

O presente Acordo complementa a Convenção 
das Nações Unidas contra a Delinqüência Organiza-
da Transnacional e se interpretará juntamente com tal 
Convenção e seu Protocolo Adicional em matéria de 
“Tráfico Ilícito de Migrantes por Terra, Mar e Ar”.
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ARTIGO 11 
Solução de Controvérsias

As controvérsias que surjam sobre a interpretação, 
a aplicação ou o não cumprimento das disposições do 
presente Acordo se resolverão pelo sistema de solução 
de controvérsias vigente no MERCOSUL

ARTIGO 12 
Vigência

O presente Acordo entrará em vigência trinta (30) 
dias após o depósito do instrumento de ratificação pelo 
quarto Estado Parte do MERCOSUL.

A República do Paraguai será depositária do 
presente Acordo e dos respectivos instrumentos de 
ratificação devendo notificar as partes a data dos de-
pósitos desses instrumentos e da entrada em vigência 
do Acordo, assim como enviar-lhes cópia devidamente 
autenticada do mesmo. 

Feito em Belo Horizonte, República Federativa 
do Brasil, aos dezesseis dias do mês de dezembro 
do ano dois mil e quatro, em dois exemplares originais 
nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os 
textos igualmente autênticos.

Pela República Argentina – Pela República do 
Paraguai – Pela República Federativa do Brasil –Pela 
República Oriental do Uruguai – Fé de Erratas Ao

“ACORDO SOBRE TRÁFICO ILÍCITO 
 DE MIGRANTES ENTRE OS ESTADOS 

PARTES DO MERCOSUL”

Os Governos da República Argentina, da República 
Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da Repú-
blica Oriental do Uruguai, doravante os “Estados Partes”;

CONSIDERANDO que foram detectados erros for-
mais na versão do idioma português do “Acordo sobre 
Tráfico Ilícito de Migrantes entre os Estados Partes do 
MERCOSUL”, assinado em Belo Horizonte, República 
Federativa do Brasil, em 16 de dezembro de 2004;

ACORDAM

ARTIGO 1 
Modificar o último parágrafo do Considerando  

o qual fica redigido da seguinte forma:

“RECORDANDO os termos da Convenção das 
Nações Unidas contra o Crime Organizado Transna-
cional e seus Protocolos Adicionais;”.

ARTIGO 2 
Modificar o Artigo 4, parágrafo 1, item d e e e 
parágrafo 2, item a, e o Artigo 5, substituindo:

“a presente Decisão” por “o presente Acordo”.
“na presente Decisão” por “no presente Acordo”.
“da presente Decisão” por “do presente Acordo”.

ARTIGO 3 
Modificar o Artigo 6, substituindo:

Parágrafo 1, item a: “transportistas” por “trans-
portadores”.

Parágrafo 2: “desde os otros Estados partes” por 
“pelos outros Estados Partes”.

“desde os organismos Nacionais” por “pelos or-
ganismos Nacionais”.

Parágrafo 3: “que tenha facilitado, em quanto as res-
trições” por “que a tenha facilitado, quanto às restrições”.

Parágrafo 5: “na brevedade”, por “com a bre-
vidade”.

“reprimir-la” por “reprimi-la”.
Parágrafo 6: “detecte” por “detectar”.
“as autoridades” por “às autoridades”.
“informando das medidas migratórias com rela-

ção a essas pessoas pretende adotar” por “informando 
que medidas migratórias pretende adotar com relação 
a essas pessoas”.

Parágrafo 7: “sus” por “seus”.

ARTIGO 4 
Modificar o Artigo 7, parágrafo 1,  

item a e b”, substituindo:

“expida” por “expeça”.

ARTIGO 5 
Modificar o Artigo 9, parágrafo 1, substituindo:

“não afetará aos direitos” por “não afetará os 
direitos”.

ARTIGO 6 
Modificar o Artigo 10, substituindo:

“a Deliquência Organizada” por “o Crime Orga-
nizado”.

FEITO na cidade de Assunção, República do Pa-
raguai, aos 28 dias do mês de junho do ano dois mil e 
sete, em um original, nos idiomas espanhol e português, 
sendo ambos os textos igualmente autênticos.

Jorge Taiana, Pela República Argentina – Celso 
Amorim, Pela República Federativa do Brasil – Ruben 
Ramirez Lezcano, Pela República do Paraguai – Rei-
naldo Gargano, Pela República Oriental do Uruguai.

(Texto que incorpora as emendas 
constantes da Fé de Erratas de 28-6-2007)

ACORDO SOBRE TRÁFICO ILÍCITO DE 
MIGRANTES ENTRE OS ESTADOS 

PARTES DO MERCOSUL

A República Argentina, a República Federativa do 
Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental 
do Uruguai, Estados Partes do MERCOSUL, a seguir 
denominados Estado partes do presente Acordo.
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CONSIDERANDO que as ações para prevenir 
e combater eficazmente o tráfico ilícito de migrantes 
requerem a cooperação, o intercâmbio de informação 
e a atuação conjunta dos Estados da região;

REAFIRMANDO os termos da Declaração de As-
sunção sobre “Tráfico de Pessoas e de Migrantes”

CONVENCIDOS, da necessidade de adotar me-
didas para prevenir, detectar e penalizar o tráfico de 
pessoas e migrantes;

REITERANDO a vontade de procurar um proce-
dimento comum para atuar nessa matéria através da 
participação coordenada das Forças de Segurança e/
ou Policiais e demais organismos de controle;

RECORDANDO os termos da Convenção das 
Nações Unidas contra o Crime Organizado Transna-
cional e seus Protocolos Adicionais;

ACORDAM

ARTIGO 1 
Finalidade

O propósito do presente Acordo é prevenir e 
combater o tráfico ilícito de migrantes, bem como pro-
mover a cooperação e o intercâmbio de informação 
entre seus Estados partes com esse fim.

ARTIGO 2 
Definições

Para os fins do presente Acordo, se entenderá por:
1. “Tráfico ilícito de migrantes”: a facilitação da 

entrada ilegal de uma pessoa num Estado parte do 
presente Acordo do qual não seja nacional ou resi-
dente com o fim de obter, direta ou indiretamente, 
algum benefício financeiro ou material;

2. “Entrada ilegal”: o ingresso sem ter cumprido 
os requisitos necessários para entrar legalmente no 
Estado parte receptor;

3. “Documento de identidade ou de viagem fal-
so”: qualquer documento de viagem ou de identida-
de que seja:

elaborado ou expedido de forma fraudulenta ou 
alterado materialmente por qualquer um que não seja 
a pessoa ou entidade legalmente autorizada para 
produzir ou expedir o documento de viagem ou de 
identidade em nome de um Estado Parte;

expedido ou obtido indevidamente mediante de-
claração falsa, corrupção, coação de qualquer outra 
forma ilegal; ou utilizado por uma pessoa que não 
seja seu titular legítimo.

ARTIGO 3 
Âmbito de Aplicação

O presente Acordo se aplicará à cooperação, 
prevenção e investigação dos ilícitos penais tipifica-
dos, de conformidade com o disposto no artigo 4, 

quando os mesmos sejam de caráter transnacional, 
bem como à proteção dos direitos dos migrantes que 
tenham sido objeto de tais ilícitos.

ARTIGO 4 
Penalização

1. Os Estados partes do presente Acordo adotarão 
as medidas legislativas, regulamentares e administra-
tivas que sejam necessárias para tipificar como ilícito 
penal as seguintes condutas, quando se cometer inten-
cionalmente e com o fim de obter, diretamente ou indi-
retamente, algum benefício financeiro ou material:

a) o tráfico ilícito de migrantes;
b) quando se cometer com o fim de pos-

sibilitar o tráfico ilícito de migrantes:
1) a criação de um documento de viagem 

ou de identidade falso;
2) a facilitação, fornecimento ou a pos-

sessão de tal documento;
3) a habilitação de um emigrante para 

permanecer no território de um Estado Parte 
sem ter cumprido os requisitos legais exigidos 
por dito Estado Parte.

c) a tentativa de perpetração de um ilícito 
penal tipificado de acordo com o parágrafo 1 
do presente artigo;

d) a participação como cúmplice ou en-
cobridor na perpetração de um ilícito penal 
tipificado conforme o presente Acordo;

e) a organização de outras pessoas para 
a perpetração de um ilícito penal tipificado 
conforme o presente Acordo.

2. Constituirão circunstâncias agravantes 
da responsabilidade penal:

a) quando se empregar violência, intimi-
dação ou engano nas condutas tipificadas no 
presente Acordo;

b) quando na comissão do ilícito penal 
houvesse abusado de uma situação de ne-
cessidade da vítima, se houvesse colocado 
em perigo sua vida, sua saúde ou sua inte-
gridade pessoal;

c) quando a vítima for menor de idade;
d) quando os autores dos fatos atuem 

prevalecendo de sua condição de autoridade 
ou funcionário público. 

ARTIGO 5 
Responsabilidade penal dos migrantes

Nos termos do presente Acordo, os migrantes 
estarão isentos de responsabilidade penal quando 
sejam vítimas das condutas tipificadas no artigo 4, 
sem prejuízo das sanções administrativas corres-
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pondentes e da potestade de julgamento penal dos 
Estados Partes.

 
ARTIGO 6 

Medidas de prevenção e cooperação

1. Os Estados partes do presente Acordo que te-
nham fronteiras comuns ou estejam situados nas rotas 
de tráfico ilícito de migrantes, intercambiarão informa-
ção pertinente sobre assuntos tais como:

a) lugares de embarque e de destino, 
assim como as rotas, os transportadores e 
os meios de transporte aos que, conforme se 
saiba ou se suspeite, recorram os grupos de-
lituosos organizados envolvidos nas condutas 
enunciadas no artigo 4;

b) a identidade e os métodos da organi-
zação ou os grupos delituosos organizados en-
volvidos ou suspeitos das condutas tipificadas 
de conformidade ao enunciado no artigo 4;

c) a autenticidade e a devida forma dos 
documentos de viagem expedidos pelos Es-
tados partes do presente Acordo, assim como 
todo roubo e/ou concomitante utilização ilegí-
tima de documentos de viagem ou de identi-
dade em branco;

d) os meios e métodos utilizados para a 
ocultação e o transporte de pessoas, a adul-
teração, reprodução ou aquisição ilícita e qual-
quer outra utilização indevida dos documen-
tos de viagem ou de identidade empregados 
nas condutas tipificadas de conformidade ao 
enunciado no artigo 4, assim como as formas 
de detectar-los;

e) experiências de caráter legislativo, 
assim como práticas e medidas conexas para 
prevenir e combater as condutas tipificadas de 
conformidade ao enunciado no artigo 4;

f) questões científicas e tecnológicas de 
utilidade para o cumprimento da lei, a fim de 
reforçar a capacidade respectiva de prevenir, 
detectar e investigar a: condutas tipificadas de 
conformidade ao enunciado no artigo 4 e de 
julgar as pessoas implicadas nelas.

2) Em um prazo de noventa (90) dias desde a 
assinatura do presente Acordo, cada Estado parte 
deverá designar, informando aos demais Estados 
partes, o organismo que centralizará a informação 
transmitida pelos outros Estados partes do presente 
Acordo e pelos organismos Nacionais com compe-
tência na matéria.

3. O Estado parte receptor de informação através 
do organismo de enlace nacional dará cumprimento a 
toda solicitação do Estado parte que a tenha facilitado, 
quanto às restrições de sua utilização.

4. Cada Estado parte considerará a necessida-
de de reforçar a cooperação entre os organismos de 
controle fronteiriço, estabelecendo e mantendo vias 
de comunicação direta.

5. Os Estados partes do presente Acordo que 
estejam sendo utilizados como rotas de tráfico de mi-
grantes, empreenderão, com a brevidade possível, 
investigações sobre esta conduta delituosa, adotando 
medidas para reprimi-la, promovendo a imediata co-
municação ao Estado Parte de destino dos migrantes 
vítimas do tráfico.

6. Quando um Estado parte do presente Acordo 
detectar que nacionais de outro Estado parte estão 
sendo objeto de tráfico em seu território, nos termos 
do presente Acordo, deverá comunicá-lo imediata-
mente às autoridades consulares correspondentes, 
informando que medidas migratórias pretende adotar 
com relação a essas pessoas. Do mesmo modo, se 
comunicará esta informação ao organismo de enlace 
nacional respectivo.

7. Os Estados Partes realizarão campanhas de 
prevenção, tanto nos lugares de entrada como de saída 
de seus respectivos territórios, entregando informação 
com respeito aos documentos de viagem, os requisi-
tos para solicitar residências, e toda outra informação 
que seja conveniente.

ARTIGO 7 
Segurança e controle dos documentos

1. Cada Estado parte do presente Acordo adotará 
as medidas necessárias para:

a) garantir a qualidade dos documentos 
de viagem ou de identidade que expeça, a fim 
de evitar que possam ser utilizados indevida-
mente, falsificados, adulterados, reproduzidos 
ou expedidos de forma ilícita; e

b) garantir a integridade e segurança 
dos documentos de viagem ou de identidade 
que expeça e impedir a criação, expedição e 
utilização ilícita de tais documentos.

2. Quando for solicitado por um Estado parte do 
presente Acordo, se verificará, através do organismo 
de enlace nacional, dentro de um prazo razoável, a 
legitimidade e validez dos documentos de viagem ou 
de identidade expedidos ou supostamente expedidos 
e suspeitos de serem utilizados para a finalidade das 
condutas enunciadas no artigo 4.
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ARTIGO 8 
Capacitação e cooperação técnica

1. Os Estados partes do presente Acordo brinda-
rão aos funcionários de Migração e a outros funcionários 
pertinentes, capacitação especializada na prevenção 
e erradicação das condutas que serão tipificadas de 
conformidade ao enunciado no artigo 4 e no tratamen-
to humanitário dos migrantes objeto dessas condutas, 
respeitando ao mesmo tempo seus direitos reconheci-
dos conforme o direito nacional e internacional.

2. A capacitação incluirá, entre outras coisas:

a) o reconhecimento e a detecção dos 
documentos de viagem ou de identidade fal-
sificados ou adulterados;

b) informação, com respeito a identifi-
cação dos grupos delituosos organizados, 
envolvidos ou suspeitos de estar envolvidos 
nas condutas enunciadas no artigo 4; os mé-
todos utilizados para transportar aos migrantes 
objeto desse tráfico; a utilização indevida de 
documentos de viagem ou de identidade para 
tais fins; e os meios de ocultação utilizados no 
tráfico ilícito de migrantes;

c) a melhora dos procedimentos para 
detectar aos migrantes objeto de tráfico ilícito 
em pontos de entrada e saída convencionais 
e não convencionais;

d) o tratamento humano dos migrantes 
afetados e a proteção de seus direitos reco-
nhecidos conforme o direito internacional.

3. Os Estados partes do presente Acordo que 
tenham conhecimentos especializados pertinentes co-
ordenarão, através do organismo de enlace nacional, 
a prestação de assistência técnica aos Estados partes 
do presente Acordo que sejam frequentemente países 
de origem ou de trânsito de pessoas que tenham sido 
objeto das condutas tipificadas de conformidade ao 
enunciado no artigo 4.

ARTIGO 9 
Cláusula de salvaguarda

1. O disposto no presente Acordo não afetará os 
direitos, as obrigações e as responsabilidades dos Esta-
dos partes do presente Acordo e as pessoas de acordo 
ao direito internacional, incluídos o direito internacional 
humanitário e a normativa internacional sobre direitos 
humanos e, em particular, quando sejam aplicáveis, a 
Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 e 
seu Protocolo de 1967, assim como o princípio de “non-
refoulement” consagrado em tais instrumentos.

2. As medidas previstas no presente Acordo se inter-
pretarão e aplicarão de forma que não seja discriminatoria 

para os migrantes pelo fato de serem vítimas do trafico 
ílicito. A interpretação e aplicação dessas medidas es-
tarão em consonância com os princípios de não discri-
minação internacionalmente reconhecidas.

ARTIGO 10 
Relação com a Convenção das Nações Unidas 

contra o Crime Organizado Transnacional

O presente Acordo complementa a Convenção 
das Nações Unidas contra o Crime Organizado Trans-
nacional e se interpretará juntamente com tal Conven-
ção e seu Protocolo Adicional em matéria de “Tráfico 
Ilícito de Migrantes por Terra, Mar e Ar”.

 
ARTIGO 11 

Solução de Controvérsias

As controvérsias que surjam sobre a interpretação, 
a aplicação ou o não cumprimento das disposições do 
presente Acordo se resolverão pelo sistema de solução 
de controvérsias vigente no MERCOSUL

 
ARTIGO 12 
Vigência

O presente Acordo entrará em vigência trinta (30) 
dias após o depósito do instrumento de ratificação pelo 
quarto Estado Parte do MERCOSUL.

A República do Paraguai será depositária do 
presente Acordo e dos respectivos instrumentos de 
ratificação devendo notificar as partes a data dos de-
pósitos desses instrumentos e da entrada em vigência 
do Acordo, assim como enviar-lhes cópia devidamente 
autenticada do mesmo. 

Feito em Belo Horizonte, República Federativa 
do Brasil, aos dezesseis dias do mês de dezembro 
do ano dois mil e quatro, em dois exemplares originais 
nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os 
textos igualmente autênticos.

Rafael Bielsa, Pela República Argentina – Leila 
Rachid, Pela República do Paraguai – Celso Amo-
rim, Pela República Federativa do Brasil – Didier 
Opertti, Pela República Oriental do Uruguai

MENSAGEM Nº 950, DE 2009 
(Do Poder executivo) 

AVISO Nº 956/2009 – C. Civil

Submete à deliberação do Congresso 
Nacional texto do Acordo Bilateral de Ser-
viços Aéreos entre o Governo da República 
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Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica de Cingapura, celebrado em Brasília, 
em 25 de novembro de 2008.

Despacho: Às Comissões de relações 
Exteriores e de Defesa Nacional Viação e 
Transportes e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 Ricd).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

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

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto 
do Acordo Bilateral de Serviços Aéreos entre o Gover-
no da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cingapura, celebrado em Brasília, em 
25 de novembro de 2008.

Brasília, 19 de novembro de 2009.

EM Nº 00334 MRE DNS/DAI/DAOC II – ETRA-BRAS-
CING

Brasília, 10 de setembro de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Submeto à elevada consideração de Vossa Exce-

lência o anexo Acordo sobre Serviços Aéreos Bilaterais 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República de Cingapura, celebrado em 
Brasília, em 25 de novembro de 2008.

2. O referido Acordo visa a estabelecer um mar-
co legal para a operação de serviços aéreos entre os 
territórios do Brasil e de Cingapura, e sobre pontos 
além desses territórios. O Acordo de Serviços Aéreos 
reforçará as relações bilaterais nas esferas do comér-
cio, do turismo, da cultura e da cooperação.

3. Uma vez que os procedimentos internos para a 
vigência do presente Acordo requerem sua ratificação 
pelo Legislativo, nos termos do inciso I, artigo 49 da 
Constituição Federal, elevo a Vossa Excelência o anexo 
projeto de Mensagem, para encaminhamento do referido 
instrumento à apreciação do Congresso Nacional.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Celso Luiz Nunes Amorim

ACORDO BILATERAL DE SERVIÇOS AÉREOS  
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA  

FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO  
DA REPÚBLICA DE CINGAPURA

O Governo da República Federativa do Brasil 
e O Governo da República de Cingapura (doravante 

denominados Brasil e Cingapura respectivamente, e 
coletivamente as “Partes”),

Sendo Partes da Convenção sobre Aviação Civil 
Internacional, aberta para assinatura em Chicago no 
dia 7 de dezembro de 1944;

Desejando contribuir para o desenvolvimento 
da aviação civil internacional; e Desejando concluir 
um Acordo com o propósito de estabelecer e explorar 
serviços aéreos entre e além de seus respectivos ter-
ritórios, Acordam o que se segue:

ARTIGO 1 
Definições

Para aplicação do presente Acordo, salvo dispo-
sições em contrário, o termo:

“autoridades aeronáuticas” significa, no caso do 
Brasil, a autoridade de aviação civil, constituída pela 
Agência Nacional de Aviação Civil e no caso de Cin-
gapura, o Ministério dos Transportes e a Autoridade de 
Aviação Civil de Cingapura; ou em ambos os casos, 
seus sucessores ou qualquer outra autoridade ou pes-
soa autorizada a executar as funções exercidas pelas 
autoridades acima mencionadas;

“serviços acordados” significa os serviços aére-
os estabelecidos neste Acordo, seja para o transporte 
de passageiros, carga ou correio, separadamente ou 
em combinação, conforme especificado no quadro de 
rotas do Anexo deste Acordo;

“Acordo” significa este Acordo, seu(s) Anexo(s) e 
quaisquer emendas que venham a ser feitas;

“capacidade” significa a quantidade de serviços 
estabelecidos neste Acordo, medida normalmente pelo 
número de vôos (freqüências) ou de assentos, ou to-
neladas de carga oferecidas em um mercado (par de 
cidades ou país a país) ou em uma rota, durante um 
determinado período, tal como diariamente, semanal-
mente, por temporada ou anualmente;

“Convenção” significa a Convenção sobre Aviação 
Civil Internacional, aberta para assinatura em Chicago 
no dia 7 de dezembro de 1944, e inclui qualquer Anexo 
adotado de acordo com o Artigo 90 daquela Conven-
ção e qualquer emenda aos Anexos ou à Convenção, 
de acordo com os Artigos 90 e 94, na medida em que 
esses Anexos e emendas tenham entrado em vigor 
para ambas as Partes;

“empresa aérea designada” significa uma empre-
sa aérea que tenha sido designada e autorizada em 
conformidade com o Artigo 3 (Designação e Autoriza-
ção) deste Acordo;

“autorização de operação” significa a autorização 
dada pelas Autoridades Aeronáuticas de uma Parte à 
empresa aérea designada da outra Parte, conforme o 
Artigo 3 (Designação e Autorização) deste Acordo;
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“rotas especificadas” significa as rotas especifica-
das no Quadro de Rotas no Anexo a este Acordo;

“tarifa” significa o preço cobrado pelas empre-
sas aéreas designadas, incluindo suas agências, pelo 
transporte de passageiros, bagagem e carga e as 
condições segundo as quais se aplicam estes preços, 
mas excluindo a remuneração e as condições para o 
transporte de mala postal;

“território”, em relação a um Estado tem o signi-
ficado a ele atribuído no Artigo 2 da Convenção;

“tarifa aeronáutica” significa o valor cobrado às 
empresas aéreas, pelas autoridades responsáveis, 
ou por estas autorizado a ser cobrado, pelo uso do 
aeroporto, ou de suas instalações e serviços, ou de 
instalações de navegação aérea, ou de instalações de 
segurança da aviação, incluindo as instalações e os 
serviços relacionados, por aeronaves, suas tripulações, 
passageiros e carga; 

e “serviço aéreo”, “serviço aéreo internacional”, e 
“empresa aérea” têm os significados a eles atribuídos 
no Artigo 96 da Convenção. 

ARTIGO 2 
Concessão de Direitos

1. Cada Parte concede à outra Parte os seguintes 
direitos, com a finalidade de operar serviços aéreos 
internacionais por suas empresas designadas:

o direito de sobrevoar o território da outra Parte 
sem pousar;

o direito de fazer escalas no seu território, para 
fins não comerciais; 

e salvo se de outra forma estabelecido neste 
Acordo, o direito de fazer escalas em ponto(s) da(s) 
rota(s) especificada(s) para embarcar e desembarcar 
passageiros, bagagem, carga ou mala postal separa-
damente ou em combinação; 

e os direitos de outra forma especificados neste 
Acordo.

2. As empresas aéreas de cada Parte, além da-
quelas designadas com base no Artigo 3 (Designação e 
Autorização) deste Acordo, também gozarão dos direitos 
especificados no parágrafo 1 (a) e (b) deste Artigo.

3. Nada neste Artigo será considerado como 
concessão a uma empresa aérea designada de uma 
Parte do direito de embarcar, no território da outra 
Parte, passageiros, bagagem, carga ou mala postal, 
mediante remuneração e destinados a outro ponto no 
território dessa outra Parte.

4. Se devido a conflito armado, distúrbios ou de-
senvolvimentos políticos, ou circunstâncias especiais 
ou não usuais uma empresa designada de uma Parte 
estiver impossibilitada de operar os serviços acordados 
em suas rotas normais, a outra Parte envidará seus 

melhores esforços para facilitar a contínua operação 
de tais serviços através de ajustes apropriados dessas 
rotas, incluindo a concessão de direitos durante o tem-
po necessário para viabilizar essas operações.

ARTIGO 3 
Designação e Autorização

1. Cada Parte terá o direito de designar uma ou 
mais empresas aéreas para operar os serviços acorda-
dos na(s) rota(s) especificada(s) e de revogar ou alterar 
tal designação. Tais designações devem ser transmitidas 
à outra Parte, por escrito, identificando se a empresa 
aérea está autorizada a operar o tipo de serviços aé-
reos especificados no Anexo a este Acordo.

2. Ao receber tal designação e o pedido de au-
torização de operação da(s) empresa(s) aérea(s) 
designada(s), na forma e no modo prescrito para a 
autorização de operação e permissões técnicas, as 
autoridades aeronáuticas da outra Parte, sujeitas ao 
disposto no parágrafo 3 deste Artigo, concederão as 
autorizações e permissões de operação apropriadas 
com a mínima demora de trâmites, desde que:

a empresa aérea seja estabelecida no território 
da Parte que a designa;

o efetivo controle regulatório da empresa aérea 
seja exercido e mantido pela Parte que a designa ou 
seus nacionais, ou ambas;

a Parte que designa a empresa aérea cumpra as 
disposições estabelecidas no Artigo 7 (Segurança Ope-
racional) e no Artigo 8 (Segurança da Aviação); e

a empresa aérea designada esteja qualificada 
para satisfazer outras condições determinadas segundo 
as leis e regulamentos normalmente aplicados à ope-
ração de serviços de transporte aéreo internacional 
pela Parte que recebe a designação em conformidade 
com a Convenção.

3. Ao receber a autorização de operação cons-
tante do parágrafo 2, uma empresa aérea designada 
poderá, a qualquer tempo, começar a operar os serviços 
acordados para os quais tenha sido designada, desde 
que cumpra as disposições aplicáveis deste Acordo.

ARTIGO 4 
Negação, Revogação e Limitação de Autorização

1. Cada Parte terá o direito de revogar, suspen-
der, limitar, negar ou impor condições às autorizações 
de operação ou permissões técnicas de uma empresa 
designada pela outra Parte quando:

a empresa aérea não cumprir as leis e regulamen-
tos constantes do Artigo 5 (Aplicação de Leis); ou

a empresa aérea não estiver estabelecida no 
território da Parte que a designa; ou
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o controle regulatório efetivo da empresa aérea 
não for exercido ou mantido pela Parte que a designa 
ou por seus nacionais, ou ambos; 

ou a empresa aérea deixar de operar segundo 
as condições prescritas neste Acordo; 

ou a outra Parte não estiver mantendo e admi-
nistrando as normas de segurança em conformidade 
com o Artigo 7 (Segurança Operacional) e Artigo 8 
(Segurança da Aviação).

2. A menos que a imediata revogação, suspensão 
ou imposição das condições previstas no parágrafo 1 
do presente Artigo seja essencial para impedir novas 
infrações a leis e regulamentos, ou às disposições des-
te Acordo, esse direito somente será exercido após a 
realização de consulta com a outra Parte que desig-
na a empresa aérea, segundo o disposto no Artigo 18 
(Consultas) deste Acordo.

ARTIGO 5 
Aplicação de Leis

1. As leis e regulamentos de uma Parte relativos 
à entrada ou saída de seu território de aeronave en-
gajada em serviços aéreos internacionais, ou a ope-
ração e navegação de tal aeronave enquanto em seu 
território, serão aplicadas às aeronaves das empresas 
aéreas designadas da outra Parte.

2. As leis e regulamentos de uma Parte relati-
vos à entrada, permanência e saída de seu território, 
de passageiros, tripulantes e carga, incluindo mala 
postal, tais como os relativos à imigração, alfânde-
ga, moeda, saúde e quarentena serão aplicados 
aos passageiros, tripulantes, carga e mala postal 
transportados por aeronaves das empresas aéreas 
designadas da outra Parte enquanto permanecerem 
no referido território.

3. Nenhuma Parte dará preferência às suas pró-
prias empresas aéreas ou a qualquer outra empresa 
aérea em relação às empresas aéreas da outra Parte 
engajadas em transporte aéreo internacional similar, 
na aplicação de suas leis e regulamentos em confor-
midade com este Artigo. 

4. Passageiros, bagagem, carga e mala postal 
em trânsito direto através do território de qualquer das 
Partes e que não deixem a área reservada do aero-
porto serão sujeitos apenas a um controle simplifica-
do. Passageiros, bagagem, e carga em trânsito direto 
através do território das Partes, sem deixarem a área 
reservada do aeroporto poderão estar sujeitos a outras 
inspeções por razões de segurança da aviação, con-
trole de narcóticos, prevenção de entrada ilegal ou em 
circunstâncias especiais. Bagagem e carga em trânsi-
to direto deverão ser isentas de taxas alfandegárias e 
outras taxas similares.

ARTIGO 6 
Reconhecimento de Certificados e Licenças

1. Certificados de aeronavegabilidade, certifica-
dos de habilitação e licenças, emitidos ou convalidados 
por uma Parte e ainda em vigor, serão reconhecidos 
como válidos pela outra Parte para o objetivo de operar 
os serviços acordados, desde que os requisitos sob 
os quais tais certificados e licenças foram emitidos ou 
convalidados sejam iguais ou superiores aos padrões 
mínimos estabelecidos segundo a Convenção.

2. Se os privilégios ou as condições das licenças 
ou certificados mencionados no parágrafo 1 anterior, 
emitidos pelas autoridades aeronáuticas de uma Par-
te para qualquer pessoa ou empresa aérea designada 
ou relativos a uma aeronave utilizada na operação dos 
serviços acordados, permitirem uma diferença dos pa-
drões mínimos estabelecidos pela Convenção, e que 
tal diferença tenha sido notificada à Organização de 
Aviação Civil Internacional (OACI), a outra Parte po-
derá solicitar a realização de consultas entre as au-
toridades aeronáuticas a fim de esclarecer a prática 
em questão.

3. Cada Parte, todavia, reserva-se o direito de 
recusar-se a reconhecer, para o objetivo de sobrevôo 
ou pouso em seu próprio território, certificados de ha-
bilitação e licenças concedidas aos seus próprios na-
cionais pela outra Parte.

ARTIGO 7 
Segurança Operacional

1. Cada Parte poderá solicitar a qualquer momento 
a realização de consultas sobre as normas de seguran-
ça operacional aplicadas pela outra Parte nos aspectos 
relacionados com as instalações aeronáuticas, tripula-
ções de vôo, aeronaves e operações de aeronaves. Tais 
consultas serão realizadas dentro de trinta (30) dias 
após a apresentação da referida solicitação.

2. Se, depois de realizadas tais consultas, uma 
Parte chegar à conclusão de que a outra Parte não 
mantém e administra de maneira efetiva as normas de 
segurança em qualquer área com pelo menos os pa-
drões mínimos estabelecidos à época, de conformidade 
com a Convenção, a primeira Parte deverá informar a 
outra Parte sobre tais conclusões e as medidas que se 
considerem necessárias para cumprir aqueles padrões 
mínimos, e a outra Parte deverá, então, tomar as me-
didas corretivas para o caso. A falta de cumprimento 
das ações apropriadas pela outra Parte, no prazo de 
quinze (15) dias ou dentro de prazo maior que venha 
a ser acordado, será motivo para a aplicação do Artigo 
4 (1) deste Acordo.

3. Não obstante as obrigações mencionadas no 
Artigo 33 da Convenção, fica também acordado que 
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qualquer aeronave operada por, ou sob contrato de 
arrendamento, em nome de uma empresa aérea de 
uma Parte, que preste serviços para ou do território 
de outra Parte poderá, quando se encontrar no terri-
tório desta última, ser objeto de uma inspeção pelos 
representantes autorizados da outra Parte, dentro e 
fora da aeronave para verificar a validade da docu-
mentação pertinente da aeronave, as licenças de sua 
tripulação e se o equipamento da aeronave e a con-
dição da mesma (neste Artigo chamada de “inspeção 
de rampa”) estão conformes com as normas em vigor, 
desde que esta não cause demora desnecessária à 
operação da aeronave.

4. Se qualquer inspeção de rampa ou série de 
inspeções resultarem em:

séria preocupação de que a aeronave ou sua 
operação não cumpre as normas mínimas estabele-
cidas à época pela Convenção; 

ou séria preocupação de que existe falta de efe-
tiva de manutenção e administração das normas mí-
nimas de segurança estabelecidas à época pela Con-
venção;

a Parte que realiza a inspeção terá, de acordo com 
o Artigo 33 da Convenção, liberdade para concluir que 
os requisitos sob os quais o certificado ou as licenças 
daquela aeronave ou tripulação tenham sido emitidos 
ou convalidados ou que os requisitos sob os quais a 
aeronave é operada não são iguais ou superiores aos 
padrões mínimos estabelecidos pela Convenção.

5. Caso o acesso para fins de realização de uma 
inspeção de rampa de uma aeronave operada pela 
empresa aérea de uma Parte, em conformidade com 
o parágrafo 3 deste Artigo, seja negado por um repre-
sentante daquela empresa aérea, a outra Parte terá 
liberdade para concluir que existe sério motivo de pre-
ocupação segundo o parágrafo 4 deste Artigo, e tirar 
as conclusões mencionadas naquele parágrafo. 

6. Cada Parte reserva-se o direito de suspender ou 
modificar a autorização de operação de uma empresa 
aérea da outra Parte, imediatamente, caso a primeira 
Parte conclua, seja como resultado de uma inspeção 
de rampa, uma série de inspeções de rampa, negação 
de acesso para inspeção de rampa, consultas ou outro 
motivo, que é essencial uma ação imediata para fins de 
segurança da operação de uma empresa aérea. 

7. Qualquer medida tomada por uma Parte, em con-
formidade com os parágrafos 2 ou 6 deste Artigo, será 
interrompida caso a razão para tal ação deixe de existir.

ARTIGO 8 
Segurança da Aviação

1. Em conformidade com seus direitos e obrigações 
segundo o Direito Internacional, as Partes reafirmam que 

sua obrigação mútua de proteger a aviação civil contra 
atos de interferência ilícita constitui parte integrante do 
presente Acordo. Sem limitar a validade geral de seus 
direitos e obrigações resultantes do Direito Internacio-
nal, as Partes atuarão, em particular, segundo as dispo-
sições da Convenção sobre Infrações e Certos Outros 
Atos Praticados a Bordo de Aeronaves, assinada em 
Tóquio em 14 de setembro de 1963, da Convenção para 
a Repressão ao Apoderamento Ilícito de Aeronaves, 
assinada em Haia em 16 de dezembro de 1970 e da 
Convenção para a Repressão de Atos Ilícitos contra 
a Segurança da Aviação Civil, assinada em Montreal 
em 23 de setembro de 1971, e seu Protocolo Suple-
mentar para Repressão de Atos Ilícitos de Violência em 
Aeroportos Utilizados pela Aviação Civil Internacional, 
assinado em Montreal em 24 de fevereiro de 1988, da 
Convenção para a Marcação de Explosivos Plásticos 
para o Propósito de Detecção, assinada em Montre-
al em 1 de março de 1991, bem como qualquer outro 
acordo sobre segurança da aviação civil, aos quais 
ambas as Partes venham a aderir.

2. As Partes fornecerão, mediante solicitação, 
toda a assistência mútua factível para a prevenção 
contra atos de apoderamento ilícito de aeronaves civis 
e outros atos ilícitos contra a segurança dessas ae-
ronaves, seus passageiros e tripulações, aeroportos 
e instalações de navegação aérea, e qualquer outra 
ameaça à segurança da aviação civil.

3. As Partes agirão, em suas relações mútuas, 
segundo as disposições sobre segurança da avia-
ção estabelecidas pela Organização Internacional 
de Aviação Civil (OACI) e designadas como Anexos 
à Convenção na medida em que tais disposições so-
bre segurança sejam aplicáveis às Partes. As Partes 
exigirão que suas empresas aéreas designadas para 
operar os serviços acordados nas rotas especifica-
das, e os operadores de aeroportos em seu território, 
ajam em conformidade com as referidas disposições 
sobre segurança da aviação. Cada Parte notificará a 
outra Parte sobre quaisquer diferenças entre seus re-
gulamentos e métodos nacionais e as normas de se-
gurança da aviação contidas nos Anexos. Qualquer 
uma das Partes poderá solicitar a qualquer momento 
a imediata realização de consultas com a outra Parte 
para discutir tais diferenças.

4. Cada Parte concorda que a suas empresas aé-
reas designadas poderá ser exigido que observem as 
disposições sobre segurança da aviação mencionadas 
no parágrafo 3 acima e exigidas pela outra Parte para 
a entrada, saída, ou permanência no território da outra 
Parte. Cada Parte assegurará que medidas adequadas 
sejam efetivamente aplicadas em seu território para 
proteger a aeronave e para inspecionar passageiros, 
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tripulações, bagagens de mão, bagagens, carga e pro-
visões de bordo, antes e durante o embarque ou carre-
gamento. Cada Parte, também, considerará de modo 
favorável toda solicitação da outra Parte, com vistas a 
adotar medidas especiais e razoáveis de segurança 
para combater uma ameaça específica.

5. Quando ocorrer um incidente, ou ameaça de 
incidente de apoderamento ilícito de aeronave civil, ou 
outros atos ilícitos contra a segurança de tal aeronave, 
de seus passageiros e tripulações, de aeroportos ou 
instalações de navegação aérea, as Partes assistir-se-
ão mutuamente, facilitando as comunicações e outras 
medidas apropriadas, destinadas a pôr termo, de forma 
rápida e segura, a tal incidente ou ameaça, na medida 
possível dentro de tais circunstâncias. 

6. Cada Parte terá o direito, dentro dos sessenta 
(60) dias seguintes à notificação, de que suas autori-
dades aeronáuticas efetuem uma avaliação no terri-
tório da outra Parte das medidas de segurança sendo 
aplicadas ou que planejam aplicar, pelos operadores 
de aeronaves, com respeito aos vôos procedentes do 
território da primeira Parte ou que a ele se dirijam. Os 
entendimentos administrativos para a realização de 
tais avaliações serão conduzidos entre as autoridades 
aeronáuticas e implementados sem demora a fim de 
se assegurar que as avaliações se realizem de manei-
ra expedita. Todas as avaliações estarão cobertas por 
um acordo confidencial específico.

7. Cada Parte poderá solicitar a realização de 
consultas a qualquer tempo para discutir as normas de 
segurança em qualquer área relacionada à tripulação, 
aeronave ou sua operação, adotadas pela outra Parte. 
Tais consultas deverão ser realizadas dentro de trinta 
(30) dias após a solicitação.

8. Quando uma Parte tiver motivos razoáveis para 
acreditar que a outra Parte não cumpre as disposições 
deste Artigo, as autoridades aeronáuticas da primeira 
Parte poderão solicitar imediatamente a realização de 
consultas com as autoridades aeronáuticas da outra 
Parte. Caso não se chegue a um acordo satisfatório 
dentro de quinze (15) dias, a partir da data de tal so-
licitação, isto constituirá motivo para a aplicação do 
parágrafo 1 do Artigo 4 (Negação, Revogação e Li-
mitação de Autorização) em conformidade com este 
Acordo. Quando justificada por uma emergência, uma 
Parte poderá adotar medidas temporárias segundo o 
parágrafo 1 do Artigo 4 (Negação, Revogação e Li-
mitação de Autorização) antes que expire o prazo de 
quinze (15) dias. Qualquer medida tomada em confor-
midade com este parágrafo será interrompida após o 
cumprimento pela outra Parte das disposições sobre 
segurança contidas neste Artigo.

ARTIGO 9 
Tarifas Aeronáuticas

1. Nenhuma Parte cobrará ou permitirá que sejam 
cobradas das empresas aéreas designadas da outra 
Parte tarifas aeronáuticas superiores às cobradas às 
suas próprias empresas aéreas que operem serviços 
aéreos internacionais semelhantes.

2. Cada Parte encorajará a realização de consul-
tas sobre tarifas aeronáuticas entre suas autoridades 
arrecadadoras e as empresas aéreas que utilizam as 
instalações e os serviços proporcionados, quando for 
factível por meio das organizações representativas de 
tais empresas aéreas. Propostas de modificação das 
tarifas aeronáuticas deverão ser comunicadas a tais 
usuários com razoável antecedência, a fim de permi-
tir-lhes expressar seus pontos de vista antes que as 
alterações sejam feitas. Adicionalmente, cada Parte 
encorajará suas autoridades responsáveis e tais usu-
ários a trocarem informações apropriadas relativas às 
tarifas aeronáuticas.

ARTIGO 10 
Direitos Alfandegários

1. Cada Parte, com base na reciprocidade, isen-
tará uma empresa aérea designada da outra Parte, 
no maior grau possível em conformidade com sua 
legislação nacional, de restrições sobre importações, 
direitos alfandegários, impostos indiretos, taxas de ins-
peção e outras taxas e gravames nacionais que não 
se baseiem no custo dos serviços proporcionados na 
chegada, sobre aeronaves, combustíveis, lubrificantes, 
suprimentos técnicos de consumo, peças sobressa-
lentes incluindo motores, equipamento de uso normal 
dessas aeronaves, provisões de bordo e outros itens, 
tais como bilhetes, conhecimentos aéreos, material 
impresso com o símbolo da empresa aérea e mate-
rial publicitário comum distribuído gratuitamente pela 
empresa aérea designada, destinados ou usados ex-
clusivamente para os fins da operação ou manutenção 
das aeronaves da empresa aérea designada da Parte 
que esteja operando os serviços acordados.

2. As isenções previstas neste Artigo serão apli-
cadas aos produtos mencionados no parágrafo 1:

introduzidos no território de uma Parte por ou 
sob a responsabilidade da empresa aérea designada 
pela outra Parte, desde que se solicitado tais produtos 
possam ser mantidos sob a supervisão ou controle 
das autoridades alfandegárias;

mantidos a bordo das aeronaves da empresa aé-
rea designada de uma Parte, na chegada ou na saída 
do território da outra Parte; ou

embarcados nas aeronaves da empresa aérea 
designada de uma Parte no território da outra Parte 
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e com o objetivo de serem usados na operação dos 
serviços acordados, sejam ou não tais produtos utili-
zados ou consumidos totalmente dentro do território 
da Parte que outorga a isenção, sob a condição de 
que sua propriedade não seja transferida no território 
de tal Parte.

3. O equipamento de bordo de uso regular, bem 
como os materiais e suprimentos normalmente mantidos 
a bordo das aeronaves de uma empresa aérea designada 
de qualquer das Partes, somente poderão ser descar-
regados no território da outra Parte com a autorização 
das autoridades alfandegárias de tal território. 

Nesse caso, tais itens poderão ser colocados 
sob a supervisão das mencionadas autoridades até 
que sejam reexportados ou de outra forma dispostos, 
conforme os regulamentos alfandegários.

ARTIGO 11 
Capacidade

1. As instalações de transporte aéreo disponíveis 
aos passageiros deverão manter uma relação estreita 
com as exigências do público para tal transporte.

2. A empresa aérea designada de cada Parte de-
verá ter justa e igual oportunidade para operar qualquer 
rota acordada entre os territórios das duas Partes.

3. Cada Parte deverá levar em consideração os 
interesses das empresas aéreas da outra Parte a fim 
de não afetar indevidamente a oportunidade de ofere-
cer os serviços cobertos por este Acordo.

4. Os serviços operados pelas empresas aéreas 
designadas, cobertos por este Acordo, terão como ob-
jetivo principal a oferta de capacidade adequada para 
satisfazer às necessidades do tráfego entre o país de tal 
empresa e o país de destino final do tráfego. O direito de 
embarcar ou desembarcar tráfego internacional destinado 
e originado de terceiros países em um ponto ou pontos, 
nas rotas especificadas neste Acordo, será exercido de 
acordo com os princípios gerais de desenvolvimento orde-
nado do transporte aéreo internacional ao qual aderiram 
ambas as Partes, e estará sujeito ao princípio geral de 
que a capacidade deverá estar relacionada com: 

a) as exigências de tráfego entre o país de 
origem e o país de destino final do tráfego;

b) as exigências das operações de trân-
sito das empresas aéreas; e

c) as exigências de tráfego da área uti-
lizada pela empresa aérea, considerando os 
serviços locais e regionais.

ARTIGO 12 
Tarifas

1. As tarifas a serem aplicadas pelas empresas 
aéreas designadas de uma Parte nos serviços cobertos 

por este Acordo serão estabelecidas em níveis ra-
zoáveis, levando-se devidamente em conta todos os 
fatores relevantes, incluindo interesse dos usuários, 
custo de operação, características do serviço, lucro 
razoável e outras considerações comerciais próprias 
do mercado.

2. As tarifas a serem cobradas por uma empre-
sa aérea designada para o transporte de passageiros 
nas rotas especificadas neste Acordo estarão sujeitas 
à aprovação das autoridades aeronáuticas da Parte 
em cujo território estiver situado o ponto de início da 
viagem (de acordo com as informações contidas nos 
documentos pertinentes), se exigido pelas autoridades 
aeronáuticas da Parte. Tal aprovação basear-se-á nos 
critérios estabelecidos no parágrafo 1 acima.

3. As autoridades aeronáuticas responsáveis po-
derão recusar-se a aprovar uma tarifa somente se não 
forem atendidos estes critérios.

ARTIGO 13 
Conversão de Divisas e Remessa de Receitas

1. Cada Parte permitirá à(s) empresa(s) aérea(s) 
designada(s) da outra Parte converter e remeter ao ex-
terior para o Estado escolhido pelas empresas aéreas 
designadas, mediante pedido, todas as receitas locais 
provenientes da venda de serviços de transporte aéreo 
que excedam as somas localmente desembolsadas, 
permitindo-se sua rápida conversão e remessa sem 
restrições, discriminação nem cobrança de impostos 
sobre as mesmas, à taxa de câmbio do dia do pedido 
para a conversão e remessa.

2. A conversão e a remessa de tais receitas serão 
permitidas em conformidade com a legislação vigente, 
e não estarão sujeitas a quaisquer encargos adminis-
trativos ou cambiais, exceto aqueles normalmente co-
brados pelos bancos para tal conversão e remessa.

3. O disposto neste Artigo não desobriga as empre-
sas aéreas de ambas as Partes do pagamento dos im-
postos, taxas e contribuições a que estejam sujeitas. 

4. Caso exista um acordo especial entre as Par-
tes para evitar a dupla tributação, ou caso um acordo 
especial regule a transferência de fundos entre as Par-
tes, tais acordos prevalecerão.

ARTIGO 14 
Atividades Comerciais

1. Cada Parte concederá às empresas aéreas de-
signadas da outra Parte o direito de vender e comerciali-
zar em seu território, serviços de transporte aéreo inter-
nacional, diretamente ou por meio de agentes ou outros 
intermediários, à escolha da empresa aérea, incluindo 
o direito de estabelecer seus próprios escritórios, tanto 
como empresa operadora como não-operadora.
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2. Cada empresa aérea designada terá o direito de 
vender serviços de transporte aéreo internacional, e qual-
quer pessoa poderá adquirir tais serviços em moeda local 
ou em qualquer outra moeda livremente conversível. 

3. Cada Parte permitirá às empresas aéreas de-
signadas da outra Parte: 

trazer e manter, no seu território, pessoal não na-
cional que desempenhe funções gerenciais, comerciais, 
técnicas, operacionais e outras funções especializadas 
necessárias à operação dos serviços de transporte aé-
reo, em conformidade com as leis e regulamentos do 
Estado que a recebe, no que diz respeito à entrada, 
residência e emprego; 

e utilizar os serviços e o pessoal de qualquer outra 
organização, companhia ou empresa aérea operando 
no território e autorizado a fornecer tais serviços.

4. Ambas as Partes facilitarão a exigência de 
autorização de emprego ao pessoal que desempe-
nhe certos serviços temporários que não excedam 
noventa (90) dias.

ARTIGO 15 
Arrendamento

1. As Partes poderão impedir o uso de aeronaves 
arrendadas que não atendam ao disposto nos Artigos 
7 (Segurança Operacional) e 8 (Segurança da Aviação 
Civil) para serviços cobertos por este Acordo.

2. Sujeitas ao disposto no parágrafo 1 acima, as 
empresas aéreas designadas de cada Parte poderão 
usar aeronaves arrendadas de qualquer companhia, 
inclusive de outras empresas aéreas, desde que isto 
não tenha como resultado uma empresa aérea arren-
dadora exercer direitos de tráfego que não detém. 

ARTIGO 16 
Estatísticas

As autoridades aeronáuticas de cada Parte po-
derão proporcionar, ou farão com que suas empresas 
aéreas designadas proporcionem às autoridades aero-
náuticas da outra Parte, a pedido, estatísticas periódi-
cas ou outros demonstrativos estatísticos, que possam 
ser razoavelmente necessárias com o objetivo de exa-
minar a capacidade oferecida nos serviços acordados 
operados pela(s) empresa(s) aérea(s) designada(s) 
da primeira Parte.

Artigo 17 
Aprovação de Horários

1. As empresas aéreas designadas de cada Parte 
submeterão sua previsão de horários de vôos à apro-
vação das autoridades aeronáuticas da outra Parte, 
em bases não-discriminatórias, pelo menos trinta (30) 
dias antes de operação dos serviços acordados. O 

mesmo procedimento será aplicado a qualquer modi-
ficação dos horários.

2. Para os vôos de reforço que a empresa aérea 
designada de uma Parte deseje operar nos serviços 
acordados, fora do quadro horário aprovado, essa em-
presa aérea solicitará autorização prévia das autori-
dades aeronáuticas da outra Parte. Tais solicitações 
serão submetidas pelo menos quinze (15) dias antes 
da operação de tais vôos.

ARTIGO 18 
Consultas

1. Qualquer das Partes poderá, a qualquer tempo, 
solicitar a realização de consultas sobre a interpretação, 
aplicação, implementação ou emenda a este Acordo 
ou o cumprimento deste Acordo.

2. Tais consultas, que poderão ser feitas mediante 
reuniões ou por correspondência entre as autoridades 
aeronáuticas, serão iniciadas dentro de um período de 
sessenta (60) dias a partir da data do recebimento da 
solicitação por escrito pela outra Parte, a menos que 
de outra forma acordado por ambas as Partes.

Artigo 19 
Solução de Controvérsias

1. No caso de qualquer controvérsia que possa 
surgir entre as Partes, relativa à interpretação ou apli-
cação deste Acordo, as Partes buscarão, em primeiro 
lugar, resolvê-la por meio de consultas e negociações. 
Caso as Partes não cheguem a um acordo por meio 
de negociação, a controvérsia será solucionada atra-
vés dos canais diplomáticos.

2. Caso as Partes não cheguem a um acordo por 
meio de consultas e através dos canais diplomáticos, 
poderão submeter a controvérsia à decisão de uma 
pessoa ou organismo mutuamente acordado ou, por 
solicitação de qualquer uma das Partes, submeter a 
controvérsia à decisão de um tribunal de três árbitros 
que será constituído da seguinte maneira:

dentro de trinta (30) dias a partir da data de rece-
bimento da solicitação de arbitragem, cada Parte de-
signará um árbitro. Um árbitro de nacionalidade de um 
terceiro Estado, que atuará na qualidade de Presidente 
do tribunal, será designado como o terceiro árbitro por 
acordo entre os dois árbitros, dentro de sessenta (60) 
dias a partir da designação do segundo árbitro; 

se dentro dos prazos especificados acima ne-
nhuma designação tiver sido feita, qualquer uma das 
Partes poderá solicitar ao Presidente da OACI que faça 
a necessária designação dentro do prazo de trinta (30) 
dias. Caso o Presidente tenha a mesma nacionalidade 
de uma das Partes, o Vice Presidente será solicitado 
a fazer a designação. Caso o Vice Presidente tenha a 
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mesma nacionalidade de uma das Partes, o próximo 
Membro hierárquico da OACI que não tenha a mes-
ma nacionalidade de uma das Partes será solicitado 
a fazer a designação.

3. Exceto como a seguir previsto neste Artigo ou 
de outra forma acordado pelas Partes, o tribunal deter-
minará os limites de sua jurisdição e estabelecerá seus 
próprios procedimentos. Por orientação do tribunal, ou 
por solicitação de qualquer uma das Partes, será reali-
zada uma conferência a fim de determinar as questões 
a serem arbitradas e os procedimentos específicos a 
serem seguidos até trinta (30) dias depois que o tribu-
nal tiver sido integralmente constituído.

4. Salvo se de outra forma acordado pelas Par-
tes, ou estabelecido pelo tribunal, cada Parte deverá 
submeter um memorando no prazo de quarenta e 
cinco (45) dias depois que o tribunal tiver sido inte-
gralmente constituído. Cada Parte poderá submeter 
uma resposta no prazo de sessenta (60) dias a partir 
da apresentação do memorando da outra Parte. O 
tribunal convocará uma audiência por solicitação de 
qualquer uma das Partes, ou a seu próprio critério, 
trinta (30) dias após a data em que as respostas 
devem ser recebidas.

5. O tribunal procurará apresentar uma decisão por 
escrito no prazo de trinta (30) dias após o término da au-
diência, ou caso a audiência não seja realizada, trinta (30) 
dias após a data em que ambas as respostas forem apre-
sentadas. A decisão será tomada por maioria de votos.

6. As Partes poderão submeter solicitações de escla-
recimento a respeito da decisão no prazo de quinze (15) 
dias após seu recebimento, e tal esclarecimento será emi-
tido dentro de quinze (15) dias a partir de tal solicitação. A 
decisão do tribunal será mandatória para as Partes. 

7. Cada Parte deverá responsabilizar-se pelas 
despesas feitas pelo árbitro por ela designado. As ou-
tras despesas do tribunal serão divididas igualmente 
entre as Partes, incluindo quaisquer despesas feitas 
pelo Presidente, Vice Presidente ou Membro da OACI 
na implementação destes procedimentos em confor-
midade com o parágrafo 2.b deste Artigo.

ARTIGO 20 
Emendas

Qualquer emenda a este Acordo e/ou Anexo(s) 
poderá ser feita por escrito entre as Partes e entrará 
em vigor na data quando confirmada por troca de No-
tas diplomáticas.

ARTIGO 21 
Acordos Multilaterais

Se um acordo multilateral relativo a transporte 
aéreo entrar em vigor em relação a ambas as Partes, 

quaisquer discordâncias quanto às obrigações das 
Partes dentro deste Acordo e do outro acordo, serão 
resolvidas entre ambas as Partes em favor das dispo-
sições que concedem às empresas aéreas designa-
das um maior (i) exercício de direitos, (ii) de segurança 
operacional ou (iii) de segurança da aviação, salvo se 
de outra forma acordado pelas Partes ou o contexto 
de outra forma o exigir.

ARTIGO 22 
Denúncia

Qualquer das Partes poderá, a qualquer tempo, 
notificar a outra Parte por escrito, por via diplomática, 
sua decisão de denunciar este Acordo. Tal notificação 
será feita simultaneamente à OACI. Este Acordo expi-
rará à meia noite, hora local da Parte notificada, ime-
diatamente antes do primeiro aniversário da data de 
recebimento da notificação pela outra Parte, ou após 
qualquer outro período mais curto, conforme acorda-
do pelas Partes, a menos que se retire tal notificação 
mediante acordo, antes de concluído tal prazo. Se a 
outra Parte não acusar recebimento, será considerado 
que a notificação foi recebida quatorze (14) dias depois 
de seu recebimento pela OACI.

 
ARTIGO 23 

Registro na OACI

Este Acordo e qualquer emenda ao mesmo serão 
registrados na OACI pelas Partes. 

 
ARTIGO 24 

Entrada em Vigor

1. Este Acordo entrará em vigor em data a ser 
determinada em troca de notas diplomáticas indican-
do que todos os procedimentos internos necessários 
foram completados pelas Partes.

2. No momento de sua entrada em vigor, este 
Acordo, com imediato efeito, sobrepor-se-á ao Acor-
do de Serviços Aéreos entre o Governo da Repúbli-
ca Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Cingapura, assinado em 28 de outubro de 1997 
em Cingapura.

Em testemunho do que os abaixo assinados, es-
tando devidamente autorizados pelos seus respectivos 
Governos, assinaram este Acordo.

Feito em Brasília, no dia 25 do mês de novembro, 
do ano de 2008, nos idiomas português e inglês, sendo 
ambos os textos igualmente autênticos.

Pelo Governo Da República Federativa Do Brasil 
Celso Amorim Ministro das Relações Exteriores Pelo 
Governo Da República De Cingapura George Yo Mi-
nistro dos Negócios Estrangeiros
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Notas:
Na operação de um serviço acordado numa rota 

especificada no Anexo, a empresa ou empresas aéreas 
designadas de cada Parte poderão, adicionalmente aos 
direitos especificados acima, em qualquer ou todos os 
vôos e à escolha de cada empresa aérea: 

operar vôos em uma delas ou em ambas as 
direções; 

combinar diferentes números de vôos na opera-
ção de uma aeronave;

servir pontos intermediários e além e pontos nos 
territórios das Partes nas rotas em qualquer combina-
ção e em qualquer ordem; 

omitir escalas em qualquer ponto ou pontos, desde 
que os serviços se iniciem ou terminem em um ponto no 
território da Parte que designou a empresa aérea; 

transferir tráfego de quaisquer de suas aeronaves 
para quaisquer de suas outras aeronaves em qualquer 
ponto nas rotas; 

e servir pontos aquém de qualquer ponto em 
seu território com ou sem mudança de aeronave ou 
número de vôo e operar e comercializar tais serviços 
ao público como serviços diretos.

sem limitação de direção ou geográfica e sem 
perda de qualquer direito de transportar tráfego de 
outra forma permitido dentro deste Acordo. 

2. As empresas aéreas designadas de cada Par-
te não poderão exercer direitos de tráfego de quinta 
liberdade na América do Norte.

3. As empresas aéreas designadas de cada Par-
te não poderão exercer direitos de tráfego de quinta 
liberdade no Nordeste da Ásia.

 
MENSAGEM Nº 964 DE 2009 

(Do Poder Executivo) 
AVISO Nº 1.010/2009 – C. Civil

Comunica O Exceletíssimo Senhor 
Presidente Da República Que Se Ausentará 
Do País, No Período De 29 De Novembro A 4 
De Dezembro de 2009, Em Viagens Oficiais 
A Portugal, de 29 de Novembro A 1º de De-
zembro, À Ucrânia, no dia 2, e à Alemanha, 
Nos Dias 3 E 4.

Despacho: Publique-se. Senhores Mem-
bros da Câmara dos Deputados, Informo a Vos-
sas Excelências que me ausentarei do País no 
período de 29 de novembro a 4 de dezembro 
de 2009, em viagens oficiais a Portugal, de 29 
de novembro a 1º de dezembro, à Ucrânia, no 
dia 2, e à Alemanha, nos dias 3 e 4.

Brasília, 27 de novembro de 2009.

 
MENSAGEM Nº 966 DE 2009 

(Do Poder Executivo) 
AVISO Nº 1.012/2009 – C. Civil

Comunica o Excelentíssimo Senhor 
Presidente Da República que se Ausenta-
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rá do País nos dias 7 e 8 de Dezembro de 
2009, em Viagem Oficial Ao Uruguai.

Despacho: Publique-se.  Senhores Mem-
bros da Câmara dos Deputados, Informo a 
Vossas Excelências que me ausentarei do 
País nos dias 7 e 8 de dezembro de 2009, em 
viagem oficial ao Uruguai.

Brasília, 27 de novembro de 2009.

Oficio n°727 (CN) 

Brasília, 26 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Aviso n° 51, de 2009-CN

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que foi lido, na ses-

são do Senado Federal realizada em 20 de novembro 
do corrente ano, o Aviso n° 51, de 2009-CN (n° 107/
BCB-Presi/2009, na origem), do Senhor Presidente 
do Banco Central do Brasil, que encaminha ao Con-
gresso Nacional, nos termos do disposto no art. 112 
da Lei n° 11.768, de 14 de agosto de 2008 (LDO para 
2009), Demonstrações Financeiras do Banco Central 
referentes ao 3° trimestre de 2009, tendo sido a matéria 
despachada à Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização.

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

Publique-se. Arquive-se. 
Em 9-12-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. n° 760/2009-CN

Brasília, 8 de dezembro de 2009

Exmº. Sr.
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exa e, por seu alto intermédio, à Câ-

mara dos Deputados, que esta Presidência, nos termos 
do disposto no § 3° do art. 60 da Constituição Federal, 
combinado com o art. 85 do Regimento Comum, convo-
ca sessão solene do Congresso Nacional, a realizar-se 
dia 9 do corrente, às dez horas, no Plenário do Senado 
Federal, destinada à promulgação da Emenda Consti-
tucional n° 62, de 2009, oriunda da Proposta de Emen-
da à Constituição n° 12-A, de 2006 (n° 351, de 2009, 
na Câmara dos Deputados), que “Altera o art. 100 da 

Constituição Federal e acrescenta o art. 97 ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo 
regime especial de pagamento de precatórios pelos 
Estados, Distrito Federal e Municípios”.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa 
protestos de apreço e consideração.

Deputado Marco Maia, – 1° Vice-Presidente da Mesa 
do Congresso Nacional, no exercício da Presidência.

Publique-se.
Em 9-12-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício n° 724 (CN) 

Brasília, 26 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Projeto de Lei n° 31, de 2009-CN

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que foi lida, na 

sessão do Senado Federal realizada em 25 de no-
vembro do corrente ano, a Mensagem n° 190, de 
2009-CN (n° 947/2009, na origem), do Excelentís-
simo Senhor Presidente da República, que submete 
à deliberação do Congresso Nacional proposta de 
modificação do Projeto de Lei n° 31, de 2009-CN, 
que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor 
do Ministério dos Transportes, crédito especial no 
valor de R$277.207.100,00, para os fins que espe-
cifica, e dá outras providências”.

Atenciosamente, – Senador Marconi Perillo, Pri-
meiro Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício 
da Presidência.

Publique-se. Arquive-se
Em 9-12-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício n° 730 (CN) 

Brasília, 1º de dezembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Aviso n° 1.626-Seses-TCU-Plenário

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que foi lido, na 

sessão do Senado Federal realizada em 24 de no-
vembro do corrente ano, o Aviso nº 1.626-Seses-TCU-
Plenário, do Senhor Presidente do Tribunal de Contas 
da União, que encaminha ao Congresso Nacional, em 
aditamento ao Aviso n° 1.598-Seses-TCU-Plenário, de 
11-11-2009, inteiro teor do Relatório de Levantamento 
Operacional (fls. 164/251 do Volume Principal), a que 
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se refere o subitem 9.3 do Acórdão n° 2.642/2009 – 
TCU – Plenário, prolatado nos autos do processo n° 
TC-004.694/2009-1, tendo sido a matéria despachada 
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

Atenciosamente, – Senador Marconi Perillo, 
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal no exer-
cício da Presidência.

Publique-se. Arquive-se 
Em, 9-12-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício n° 731 (CN)

Brasília, 1º de dezembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Aviso n° 1.666-Seses-TCU-Plenário.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que foi lido, na 

sessão do Senado Federal realizada em 24 de no-
vembro do corrente ano, o Aviso nº 1.666-Seses-
TCU-Plenário, do Senhor Presidente do Tribunal 
de Contas da União, que encaminha ao Congresso 
Nacional, para conhecimento, cópia do Acórdão pro-
ferido nos autos do processo n° TC 012.527/2007-1, 
pelo Plenário daquela Corte na Sessão Ordinária de 
18-11-2009, acompanhado do Relatório e do Voto 
que o fundamentam, tendo sido a matéria despa-
chada à Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização.

Atenciosamente, – Senador Marconi Perillo, Pri-
meiro Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício 
da Presidência.

Publique-se. Arquive-se. 
Em 9-12-09. – Michel Temer, Presidente.

Oficio n° 732 (CN) 

Brasília, 1º de dezembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Mensagem n° 188, de 2009-CN.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que foi lida, 

na sessão do Senado Federal realizada em 24 de 
novembro do corrente ano, a Mensagem n° 188, 
de 2009-CN (n° 956/2009, na origem), do Exce-
lentíssimo Senhor Presidente da República, que 
encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de 

Avaliação de Receitas e Despesas, referente ao 
quinto bimestre de 2009, tendo sido a matéria des-
pachada à Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização.

Atenciosamente, – Senador Marconi Perillo, Pri-
meiro Vice-Presidente do Senado Federal No exercício 
da Presidência.

Publique-se. Arquive-se 
Em 9-12-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício n° 762 (CN) 

Brasília, 9 de dezembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Designação de Membros para Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que foram desig-

nados para compor a Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito criada por meio do Requerimento n° 24, de 
2009-CN, com a finalidade de apurar as causas, con-
dições e responsabilidades relacionadas a desvios e 
irregularidades verificados em convênios e contratos 
firmados entre a União e organizações ou entidades 
de reforma e desenvolvimento agrários, investigar o 
financiamento clandestino, evasão de recursos para 
invasão de terras, analisar e diagnosticar a estrutura 
fundiária agrária brasileira e, em especial, a promoção 
e execução da reforma agrária, os Senhores Deputa-
dos indicados nos termos do Ofício SGM/P-2405, de 
3 de dezembro do corrente ano.

Atenciosamente, – Senador Marconi Perillo, Pri-
meiro Vice-Presidente do Senado Federal No exercício 
da Presidência.

A Presidência recebeu o Ofício SGM/P 2.405, 
datado de 3 de dezembro de 2009, do Presidente da 
Câmara dos Deputados, referente à indicação de depu-
tados para comporem a Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito “com a finalidade de apurar as causas, 
condições e responsabilidades relacionadas a desvios 
e irregularidades verificados em convênios e contratos 
firmados entre a União e organizações ou entidades 
de reforma e desenvolvimento agrários, investigar o 
financiamento clandestino, evasão de recursos para 
invasão de terras, analisar e diagnosticar a estrutura 
fundiária agrária brasileira e, em especial, a promoção 
e execução da reforma agrária”.

Nesse sentido, a Presidência designa os seguintes 
deputados para integrarem a mencionada Comissão:
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Publique-se
Em 9-12-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício n° 726 (CN)

Brasília, 2 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD.Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Projeto de Lei de Conversão à sanção.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, para os fins 

do disposto no art. 13 da Resolução n° 1, de 2002-

CN, foi encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Pre-
sidente da República o Projeto de Lei de Conversão 
n° 17, de 2009 (Medida Provisória n° 468, de 2009), 
aprovado pelo Senado Federal, em sessão realizada 
no dia 25 de novembro do corrente ano, que “Dispõe 
sobre a transferência de depósitos judiciais e extrajudi-
ciais de tributos e contribuições federais para a Caixa 
Econômica Federal; e altera a Lei n° 9.703, de 17 de 
novembro de 1998”.

Atenciosamente, – Senador Mão Santa, Terceiro-
Secretário, no exercício da Presidência.

Publique-se. Arquive-se.
Em 9-12-09. – Michel Temer, Presidente.
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OF/GAB/I/N° 1.270

Brasília, 9 de dezembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Mauro Lopes passa a participar na qualidade de suplen-
te, da Comissão Especial destinada a proferir parecer 
ao Projeto de Lei no 4.529, de 2004, destinada a acom-
panhar e estudar propostas de Política Públicas para a 
Juventude, que “dispõe sobre o Estatuto da Juventude 
e dá outras providências”, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração.

Deputado – Henrique Eduardo Alves Líder do 
PMDB.

Publique-se. Defiro. 
Em 9-12-09. – Michel Temer, Presidente.

OF n° 417/GAB

Brasília, 9 de dezembro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

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

para solicitar que sejam indicados como suplentes os 
Deputados José Eduardo Cardozo (PT/SP) E Mau-
rício Rands (PT/PE), na composição da Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito destinada a apurar as 
causas, condições e responsabilidades relacionadas 
a desvios e irregularidades verificados em convênios 
e contratos firmados entre a União e organizações 
ou entidades de reforma e desenvolvimento agrários, 
investigar o financiamento clandestino, evasão de re-
cursos para invasão de terras, analisar e diagnosticar 
a estrutura fundiária agrária brasileira e, em especial, 
a promoção e execução da reforma agrária.

Atenciosamente. – Deputado Cândido Vaccare-
zza, Líder do PT.

Publique-se.
Em 9-12-2009. – Michel Temer, Presidente.

Ofício nº 615-L-DEM/9

Brasília,8 de dezembro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer 
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do De-

mocratas que integrarão a Comissão Externa destinada 

ao acompanhamento da organização e investimentos 
nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016.

TITULARES
Deputado AROLDE DE OLIVEIRA 
Deputado SOLANGE AMARAL

SUPLENTES
Deputado CARLOS MELLES
Deputado GUILHERME CAMPOS

Respeitosamente, – Deputado Ronaldo Caiado, 
Líder do Democratas.

Publique-se.
Em 9-12-09. – Michel Temer, Presidente.

 
Of. n°401/09 – LPR

Brasília, 9 de dezembro de 2009

Exm° Sr.
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Par-

tido da República indica o Deputado Dr. Paulo César 
(PR/RJ), como titular, e o Deputado Vicentinho Alves 
(PR/TO) como suplente, para integrar a Comissão Re-
presentativa do Congresso Nacional prevista no § 4° 
do art. 58 da Constituição Federal.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

Deputado – Sandro Mabel Líder do Partido da 
República.

Publique-se.
Em 9-12-09. – Michel Temer, Presidente.

OF.B/354/09

Brasília, 9 de dezembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta

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

putado Capitão ASSUMÇÃO (PSB – ES) como titular, 
da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a 
investigar as causas, consequências e responsáveis 
pelos desaparecimentos de crianças e adolescentes 
no Brasil no período de 2005 a 2007.

Respeitosamente, – Deputado Márcio França, 
Líder do Bloco – PSB, PCdoB, PMN e PRB.

Defiro. Publique-se
Em 9-12-09. – Michel Temer, Presidente.
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Of. n° 514/2009

Brasília, 8 de dezembro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados Nesta

Sr. Presidente,
Indico a Vossa Excelência nos termos regimentais, 

o Senhor Deputado Fernando Gonçalves (PTB – RJ), 
na qualidade de (Titular) em substituição ao Senhor 
Deputado Pastor Manoel Ferreira (PR – RJ), para a 
Comissão Permanente de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, em vaga do PTB.

Aproveito o ensejo para reiterar protestos de es-
tima e elevada consideração.

Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes-
Líder do PTB

Defiro. Publique-se.
Em 9-12-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício n° 516/2009

Brasília, 9 de dezembro de 2009

Exmo. Sr.
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta

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

tais, o Senhor Deputado Fernando Gonçalves (PTB-RJ), 
na qualidade de (Suplente) em substituição ao Depu-
tado Pastor Manoel Ferreira (PR – RJ), na Comissão 
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de 
Emenda à Constituição n° 3-A, de 2007, do Sr. José 
Santana de Vasconcellos, que “altera o inciso XII do art. 
93 da Constituição Federal” (permite férias coletivas nos 
juízos e tribunais de segundo grau). – PEC00307.

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

Atenciosamente, – Deputado Paes Landim, Více-
Líder do PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 9-12-09. – Michel Temer, Presidente

OF/LID/N° 315/2009

Brasília, 9 de dezembro de 2009.

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação de membro para Comissão Per-
manente

Senhor Presidente,
Indico, de acordo com o princípio da proporciona-

lidade partidária, a Deputada Luciana Genro – PSOL/
RS, para ocupar a vaga de suplente, em substituição 

ao Deputado Geraldinho – PSOL/RS na Comissão de 
Direitos Humanos e Minorias – CDHM.

Atenciosamente, – Deputado Fernando Coruja, 
Líder do PPS. 

Defiro. Publique-se.
Em 9-12-09. – Michel Temer, Presidente

Mem. nº 119/09/Assessoria

Em 9 de dezembro de 2009.

Ao Exmo. Sr. Presidente da CD 
Deputado Michel Temer

Assunto: Indicação de parlamentar para ocupar a titu-
laridade da Comissão de Finanças e Tributação.

Venho comunicar a Vossa Excelência, nos termos 
das atribuições regimentais previstas no art. 10 do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, a indicação 
da Deputada Luciana Genro (PSOL/RS) para ocupar a 
vaga de titular na Comissão de Finanças e Tributação 
em substituição ao Deputado Geraldinho (PSOURS), em 
vaga destinada ao Partido Socialismo e Liberdade.

Atenciosamente, – Deputado Ivan Valente, Lí-
der do PSOL.

Defiro. Publique-se.
Em 9-12-09 – Michel Temer, Presidente. 

OF/GAB/Nº /2009 
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Brasília, 9 de dezembro de 2009

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

mentais, que a Deputada Solange Amaral, DEM/RJ, 
exercerá a Liderança da Minada, no dia de hoje.

Atenciosamente, – Deputado André de Paula, 
Líder da Minoria.

Publique-se.
Em 9-12-09. – Michel Temer, Presidente. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. Nº 635 – PP/2009 – CCJC 

Brasília, em 1º de dezembro de 2009.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Encaminhamento de proposição

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por 
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este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 
774-A/2007.

2. Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica-
ção do referido projeto e parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Tadeu Filippelli, 
Presidente.

Publique-se.
Em 9-12-09 – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

Ofício nº 756/2009-P

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 25 de novembro de 2009.

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 5.914, de 2009.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação 
da referida proposta e do respectivo parecer.

Respeitosamente, – Deputada Elcione Barba-
lho, Presidente.

Publique-se.
Em 9-12-09 – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO

Of. P-346/09-CTASP 

Brasília, 4 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput, do 

Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em 
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de 
Lei nº 1.697-A/07 – do Sr. Otavio Leite – que “autoriza 
a transferência da área que compreende ao entorno 
do monumento do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, 
para o Município do Rio de Janeiro”.

Atenciosamente, – Deputado Sabino Castelo 
Branco Presidente.

Publique-se.
Em 9-12-09 Michel Temer, Presidente.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 445, DE 2009 

(Do Senado Federal) 
PEC N° 7/2008 

OFÍCIO N° 2979/2009 – SF

Altera os arts. 21, 22 e 48 da Cons-
tituição Federal, para transferir da União 
para o Distrito Federal as atribuições de 
organizar e manter a Defensoria Pública 
do Distrito Federal.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 202 Ricd).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Altera os arts. 21, 22 e 48 da Constituição Fede-
ral, para transferir da União para o Distrito Federal as 
atribuições de organizar e manter a Defensoria Pública 
do Distrito Federal.

Art. 1° Os arts. 21, 22 e 48 da Constituição Fede-
ral passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 21.  ................................................
.. .......................................................... ..
XIII – organizar e manter o Poder Judi-

ciário, o Ministério Público do Distrito Federal 
e dos Territórios e a Defensoria Pública dos 
Territórios;

... ................................................ ..” (NR)
“Art. 22. ...........................................  .....
. ......................................................... ....
XVII – organização judiciária, do Ministé-

rio Público do Distrito Federal e dos Territórios 
e da Defensoria Pública dos Territórios, bem 
como organização administrativa destes;

... ................................................. .” (NR)
“Art. 48.  ............................................ ....
 .......................................................... ....
IX – organização administrativa, judici-

ária, do Ministério Público e da Defensoria 
Pública da União e dos Territórios e organi-
zação judiciária e do Ministério Público do 
Distrito Federal; 

. ................................................. ...” (NR)

Art. 2° Sem prejuízo dos preceitos estabelecidos 
na Lei Orgânica do Distrito Federal, aplicam-se à De-
fensoria Pública do Distrito Federal os mesmos princí-
pios e regras que, nos termos da Constituição Federal, 
regem as Defensorias Públicas dos Estados.
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Art. 3° O Congresso Nacional e a Câmara Legis-
lativa do Distrito Federal, imediatamente após a pro-
mulgação desta Emenda Constitucional e de acordo 
com as suas competências, instalarão comissões es-
peciais, destinadas a elaborar, em sessenta dias, os 
projetos de lei necessários à adequação da legislação 
infraconstitucional à matéria nela tratada.

Art. 4° Esta Emenda Constitucional entra em vigor 
na data de sua publicação, produzindo efeitos quanto 
ao disposto no art. 1°, decorridos cento e vinte dias de 
sua publicação oficial.

Senado Federal, 8 de dezembro de 2009. – Se-
nador Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente do 
Senado Federal, no exercício da Presidência. 

PROJETO DE LEI Nº 6.513, DE 2009 
(Do Senado Federal) 

PLS nº 144/2008  
Ofício (SF) nº 2.770/2009 

Dispõe sobre isenção do Imposto de 
Importação e do Imposto sobre Produtos 
Industrializados incidentes sobre máquinas 
de escrever em Braile.

Despacho: Apense-Se à(ao) Pl-
7699/2006. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As máquinas de escrever em Braile, clas-

sificadas no código 8469.00.39 Ex 01 da Nomenclatura 
Comum do Mercosul, ficam isentas:

I – do Imposto de Importação;
II – do Imposto sobre Produtos Indus-

trializados, na importação e nas operações 
realizadas no mercado interno.

Art. 2º O Poder Executivo, com vistas ao cum-
primento do disposto nos arts. 5º, II, 12 e 14 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará 
o montante da renúncia fiscal decorrente do disposto 
nesta Lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere 
o § 6º do art. 165 da Constituição, o qual acompanha-
rá o projeto de lei orçamentária, cuja apresentação se 
der após decorridos 60 (sessenta) dias da publicação 
desta, bem como incluirá a renúncia mencionada nas 
propostas orçamentárias dos exercícios seguintes.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Parágrafo único. O disposto no art. 1º desta Lei só 
produzirá efeitos a partir do primeiro dia do exercício 
financeiro imediatamente posterior àquele em que for 
implementado o disposto no art. 2º.

Senado Federal, em 27 de novembro de 2009 – 
Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal

FIM DO DOCUMENTO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 2.230, DE 2009 
(Da Comissão de Relações  

Exteriores e de Defesa Nacional)

MENSAGEM Nº 400/09 
AVISO Nº 337/09 – C. CIVIL

Aprova o texto da Convenção Interna-
cional para a Proteção de Todas as Pessoas 
Contra o Desaparecimento Forçado, assina-
da em Paris, em 6 de fevereiro de 2007.

Despacho: Às Comissões de Direitos 
Humanos e Minorias e Constituição e Justiça 
e de Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Convenção Inter-

nacional para a Proteção de Todas as Pessoas Contra 
o Desaparecimento Forçado, assinada em Paris, em 
6 de fevereiro de 2007.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à consideração 
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão do referida Convenção, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso I do artigo 49 da Constituição Federal, acar-
retem encargos ou compromissos gravosos ao patri-
mônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 25 de novembro de 2009. – 
Deputado Damião Feliciano, Presidente.

 
MENSAGEM Nº 400, DE 2009 

(Do Poder executivo) 
AVISO Nº 337/2009 – C. Civil

Submete à consideração do Congres-
so Nacional, acompanhado de Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado, 
Interino, das Relações Exteriores, o texto da 
Convenção Internacional para a Proteção 
de Todas as Pessoas Contra o Desapare-
cimento Forçado, assinada em Paris, em 6 
de fevereiro de 2007.

Despacho: Às Comissões de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional Direitos Hu-
manos e Minorias e Constituição e Justiça e 
de Cidadania (Mérito e Art. 54 Ricd).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário
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Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, com-

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado, Interino, das Relações Exteriores, 
o texto da Convenção Internacional para a Proteção de 
Todas as Pessoas Contra o Desaparecimento Forçado, 
assinada em Paris, em 6 de fevereiro de 2007.

Brasília, 4 de junho de 2009.

EM Nº 00336 MRE – DDH/DNU/DAI – SHUM/BRAS

Brasília, 01 de novembro de 2007.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
O Brasil assinou, em 6 de fevereiro de 2007, em 

Paris, a Convenção Internacional para a Proteção de 
Todas as Pessoas Contra o Desaparecimento Força-
do, adotada por consenso pela Assembléia Geral das 
Nações Unidas, em 20 de dezembro de 2006. 

2. Cabe ressaltar a importância de que se reves-
te a adoção dessa Convenção no âmbito do sistema 
de proteção dos direitos humanos das Nações Unidas 
(ONU), após mais de vinte e cinco anos de esforços 
envidados pelas famílias de desaparecidos, por orga-
nizações não-governamentais e por agências das Na-
ções Unidas, entre outros atores relevantes. 

3. A Convenção constitui um reforço a direitos já 
garantidos pela legislação brasileira e por outros tra-
tados internacionais de que o Brasil é parte. Merece 
destaque o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 
Polílicos, que afirma, em seu artigo 9(1), que “(...) toda 
pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. 
Ninguém poderá ser preso ou encarcerado arbitraria-
mente. Ninguém poderá ser privado de sua liberdade, 
salvo pelos motivos previstos por lei e em conformidade 
com os procedimentos nela estabelecidos”. 

4. O reconhecimento da competência do Comitê 
contra Desaparecimentos Forçados, a ser estabelecido 
pela Convenção, para examinar petições de indivíduos 
que peçam a busca e a localização de uma pessoa de-
saparecida, ou que aleguem ser vítimas de violações 
dos seus dispositivos, representa o aprofundamento de 
vertente já existente na política brasileira de direitos hu-
manos. Vale lembrar que o Brasil já reconhece a compe-
tência para o exame de casos individuais de violação de 
direitos humanos a importantes órgãos internacionais, 
tanto nos âmbitos global quanto regional, como a Co-
missão e a Corte Interamericanas de Direitos Humanos, 
o Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, o 
Comitê para a Eliminação da Discriminação contra as 
Mulheres e o Comitê contra a Tortura. 

5. O caráter subsidiário do Comitê contra Desa-
parecimentos Forçados em relação às instituições do 

Estado brasileiro é garantido pela previsão contida 
nos artigos 30(2) e 31 da Convenção, que prevêem o 
prévio esgotamento dos recursos internos como con-
dição para a admissibilidade das petições, excetuados 
os casos de demora injustificada na aplicação desses 
recursos. Para resguardar o princípio da irretroativida-
de dos efeitos do tratado, o artigo 35 determina que 
a Convenção só produz efeitos sobre fatos, atos ou 
omissões ocorridos após sua entrada em vigor para o 
Brasil. Além disso, a Convenção prevê que é facultativo 
ao Estado Parte declarar que reconhece a competên-
cia do Comitê para receber e considerar comunicações 
em que um Estado Parte alega que outro Estado Parte 
não cumpre as obrigações da Convenção.

6. Há que ressaltar, ainda, que o Brasil assinou, 
em 1994, em Belém do Pará, a Convenção Interame-
ricana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas, 
no âmbito do XXIV Período Ordinário de Sessões da 
Assembléia Geral dos Estados Americanos.

7. Diante do exposto, permito-me propor que 
Vossa Excelência solicite ao Congresso Nacional a 
aprovação do texto da Convenção Internacional para 
a Proteção de Todas as Pessoas Contra o Desapare-
cimento Forçado, com vistas à sua ratificação, para o 
que submeto à elevada consideração de Vossa Exce-
lência o anexo Projeto de Mensagem ao Congresso 
Nacional.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Samuel Pinheiro Guimaraes Neto

CONVENÇÃO INTERNACIONAL PARA A  
PROTEÇÃO DE TODAS AS PESSOAS CONTRA  

O DESAPARECIMENTO FORÇADO

Preâmbulo
Os Estados Partes desta Convenção, 
Considerando a obrigação, imposta aos Estados 

pela Carta das Nações Unidas, de promover o respeito 
universal e a observância dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais; 

Tendo em vista a Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos; 

Relembrando o Pacto Internacional dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, o Pacto Internacional 
dos Direitos Civis e Políticos e outros instrumentos in-
ternacionais relevantes de direitos humanos, de direito 
humanitário e de direito penal internacional; 

Relembrando ainda a Declaração sobre a Prote-
ção de Todas as Pessoas contra os Desaparecimentos 
Forçados, adotada pela Assembléia Geral das Nações 
Unidas mediante a Resolução 47/133, de 18 de de-
zembro de 1992; 

Conscientes da extrema gravidade do desapare-
cimento forçado, que constitui um crime e, em certas 



70262 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2009

circunstâncias definidas pelo direito internacional, cri-
me contra a humanidade; 

Decididos a prevenir desaparecimentos forçados 
e a combater a impunidade em casos de crime de de-
saparecimento forçado; 

Considerando o direito de toda pessoa a não ser 
submetida ao desaparecimento forçado e o direito das 
vítimas à justiça e à reparação; 

Afirmando o direito de toda vítima de conhecer 
a verdade sobre as circunstâncias de um desapare-
cimento forçado e o destino da pessoa desaparecida, 
bem como o direito à liberdade de buscar, receber e 
difundir informação com este fim; 

Acordaram os seguintes artigos: 

PARTE I 
ARTIGO 1

1. Nenhuma pessoa será submetida a desapa-
recimento forçado. 

2. Nenhuma circunstância excepcional, seja es-
tado de guerra ou ameaça de guerra, instabilidade 
política interna ou qualquer outra emergência pública, 
poderá ser invocada como justificativa para o desapa-
recimento forçado. 

ARTIGO 2

Para os efeitos desta Convenção, entende-se 
por “desaparecimento forçado” a prisão, a detenção, 
o seqüestro ou qualquer outra forma de privação de 
liberdade que seja perpetrada por agentes do Estado 
ou por pessoas ou grupos de pessoas agindo com a 
autorização, apoio ou aquiescência do Estado, e a sub-
seqüente recusa em admitir a privação de liberdade 
ou a ocultação do destino ou do paradeiro da pessoa 
desaparecida, privando-a assim da proteção da lei. 

ARTIGO 3

Cada Estado Parte adotará as medidas apro-
priadas para investigar os atos definidos no Artigo 2, 
cometidos por pessoas ou grupos de pessoas que 
atuem sem a autorização, o apoio ou a aquiescência 
do Estado, e levar os responsáveis à justiça. 

ARTIGO 4

Cada Estado Parte tomará as medidas necessárias 
para assegurar que o desaparecimento forçado constitua 
crime em conformidade com o seu direito penal. 

ARTIGO 5

A prática generalizada ou sistemática de desa-
parecimento forçado constitui crime contra a humani-
dade, tal como define o direito internacional aplicável, 
e estará sujeito às conseqüências previstas no direito 
internacional aplicável. 

ARTIGO 6

1. Cada Estado Parte tomará as medidas neces-
sárias para responsabilizar penalmente, ao menos: 

a) Toda pessoa que cometa, ordene, so-
licite ou induza a prática de um desapareci-
mento forçado, tente praticá-lo, seja cúmplice 
ou partícipe do ato;

b) O superior que: 
I) Tiver conhecimento de que os subordi-

nados sob sua autoridade e controle efetivos 
estavam cometendo ou se preparavam para 
cometer um crime de desaparecimento forçado, 
ou que tiver conscientemente omitido informa-
ção que o indicasse claramente; 

II) Tiver exercido sua responsabilidade 
e controle efetivos sobre as atividades rela-
cionadas com o crime de desaparecimento 
forçado; e 

III) Tiver deixado de tomar todas as me-
didas necessárias e razoáveis a seu alcance 
para prevenir ou reprimir a prática de um de-
saparecimento forçado, ou de levar o assunto 
ao conhecimento das autoridades competentes 
para fins de investigação e julgamento . 

c) O inciso b) acima não deve ser entendi-
do de maneira a prejudicar normas superiores 
de responsabilidade aplicáveis em conformida-
de com o direito internacional a um comandan-
te militar ou a pessoa que efetivamente atue 
como um comandante militar. 

2. Nenhuma ordem ou instrução de uma auto-
ridade pública, seja ela civil, militar ou de outra natu-
reza, poderá ser invocada para justificar um crime de 
desaparecimento forçado. 

ARTIGO 7

1. O Estado Parte fará com que o crime de de-
saparecimento forçado seja punível mediante penas 
apropriadas, que considerem a extrema gravidade 
desse crime. 

2. Os Estados Partes poderão definir: 

a) Circunstâncias atenuantes, especial-
mente para pessoas que, tendo participado do 
cometimento de um desaparecimento forçado, 
efetivamente contribuam para a reaparição com 
vida da pessoa desaparecida, ou possibilitem o 
esclarecimento de casos de desaparecimento 
forçado, ou a identificação dos responsáveis 
por um desaparecimento forçado; 

b) Sem prejuízo de outros procedimentos 
penais, circunstâncias agravantes, especial-
mente em caso de morte da pessoa desapa-
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recida ou do desaparecimento forçado de ges-
tantes, menores, pessoas com deficiência ou 
outras pessoas particularmente vulneráveis. 

ARTIGO 8

Sem prejuízo do disposto no Artigo 5, 
1. O Estado Parte que aplicar um regime de pres-

crição ao desaparecimento forçado tomará as medidas 
necessárias para assegurar que o prazo da prescrição 
da ação penal: 

a) Seja de longa duração e proporcional 
à extrema seriedade desse crime; e 

b) Inicie no momento em que cessar o 
desaparecimento forçado, considerando-se a 
natureza contínua desse crime. 

2. Cada Estado Parte garantirá às vítimas de de-
saparecimento forçado o direito a um recurso efetivo 
durante o prazo de prescrição. 

ARTIGO 9

1. Cada Estado Parte tomará as medidas neces-
sárias para instituir sua jurisdição sobre o crime de 
desaparecimento forçado: 

a) Quando o crime for cometido em qual-
quer território sob sua jurisdição ou a bordo de 
um navio ou aeronave que estiver registrado 
no referido Estado; 

b) Quando o suposto autor do crime for 
um nacional desse Estado; e 

c) Quando a pessoa desaparecida for 
nacional desse Estado e este o considere 
apropriado.

2. Cada Estado Parte tomará também as medidas 
necessárias para estabelecer sua jurisdição sobre o 
crime de desaparecimento forçado quando o supos-
to autor do crime encontrar-se em território sob sua 
jurisdição, salvo se extraditá-lo ou entregá-lo a outro 
Estado, de acordo com suas obrigações internacio-
nais, ou entregá-lo a uma corte penal internacional, 
cuja jurisdição o Estado Parte reconheça. 

3. A presente Convenção não exclui qualquer 
outra jurisdição penal exercida em conformidade com 
o direito interno. 

ARTIGO 10

1. O Estado Parte em cujo território se encontrar 
uma pessoa suspeita de ter cometido um crime de de-
saparecimento forçado, se considerar, após o exame 
da informação disponível, que as circunstâncias assim 
o justifiquem, procederá à detenção dessa pessoa ou 
adotará outras medidas legais necessárias para asse-
gurar sua permanência. A detenção e demais medidas 

legais serão efetuadas em conformidade com a legisla-
ção do Estado Parte, podendo ser mantidas somente 
pelo tempo necessário para assegurar a permanência 
dessa pessoa durante processo criminal, de entrega 
ou de extradição. 

2. O Estado Parte que tiver tomado as medidas a 
que se refere o parágrafo 1º deste artigo iniciará ime-
diatamente um inquérito ou investigações para apurar 
os fatos. Notificará os Estados Partes mencionados 
no Artigo 9, parágrafo 1º, das medidas tomadas em 
conformidade com o parágrafo 1º deste artigo, inclusi-
ve a detenção e as circunstâncias que a justificaram, 
bem como as conclusões do inquérito ou das inves-
tigações preliminares, indicando se pretende exercer 
sua jurisdição. 

3. Uma pessoa que se encontrar detida nos ter-
mos do parágrafo 1º deste artigo terá o direito de co-
municar-se imediatamente com o representante mais 
próximo do Estado de que é nacional ou, caso se trate 
de pessoa apátrida, com o representante do Estado 
onde habitualmente resida. 

ARTIGO 11

1. O Estado Parte no território de cuja jurisdição 
se encontre uma pessoa suspeita de haver cometido 
crime de desaparecimento forçado, caso não conce-
da sua extradição ou a sua entrega a outro Estado, 
de acordo com suas obrigações internacionais, ou 
sua entrega a uma corte penal internacional cuja ju-
risdição tenha reconhecido, submeterá o caso a suas 
autoridades competentes para fins de ajuizamento da 
ação penal. 

2. As referidas autoridades tomarão sua decisão 
da mesma forma em que decidem casos relativos a 
qualquer crime ordinário de natureza grave, ao ampa-
ro da legislação do Estado Parte. Nos casos a que se 
refere o Artigo 9, parágrafo 2º , os critérios de prova 
necessários para o julgamento ou condenação não 
poderão ser menos estritos que aqueles aplicados aos 
casos a que se refere o Artigo 9, parágrafo 1º . 

3. Toda pessoa investigada por crime de desapa-
recimento forçado terá a garantia de tratamento justo 
em todas as fases do processo. Toda pessoa julgada 
por um crime de desaparecimento forçado deverá 
beneficiar-se de um julgamento justo, ante uma corte 
ou tribunal de justiça competente, independente e im-
parcial estabelecido por lei. 

ARTIGO 12

1. Cada Estado Parte assegurará a qualquer 
indivíduo que alegue que alguém foi vítima de desa-
parecimento forçado o direito de relatar os fatos às 
autoridades competentes, que examinarão as ale-
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gações pronta e imparcialmente e, caso necessário, 
instaurarão sem demora uma investigação comple-
ta e imparcial. Medidas apropriadas serão tomadas, 
caso necessário, para assegurar que o denunciante, 
as testemunhas, os familiares da pessoa desapareci-
da e seus defensores, bem como os participantes da 
investigação, sejam protegidos contra maus-tratos ou 
intimidação em decorrência da denúncia ou de qual-
quer declaração prestada. 

2. Caso haja motivos razoáveis para crer que 
uma pessoa tenha sido vítima de desaparecimento 
forçado, as autoridades mencionadas no parágrafo 1º 
deste artigo instaurarão uma investigação, mesmo que 
não tenha havido denúncia formal. 

3. Cada Estado Parte assegurará que as autori-
dades mencionadas no parágrafo 1º deste artigo: 

a) Tenham os poderes e recursos neces-
sários para conduzir eficazmente a investiga-
ção, inclusive acesso à documentação e a ou-
tras informações que lhe sejam relevantes; e 

b) Tenham acesso, se necessário me-
diante autorização prévia de autoridade judi-
cial, emitida com brevidade, a qualquer local 
de detenção ou qualquer outro local onde exis-
tam motivos razoáveis que levem a crer que a 
pessoa desaparecida se encontre. 

4. O Estado Parte adotará as medidas neces-
sárias para prevenir e sancionar atos que obstruam o 
desenvolvimento da investigação. Assegurará, particu-
larmente, que pessoas suspeitas de haverem cometido 
o crime de desaparecimento forçado não estejam em 
posição que possa influenciar o andamento da inves-
tigação por meio de pressão ou atos de intimidação 
ou represália dirigidos contra o denunciante, as tes-
temunhas, os familiares da pessoa desaparecida ou 
seus defensores, ou contra quaisquer pessoas que 
participarem da investigação. 

ARTIGO 13

1. Para fins de extradição entre Estados Partes, 
o crime de desaparecimento forçado não será consi-
derado crime político, um delito conexo a um crime 
político, nem um crime de motivação política. Em con-
seqüência, um pedido de extradição fundado em um 
crime desse tipo não poderá ser recusado por este 
único motivo. 

2. O crime de desaparecimento forçado estará 
compreendido de pleno direito entre os crimes pas-
síveis de extradição em qualquer tratado celebrado 
entre Estados Partes antes da entrada em vigor da 
presente Convenção. 

3. Os Estados Partes comprometem-se a incluir 
o crime de desaparecimento forçado entre os crimes 
passíveis de extradição em todos os tratados de ex-
tradição que doravante vierem a firmar. 

4. Se um Estado Parte que condicione a extradição 
à existência de um tratado receber pedido de extradição 
de outro Estado Parte com o qual não tenha tratado de 
extradição, poderá considerar a presente Convenção 
como a base legal necessária para extradições relati-
vas ao crime de desaparecimento forçado. 

5. Os Estados Partes que não condicionarem a 
extradição à existência de um tratado reconhecerão o 
crime de desaparecimento forçado como passível de 
extradição entre si. 

6. Em todos os casos, a extradição estará sujeita 
às condições estipuladas pela legislação do Estado 
Parte requerido ou pelos tratados de extradição aplicá-
veis, incluindo, em particular, as condições relativas à 
pena mínima exigida para a extradição e à motivação 
pela qual o Estado Parte requerido poderá recusar a 
extradição ou sujeitá-la a certas condições. 

7. Nada na presente Convenção será interpreta-
do no sentido de obrigar o Estado Parte requerido a 
conceder a extradição, se este tiver razões substan-
tivas para crer que o pedido tenha sido apresentado 
com o propósito de processar ou punir uma pessoa 
com base em razões de sexo, raça, religião, naciona-
lidade, origem étnica, opiniões políticas ou afiliação 
a determinado grupo social, ou que a aceitação do 
pedido causaria dano àquela pessoa por qualquer 
dessas razões. 

ARTIGO 14

1. Os Estados Partes prestarão mutuamente toda 
a assistência judicial possível no que diz respeito a pro-
cessos penais relativos a um crime de desaparecimento 
forçado, inclusive disponibilizando toda evidência em 
seu poder que for necessária ao processo. 

2. Essa assistência judicial estará sujeita às con-
dições previstas no direito interno do Estado Par-
te requerido ou nos tratados de cooperação judicial 
aplicáveis, incluindo, em particular, os motivos pelos 
quais o Estado Parte requerido poderá recusar-se a 
conceder assistência judicial recíproca, ou sujeitá-la 
a certas condições. 

ARTIGO 15

O Estados Partes cooperarão entre si e presta-
rão a máxima assistência recíproca para assistir as 
vítimas de desaparecimento forçado e para a busca, 
localização e libertação de pessoas desaparecidas e, 
na eventualidade de sua morte, exumá-las, identificá-
las e restituir seus restos mortais. 
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ARTIGO 16

1. Nenhum Estado Parte expulsará, devolverá, en-
tregará ou extraditará uma pessoa a outro Estado onde 
haja razões fundadas para crer que a pessoa correria 
o risco de ser vítima de desaparecimento forçado. 

2. Para fins de determinar se essas razões exis-
tem, as autoridades competentes levarão em conta to-
das as considerações pertinentes, inclusive, se couber, 
a existência no Estado em questão de um padrão de 
violações sistemáticas, graves, flagrantes e maciças 
dos direitos humanos ou graves violações do direito 
internacional humanitário. 

ARTIGO 17

1. Nenhuma pessoa será detida em segredo. 
2. Sem prejuízo de outras obrigações internacio-

nais do Estado Parte em matéria de privação de liber-
dade, cada Estado Parte, em sua legislação: 

a) Estabelecerá as condições sob as 
quais será emitida autorização para a priva-
ção de liberdade; 

b) Indicará as autoridades facultadas a 
ordenar a privação de liberdade; 

c) Garantirá que toda pessoa privada de 
liberdade seja mantida unicamente em locais 
de detenção oficialmente reconhecidos e su-
pervisionados; 

d) Garantirá que toda pessoa privada 
de liberdade seja autorizada a comunicar-se 
com seus familiares, advogados ou qualquer 
outra pessoa de sua escolha e a receber sua 
visita, de acordo com as condições estabele-
cidas em lei, ou, no caso de um estrangeiro, 
de comunicar-se com suas autoridades con-
sulares, de acordo com o direito internacional 
aplicável; 

e) Garantirá o acesso de autoridades e 
instituições competentes e legalmente autoriza-
das aos locais onde houver pessoas privadas 
de liberdade, se necessário mediante autoriza-
ção prévia de uma autoridade judicial; 

f) Garantirá que toda pessoa privada de 
liberdade ou, em caso de suspeita de crime 
de desaparecimento forçado, por encontrar-
se a pessoa privada de liberdade incapaz de 
exercer esse direito, quaisquer outras pessoas 
legitimamente interessadas, tais como seus fa-
miliares, representantes ou advogado, possam, 
em quaisquer circunstâncias, iniciar processo 
perante uma corte, para que esta decida sem 
demora quanto à legalidade da privação de li-
berdade e ordene a soltura da pessoa, no caso 
de tal privação de liberdade ser ilegal.

3. O Estado Parte assegurará a compilação e a 
manutenção de um ou mais registros oficiais e/ou pron-
tuários atualizados de pessoas privadas de liberdade, 
os quais serão prontamente postos à disposição, me-
diante solicitação, de qualquer autoridade judicial ou de 
qualquer outra autoridade ou instituição competente, ao 
amparo do direito interno ou de qualquer instrumento 
jurídico internacional relevante de que o Estado Parte 
seja parte. Essa informação conterá, ao menos: 

a) A identidade da pessoa privada de 
liberdade; 

b) A data, a hora e o local onde a pes-
soa foi privada de liberdade e a identidade 
da autoridade que procedeu à privação de 
liberdade; 

c) A autoridade que ordenou a privação 
de liberdade e os motivos por ela invocados; 

d) A autoridade que controla a privação 
de liberdade; 

e) O local de privação de liberdade, data 
e hora de admissão e autoridade responsável 
por este local; 

f) Dados relativos à integridade física da 
pessoa privada de liberdade; 

g) Em caso de falecimento durante a 
privação de liberdade, as circunstâncias e a 
causa do falecimento e o destino dado aos 
restos mortais; e 

h) A data e o local de soltura ou transfe-
rência para outro local de detenção, o destino e 
a autoridade responsável pela transferência. 

ARTIGO 18

1. Sem prejuízo dos Artigos 19 e 20, cada Esta-
do Parte garantirá a quaisquer pessoas com interes-
se legítimo nessa informação, tais como familiares da 
pessoa privada de liberdade, seus representantes ou 
seu advogado, o acesso a pelo menos as seguintes 
informações: 

a) A autoridade que ordenou a privação 
de liberdade; 

b) A data, hora e local em que a pessoa 
foi privada de liberdade e admitida no local de 
privação de liberdade; 

c) A autoridade que controla a privação 
de liberdade; 

d) O local onde se encontra a pessoa 
privada de liberdade e, no caso de transferên-
cia para outro local de privação de liberdade, 
o destino e a autoridade responsável pela 
transferência; 

e) A data, hora e local da soltura; 



70266 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2009

f) Dados sobre o estado de saúde da 
pessoa privada de liberdade; 

g) Em caso de falecimento durante a 
privação de liberdade, as circunstâncias e 
causa do falecimento e o destino dado aos 
restos mortais. 

2. Medidas apropriadas serão tomadas, quando 
necessário, para proteger as pessoas a que se refere 
o parágrafo 1º deste artigo, bem como as pessoas que 
participarem da investigação, contra qualquer mau-trato, 
intimidação ou punição em decorrência da busca por 
informações sobre uma pessoa privada de liberdade. 

ARTIGO 19

1. Os dados pessoais, inclusive dados médicos 
e genéticos, que forem coletados e/ou transmitidos 
no âmbito da busca por uma pessoa desaparecida, 
não poderão ser utilizados ou disponibilizados para 
outros propósitos que não a referida busca. Esta dis-
posição não prejudica a utilização de tais informações 
em procedimentos criminais relativos ao crime de de-
saparecimento forçado ou ao exercício do direito de 
obter reparação. 

2. A coleta, processamento, utilização e armaze-
namento de dados pessoais, inclusive médicos e ge-
néticos, não deverão infringir ou ter o efeito de infringir 
os direitos humanos, as liberdades fundamentais ou a 
dignidade humana de um indivíduo. 

ARTIGO 20

1. O direito à informação a que se refere o Artigo 
18 somente poderá ser restringido em caso de estrita 
necessidade previsto por lei, e de maneira excepcio-
nal, quando a pessoa estiver sob proteção da lei e a 
privação de liberdade estiver sujeita a controle judi-
cial; quando a transmissão da informação puder afe-
tar de maneira adversa a privacidade ou a segurança 
da pessoa; obstruir uma investigação criminal; ou por 
outros motivos equivalentes, de acordo com a lei, em 
conformidade com o direito internacional aplicável e 
com os objetivos desta Convenção. Em nenhum caso 
poderá haver restrições ao direito às informações a 
que se refere o Artigo 18 que possam configurar con-
dutas definidas no Artigo 2 ou violação do parágrafo 
1º do Artigo 17.

2. Sem prejuízo do exame da legalidade da pri-
vação de liberdade de uma pessoa, os Estados Par-
tes garantirão às pessoas a que se refere o parágrafo 
1º do Artigo 18 o direito a um rápido e efetivo recurso 
judicial como meio de obter sem demora as informa-
ções previstas nessa disposição. O direito a um recurso 
não poderá sob qualquer circunstância ser suspenso 
ou restringido . 

ARTIGO 21

Cada Estado Parte tomará as medidas necessá-
rias para assegurar que as pessoas privadas de liber-
dade sejam libertadas de forma que permita verificar 
com certeza terem sido elas efetivamente postas em 
liberdade. O Estado Parte tomará também as medidas 
necessárias para assegurar a integridade física dessas 
pessoas e sua capacidade de exercer plenamente seus 
direitos quando da soltura, sem prejuízo de quaisquer 
obrigações a que essas pessoas possam estar sujeitas 
em conformidade com a legislação nacional. 

ARTIGO 22

Sem prejuízo do Artigo 6, cada Estado Parte to-
mará as medidas necessárias para prevenir e punir as 
seguintes condutas: 

a) Retardar ou obstruir os recursos a que 
se refere o Artigo 17, parágrafo 2º (f) e o Artigo 
20, parágrafo 2º; 

b) Deixar de registrar a privação de li-
berdade de qualquer pessoa, bem como re-
gistrar informação que o agente responsável 
pelo registro oficial sabia ou deveria saber 
ser errônea. 

c) Recusar prestar informação sobre a 
privação de liberdade de uma pessoa, ou pres-
tar informação inexata, apesar de preenchidos 
os requisitos legais para o fornecimento dessa 
informação. 

ARTIGO 23

1. Cada Estado Parte assegurará que a formação 
de agentes responsáveis pela aplicação da lei, civis ou 
militares, de pessoal médico, de funcionários públicos 
e de quaisquer outras pessoas suscetíveis de envolvi-
mento na custódia ou no tratamento de pessoas priva-
das de liberdade, incluirá a educação e a informação 
necessárias ao respeito das disposições pertinentes 
da presente Convenção, a fim de: 

a) Prevenir o envolvimento de tais agen-
tes em desaparecimentos forçados; 

b) Ressaltar a importância da preven-
ção e da investigação de desaparecimentos 
forçados; e 

c) Assegurar que seja reconhecida a 
necessidade urgente de resolver os casos de 
desaparecimento forçado. 

2. Cada Estado Parte assegurará que sejam proi-
bidas ordens ou instruções determinando, autorizan-
do ou incentivando desaparecimentos forçados. Cada 
Estado Parte garantirá que a pessoa que se recusar a 
obedecer ordens dessa natureza não será punida. 
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3. Cada Estado Parte tomará as medidas neces-
sárias para assegurar que as pessoas a que se refere 
o parágrafo 1º deste artigo, que tiverem motivo para 
crer que um desaparecimento forçado ocorreu ou está 
sendo planejado, levem o assunto ao conhecimento de 
seus superiores e, quando necessário, das autorida-
des competentes ou dos órgãos investidos de poder 
de revisão ou recurso. 

 
ARTIGO 24

1. Para os fins da presente Convenção, o termo 
“vítima” se refere à pessoa desaparecida e a todo in-
divíduo que tiver sofrido dano como resultado direto 
de um desaparecimento forçado. 

2. A vítima tem o direito de saber a verdade so-
bre as circunstâncias do desaparecimento forçado, o 
andamento e os resultados da investigação e o des-
tino da pessoa desaparecida. O Estado Parte tomará 
medidas apropriadas a esse respeito. 

3. Cada Estado Parte tomará todas as medidas 
cabíveis para procurar, localizar e libertar pessoas de-
saparecidas e, no caso de morte, localizar, respeitar 
e devolver seus restos mortais. 

4. Cada Estado Parte assegurará que sua legis-
lação garanta às vítimas de desaparecimento força-
do o direito de obter reparação e indenização rápida, 
justa e adequada. 

5. O direito a obter reparação, a que se refere o 
parágrafo 4º deste artigo, abrange danos materiais 
e morais e, se couber, outras formas de reparação, 
tais como: 

a) Restituição; 
b) Reabilitação; 
c) Satisfação, inclusive o restabelecimen-

to da dignidade e da reputação; e 
d) Garantias de não repetição. 

6. Sem prejuízo da obrigação de prosseguir a 
investigação até que o destino da pessoa desapa-
recida seja estabelecido, cada Estado Parte adota-
rá as providências cabíveis em relação à situação 
jurídica das pessoas desaparecidas cujo destino 
não tiver sido esclarecido, bem como à situação de 
seus familiares, no que respeita à proteção social, 
a questões financeiras, ao direito de família e aos di-
reitos de propriedade. 

7. Cada Estado Parte garantirá o direito de fundar 
e participar livremente de organizações e associações 
que tenham por objeto estabelecer as circunstâncias 
de desaparecimentos forçados e o destino das pes-
soas desaparecidas, bem como assistir as vítimas de 
desaparecimentos forçados. 

ARTIGO 25

1. Cada Estado Parte tomará as medidas neces-
sárias para prevenir e punir penalmente: 

a) A apropriação ilegal de crianças subme-
tidas a desaparecimento forçado, de filhos cujo 
pai, mãe, ou guardião legal for submetido(a) 
a desaparecimento forçado, ou de filhos nas-
cidos durante o cativeiro de mãe submetida a 
desaparecimento forçado; e 

b) A falsificação, ocultação ou destruição 
de documentos comprobatórios da verdadei-
ra identidade das crianças a que se refere o 
precedente inciso a). 

2. Cada Estado Parte tomará as medidas neces-
sárias para procurar e identificar as crianças a que se 
refere o inciso a) do parágrafo 1º deste artigo e para 
restituí-las a suas famílias de origem, em conformida-
de com os procedimentos legais e os acordos inter-
nacionais aplicáveis. 

3. Os Estados Partes assistirão uns aos outros na 
procura, identificação e localização das crianças a que 
se refere o parágrafo 1º, inciso a), deste artigo. 

4. Considerando a necessidade de assegurar o 
melhor interesse da criança crianças a que se refere o 
parágrafo 1º, a), deste artigo e seu direito de preservar 
ou de ter restabelecida sua identidade, inclusive nacio-
nalidade, nome e relações familiares reconhecidos pela 
lei, os Estados Partes que reconhecerem um sistema 
de adoção ou outra forma de concessão de guarda de 
crianças estabelecerão procedimentos jurídicos para 
rever o sistema de adoção ou concessão de guarda e, 
quando apropriado, para anular qualquer adoção ou 
concessão de guarda de crianças resultante de desa-
parecimento forçado. 

5. Em todos os casos e, em particular, em tudo 
o que se refere a este artigo, o melhor interesse da 
criança merecerá consideração primordial, e a criança 
que for capaz de formar opinião própria terá o direito de 
expressá-la livremente, dando-se-lhe o peso devido de 
acordo com a idade e a maturidade da criança. 

PARTE II 
Artigo 26

1. Um Comitê contra Desaparecimentos Forçados 
(doravante referido como “o Comitê”) será estabelecido 
para desempenhar as funções definidas na presente 
Convenção. O Comitê será composto por dez peritos de 
elevado caráter moral e de reconhecida competência 
em matéria de direitos humanos, que atuarão em sua 
própria capacidade, com independência e imparciali-
dade. Os membros do Comitê serão eleitos pelos Es-
tados Partes com base em uma distribuição geográfica 
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eqüitativa. Será levado em consideração o interesse 
de que se reveste para os trabalhos do Comitê a pre-
sença de pessoas com relevante experiência jurídica 
e equilibrada representação de gênero. 

2. Os membros do Comitê serão eleitos por voto 
secreto, a partir de uma lista de candidatos designa-
dos pelos Estados Partes entre seus nacionais, em 
reuniões bienais dos Estados Partes convocadas com 
esse propósito pelo Secretário-Geral das Nações Uni-
das. Nessas reuniões, cujo quorum será constituído 
por dois terços dos Estados Partes, serão eleitos os 
candidatos que obtiverem o maior número de votos 
e maioria absoluta dos votos dos representantes dos 
Estados Partes presentes e votantes. 

3. A eleição inicial será realizada no mais tardar 
seis meses após a data de entrada em vigor da pre-
sente Convenção. Quatro meses antes da data de cada 
eleição, o Secretário-Geral das Nações Unidas enviará 
uma carta aos Estados Partes, convidando-os a apre-
sentar seus candidatos em um prazo de três meses. 
O Secretário-Geral preparará uma lista alfabética de 
todos os candidatos apresentados, indicando o Esta-
do Parte que designou cada candidato, e submeterá 
essa lista a todos os Estados Partes. 

4. Os membros do Comitê serão eleitos para um 
mandato de quatro anos e poderão concorrer à reelei-
ção uma vez. Porém, o mandato de cinco dos membros 
eleitos na primeira eleição deverá ser de dois anos; os 
nomes desses cinco membros serão sorteados ime-
diatamente após a primeira eleição, pelo presidente da 
reunião a que se refere o parágrafo 2º deste artigo. 

5. Na eventualidade de morte ou renúncia de um 
membro do Comitê ou de impossibilidade, por qualquer 
outra razão, de desempenhar suas funções no Comitê, 
o Estado Parte que o tiver nomeado designará, baseado 
no critério estabelecido no parágrafo 1º deste artigo, 
para concluir o mandato, outro candidato entre seus 
nacionais, sujeito à aprovação da maioria dos Estados 
Partes. Essa designação será considerada aprovada, 
a menos que a metade ou mais dos Estados Partes 
respondam negativamente, no prazo de seis semanas, 
após serem informados pelo Secretário-Geral das Na-
ções Unidas da nomeação proposta. 

6. O Comitê estabelecerá suas próprias regras 
de procedimento.

7. O Secretário-Geral das Nações Unidas proverá 
ao Comitê os meios, o pessoal e as instalações ne-
cessários para o efetivo desempenho de suas funções. 
O Secretário-Geral das Nações Unidas convocará a 
primeira reunião do Comitê. 

8. Os membros do Comitê terão direito às instala-
ções, aos privilégios e às imunidades a que fazem jus 
os peritos em missão das Nações Unidas, em confor-

midade com as seções relevantes da Convenção sobre 
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas. 

9. Os Estados Partes comprometem-se a co-
operar com o Comitê e a assistir seus membros no 
desempenho de seu mandato, no âmbito das funções 
do Comitê aceitas pelos Estados Partes. 

ARTIGO 27

Uma Conferência dos Estados Partes será rea-
lizada não antes de quatro anos e não mais tarde do 
que seis anos após a entrada em vigor da presente 
Convenção, a fim de avaliar o trabalho do Comitê e 
de decidir, de acordo com o procedimento descrito 
no Artigo 44, parágrafo 2º, se é apropriado transferir 
para outro órgão, sem excluir nenhuma possibilidade, 
o monitoramento da presente Convenção, conforme 
as funções definidas nos Artigos 28 a 36. 

ARTIGO 28

1. Em conformidade com as responsabilidades 
confiadas ao Comitê pela presente Convenção, o Co-
mitê cooperará com todos os órgãos, repartições, 
agências e fundos especializados das Nações Unidas 
e com as organizações ou órgãos intergovernamen-
tais regionais pertinentes, bem como com todas as 
instituições, agências ou repartições governamentais 
relevantes, que se dediquem à proteção de todas as 
pessoas contra desaparecimentos forçados. 

2. No cumprimento de seu mandato, o Comitê 
consultará os órgãos instituídos por relevantes instru-
mentos internacionais de direitos humanos, particu-
larmente o Comitê de Direitos Humanos estabelecido 
pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, 
a fim de assegurar a consistência de suas respectivas 
observações e recomendações. 

ARTIGO 29

1. Cada Estado Parte submeterá ao Comitê, por 
intermédio do Secretário-Geral das Nações Unidas, um 
relatório sobre as medidas tomadas em cumprimen-
to das obrigações assumidas ao amparo da presente 
Convenção, dentro de dois anos contados a partir da 
data de entrada em vigor da presente Convenção para 
o Estado Parte interessado. 

2. O Secretário-Geral das Nações Unidas disponi-
bilizará o referido relatório a todos os Estados Partes. 

3. O relatório será examinado pelo Comitê, que 
emitirá os comentários, observações e recomendações 
que julgar apropriados. Esses comentários, observa-
ções e recomendações serão comunicados ao Estado 
Parte interessado, que poderá responder de iniciativa 
própria ou por solicitação do Comitê. 
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4. O Comitê poderá também solicitar informações 
adicionais aos Estados Partes a respeito da implemen-
tação da presente Convenção. 

ARTIGO 30

1. Um pedido de busca e localização de uma 
pessoa desaparecida poderá ser submetido ao Co-
mitê, em regime de urgência, por familiares da pes-
soa desaparecida ou por seus representantes legais, 
advogado ou qualquer pessoa por eles autorizada, 
bem como por qualquer outra pessoa detentora de 
interesse legítimo. 

2. Se o Comitê considera que um pedido de pro-
vidências urgentes a ele submetido de acordo com o 
parágrafo 1º deste artigo: 

a) Não carece claramente de fundamento; 
b) Não constitui abuso do direito de sub-

meter tal petição; 
c) Foi já devidamente apresentado aos 

órgãos competentes do Estado Parte interes-
sado, tais como aqueles autorizados a efe-
tuar investigações, quando existe essa pos-
sibilidade; 

d) Não é incompatível com as disposi-
ções desta Convenção; e

e) Não trata de assunto sendo examinado 
por outro procedimento internacional de inves-
tigação ou de solução de mesma natureza;

deverá solicitar ao Estado Parte interessado que 
lhe forneça informações sobre a situação da pessoa 
procurada, dentro do prazo que o Comitê determinar. 

3. À luz das informações fornecidas pelo Estado 
Parte interessado em conformidade com o parágrafo 
2º deste artigo, o Comitê poderá transmitir recomenda-
ções ao Estado Parte, acompanhadas de pedido para 
que este tome todas as medidas necessárias, inclusi-
ve as de natureza cautelar, para localizar e proteger 
a pessoa segundo a presente Convenção, e para que 
informe o Comitê, no prazo que este determine, das 
medidas tomadas, tendo em vista a urgência da situa-
ção. O Comitê informará a pessoa que tiver submetido 
o pedido de providências urgentes a respeito de suas 
recomendações e das informações fornecidas pelo 
Estado Parte, tão logo estejam disponíveis. 

4. O Comitê continuará empenhado em cooperar 
com o Estado Parte interessado enquanto o destino 
da pessoa desaparecida não for esclarecido. O Comitê 
manterá informado o autor da petição. 

ARTIGO 31

1. Um Estado Parte poderá declarar, quando da 
ratificação da presente Convenção ou em qualquer 
momento posterior, que reconhece a competência 

do Comitê para receber e considerar comunicações 
apresentadas por indivíduos ou em nome de indiví-
duos sujeitos à sua jurisdição, que alegam serem víti-
mas de violação pelo Estado Parte de disposições da 
presente Convenção. O Comitê não aceitará comuni-
cações a respeito de um Estado Parte que não tiver 
feito tal declaração. 

2. O Comitê considerará uma comunicação inad-
missível quando: 

a) For anônima; 
b) Constituir abuso do direito de apresen-

tar essas comunicações ou for inconsistente 
com as disposições da presente Convenção; 

c) A mesma questão estiver sendo exami-
nada em outra instância internacional de exame 
ou de solução de mesma natureza; ou 

d) Todos os recursos efetivos disponíveis 
internamente não tiverem sido esgotados. Essa 
regra não se aplicará se os procedimentos de 
recurso excederem prazos razoáveis. 

3. Se julgar que a comunicação satisfaz os requi-
sitos estipulados no parágrafo 2º deste artigo, o Comitê 
transmitirá a comunicação ao Estado Parte interessado, 
solicitando-lhe que envie suas observações e comen-
tários dentro de um prazo fixado pelo Comitê. 

4. A qualquer momento, depois de receber uma 
comunicação e antes de chegar a uma conclusão so-
bre seu mérito, o Comitê poderá dirigir ao Estado Parte 
interessado um pedido urgente para que tome as medi-
das cautelares necessárias para evitar eventuais danos 
irreparáveis às vítimas da violação alegada. O exercício 
dessa faculdade pelo Comitê não implica conclusão so-
bre a admissibilidade ou o mérito da comunicação. 

5. O Comitê examinará em sessões fechadas as 
comunicações previstas nesse artigo. O Comitê informa-
rá o autor da comunicação das respostas apresentadas 
pelo Estado Parte em consideração. Quando decidir 
concluir o procedimento, o Comitê comunicará seu pa-
recer ao Estado Parte e ao autor da comunicação. 

 
ARTIGO 32

Um Estado Parte da presente Convenção po-
derá a qualquer momento declarar que reconhece a 
competência do Comitê para receber e considerar co-
municações em que um Estado Parte alega que outro 
Estado Parte não cumpre as obrigações decorrentes 
da presente Convenção. O Comitê não receberá co-
municações relativas a um Estado Parte que não te-
nha feito tal declaração, nem tampouco comunicações 
apresentadas por um Estado Parte que não tenha feito 
tal declaração. 
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ARTIGO 33

1. Caso receba informação confiável de que um 
Estado Parte está incorrendo em grave violação do dis-
posto na presente Convenção, o Comitê poderá, após 
consulta com o Estado Parte em questão, encarregar 
um ou vários de seus membros a empreender uma 
visita a esse Estado e a informá-lo a respeito o mais 
prontamente possível. 

2. O Comitê informará por escrito o Estado Parte 
interessado de sua intenção de organizar uma visita, 
indicando a composição da delegação e o objetivo da 
visita. O Estado Parte responderá ao Comitê em um 
prazo razoável. 

3. Mediante pedido fundamentado do Estado 
Parte, o Comitê poderá decidir pelo adiamento ou o 
cancelamento da visita. 

4. Caso o Estado Parte concorde com a visita, 
o Comitê e o Estado Parte em consideração definirão 
em comum acordo as modalidades da visita e o Es-
tado Parte propiciará ao Comitê todas as facilidades 
necessárias para que ela seja bem-sucedida. 

5. Após a visita, o Comitê comunicará ao Estado Par-
te interessado suas observações e recomendações. 

ARTIGO 34

Caso receba informação que pareça conter indi-
cações bem fundamentadas de que desaparecimentos 
forçados estão sendo praticados de forma generali-
zada ou sistemática em território sob a jurisdição de 
um Estado Parte, o Comitê poderá, após solicitar ao 
Estado Parte todas as informações relevantes sobre a 
situação, levar urgentemente o assunto à atenção da 
Assembléia Geral das Nações Unidas, por intermédio 
do Secretário-Geral das Nações Unidas. 

ARTIGO 35

1. O Comitê terá competência somente em re-
lação a desaparecimentos forçados ocorridos após a 
entrada em vigor da presente Convenção. 

2. Caso um Estado se torne signatário da pre-
sente Convenção após sua entrada em vigor, as obri-
gações desse Estado para com o Comitê se aterão 
somente a desaparecimentos forçados ocorridos após 
a entrada em vigor da presente Convenção para o re-
ferido Estado. 

ARTIGO 36

1. O Comitê apresentará um relatório anual de 
suas atividades em respeito à presente Convenção 
aos Estados Partes e à Assembléia Geral das Na-
ções Unidas. 

2. A publicação no relatório anual de uma obser-
vação relativa a um Estado Parte deve ser previamente 

anunciada a esse Estado, o qual disporá de um prazo 
razoável de resposta e poderá solicitar a publicação de 
seus comentários e observações no relatório. 

PARTE III 
Artigo 37

Nada do disposto na presente Convenção afeta-
rá quaisquer disposições que sejam mais favoráveis à 
proteção de todas as pessoas contra desaparecimen-
tos forçados, que estejam contempladas : 

a) No direito de um Estado Parte; ou 
b) No direito internacional em vigor para 

o referido Estado. 

ARTIGO 38

1. A presente Convenção está aberta à assinatura 
de todos os Estados Membros das Nações Unidas. 

2. A presente Convenção está sujeita a ratificação 
por todos os Estados Membros das Nações Unidas. 
Os instrumentos de ratificação serão depositados junto 
ao Secretário-Geral das Nações Unidas. 

3. A presente Convenção está aberta à adesão 
de todos os Estados Membros das Nações Unidas. A 
adesão será efetuada mediante o depósito de instru-
mento de adesão junto ao Secretário-Geral. 

ARTIGO 39

1. A presente Convenção entrará em vigor no 
trigésimo dia após o depósito do vigésimo instrumen-
to de ratificação ou adesão junto ao Secretário-Geral 
das Nações Unidas. 

2. Para cada Estado que ratificar a presente Con-
venção ou a ela aderir após o depósito do vigésimo 
instrumento de ratificação ou de adesão, a presente 
Convenção entrará em vigor no trigésimo dia após a 
data do depósito, pelo referido Estado, do instrumento 
de ratificação ou de adesão. 

 
ARTIGO 40

O Secretário-Geral das Nações Unidas notifi-
cará todos os Estados Membros das Nações Unidas 
e todos os Estados que tiverem assinado a presente 
Convenção ou a ela aderido: 

As assinaturas, ratificações e adesões ao ampa-
ro do Artigo 38; e 

A data de entrada em vigor da presente Conven-
ção ao amparo do Artigo 39. 

ARTIGO 41

As disposições da presente Convenção se aplica-
rão a todas as unidades de Estados federativos, sem 
quaisquer restrições ou exceções. 
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ARTIGO 42

1. Qualquer controvérsia entre dois ou mais Esta-
dos Partes a respeito da interpretação ou da aplicação 
da presente Convenção, que não puder ser resolvida 
por negociação ou por procedimentos expressamente 
estabelecidos para esse fim na presente Convenção, 
será submetida a arbitragem, mediante pedido de um 
dos Estados Partes. Se, dentro de seis meses a partir 
da data do pedido de arbitragem, as partes não tive-
rem decidido quanto ao órgão de arbitragem, qualquer 
das partes poderá referir a controvérsia à Corte Inter-
nacional de Justiça, mediante pedido submetido em 
conformidade com o Estatuto da Corte. 

2. Um Estado poderá, ao assinar ou ratificar a 
presente Convenção ou a ela aderir, declarar que não 
se considera obrigado pelo parágrafo 1º deste artigo. 
Os outros Estados Partes não serão obrigados pelo 
parágrafo 1º deste artigo em relação ao Estado Parte 
que fizer tal declaração. 

3. O Estado Parte que tiver formulado a decla-
ração prevista no parágrafo 2º do presente artigo po-
derá retirá-la a qualquer momento, notificando-o ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas.

ARTIGO 43

A presente Convenção não afeta as disposi-
ções de direito internacional humanitário, incluindo as 
obrigações das Altas Partes Contratantes das quatro 
Convenções de Genebra de 12 de agosto de 1949 e 
de seus dois Protocolos Adicionais de 8 de junho de 
1977, nem a possibilidade que qualquer Estado Parte 
tem de autorizar o Comitê Internacional da Cruz Ver-
melha a visitar locais de detenção, em situações não 
previstas pelo direito internacional humanitário. 

ARTIGO 44

1. Qualquer Estado Parte da presente Convenção 
poderá propor uma emenda e depositá-la junto ao Se-
cretário-Geral das Nações Unidas. O Secretário-Geral 
comunicará a emenda proposta aos Estados Partes 
da presente Convenção, solicitando que indiquem sua 
aquiescência à convocação de uma conferência de 
Estados Partes para considerar e votar a proposta. 
Se, dentro de quatro meses a contar da data dessa 
comunicação, pelo menos um terço dos Estados Partes 
se manifestar a favor, o Secretário-Geral convocará a 
conferência, sob os auspícios das Nações Unidas. 

2. Toda emenda adotada por maioria de dois terços 
dos Estados Partes presentes e votantes na conferência 
será submetida pelo Secretário-Geral das Nações Uni-
das a todos os Estados Partes para sua aceitação. 

3. Uma emenda adotada de acordo com o pa-
rágrafo 1º deste artigo entrará em vigor quando dois 

terços dos Estados Partes da presente Convenção a 
tiverem aceitado, em conformidade com seus respec-
tivos procedimentos constitucionais. 

4. Quando entrarem em vigor, as emendas se-
rão obrigatórias para todos os Estados Partes que as 
tiverem aceitado, permanecendo os demais Estados 
Partes obrigados para com os dispositivos da presente 
Convenção e eventuais emendas anteriores que tive-
rem aceitado. 

ARTIGO 45

1. A presente Convenção, cujos textos em árabe, 
chinês, espanhol, francês, inglês e russo são igualmente 
autênticos, será depositada junto ao Secretário-Geral 
das Nações Unidas. 

2. O Secretário-Geral das Nações Unidas trans-
mitirá cópias autenticadas da presente Convenção a 
todos os Estados a que se refere o Artigo 38.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES  
E DE DEFESA NACIONAL

I – Relatório

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica submete à apreciação do Congresso Nacional, 
por meio da Mensagem nº 400, de 2009 – a qual se 
encontra instruída com exposição de motivos de au-
toria do Senhor Ministro de Estado, interino, das Rela-
ções Exteriores – o texto da Convenção Internacional 
para a Proteção de Todas as Pessoas Contra o De-
saparecimento Forçado, assinada em Paris, em 6 de 
fevereiro de 2007. 

A Convenção em apreço tem como finalidade 
prevenir e combater a impunidade em casos de crime 
de desaparecimento forçado de pessoas, considerando 
o direito de toda pessoa a não ser submetida a esta 
espécie de desaparecimento e o direito das vítimas à 
justiça e à reparação. Nesse contexto, a Convenção 
reconhece o direito de toda vítima de saber a verdade 
sobre as circunstâncias de um desaparecimento for-
çado e o destino da pessoa desaparecida, bem como 
o direito à liberdade de buscar, receber e difundir in-
formação com este fim.

O texto da Convenção é composto de 45 artigos 
nos quais são estabelecidos princípios e normas quanto 
à definição, prevenção e combate ao desaparecimento 
forçado e, também, quanto aos compromissos dos Es-
tados signatários relativamente á consecução de tais 
objetivos, além da constituição de um “Comitê Contra 
o Desaparecimento Forçado”, com a definição de suas 
respectivas competências, funções e composição.

Destacamos a seguir as disposições de maior 
relevância do texto convencional:
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A Parte I do texto da Convenção contém o prin-
cípio geral, que se constitui na norma fundamental da 
Convenção, razão de sua celebração, expresso pela 
assertiva do seu Artigo 1º o qual afirma: “Nenhuma 
pessoa será submetida a desaparecimento forçado”. 
E, a seguir, complementa o artigo 1º tal princípio geral 
asseverando que: “Nenhuma circunstância excepcional, 
seja estado de guerra ou ameaça de guerra, instabi-
lidade política interna ou qualquer outra emergência 
pública, poderá ser invocada como justificativa para o 
desaparecimento forçado.”

Em continuação, o texto apresenta as definições 
de termos utilizados na Convenção (Art. 2º) consig-
nando que entende-se por “desaparecimento forçado” 
a prisão, a detenção, o seqüestro ou qualquer outra 
forma de privação de liberdade que seja perpetrada 
por agentes do Estado ou por pessoas ou grupos de 
pessoas agindo com a autorização, apoio ou aquies-
cência do Estado, e a subseqüente recusa em admitir 
a privação de liberdade ou a ocultação do destino ou 
do paradeiro da pessoa desaparecida, privando-a as-
sim da proteção da lei.

Os artigos 3º e 4º contém compromissos dos Esta-
dos signatários quanto à adoção de medidas investigató-
rias e à criminalização do desaparecimento forçado. 

O artigo 5º classifica o desaparecimento forçado 
como crime contra a humanidade, tal como define o 
direito internacional aplicável e sujeito às conseqüên-
cias previstas no direito internacional. 

Por outro lado, os artigos 6º, 7º e 8º contêm nor-
mativa referente ao compromisso dos Estados sig-
natários no sentido de responsabilizar penalmente, 
no âmbito de seu ordenamento jurídico interno, toda 
pessoa, ou seu superior, que cometa, ordene, solicite 
ou induza a prática de um desaparecimento forçado, 
tente praticá-lo, seja cúmplice ou partícipe do ato.

O artigo 9º contém regra sobre a definição da ju-
risdição estatal, cabendo, no caso, a cada Estado Parte, 
a adoção das medidas necessárias para instituir sua ju-
risdição sobre o crime de desaparecimento forçado.

O artigo 10º regulamenta a detenção, por um 
Estado signatário, de uma pessoa, que se encontrar 
em seu território, e que for suspeita de ter cometido 
um crime de desaparecimento forçado, se considerar, 
após o exame da informação disponível, que as cir-
cunstâncias assim o justificam. Nessa hipótese, o Es-
tado procederá à detenção dessa pessoa ou adotará 
outras medidas legais necessárias para assegurar sua 
permanência em seu território.

O artigo 11º contém normas relativas à extradição 
ou entrega de uma pessoa suspeita de haver cometido 
crime de desaparecimento forçado, cabendo alterna-
tivamente, ao Estado signatário, entregar o suspeito 

a outro Estado, de acordo com suas obrigações inter-
nacionais, entregá-lo a uma corte penal internacional 
cuja jurisdição tenha reconhecido, ou submeter o caso 
a suas autoridades competentes para fins de ajuiza-
mento de ação penal.

O Artigo 12 estatui que o compromisso para os 
Estados Partes de assegurar a qualquer indivíduo, que 
alegue que alguém foi vítima de desaparecimento for-
çado, o direito de relatar os fatos às autoridades com-
petentes, as quais deverão examinar tais alegações 
pronta e imparcialmente e, caso necessário, instaurar, 
sem demora, uma investigação completa e imparcial.

O artigo 13 estabelece detalhada normativa re-
ferente ao encaminhamento e satisfação dos pedidos 
de extradição fundamentados em crime de desapa-
recimento forçado de pessoa. Nesse âmbito cabe 
destacar a regra nele estabelecida de que o crime de 
desaparecimento forçado estará compreendido de ple-
no direito entre os crimes passíveis de extradição em 
qualquer tratado celebrado entre Estados Partes antes 
da entrada em vigor da Convenção. Além disso o artigo 
13 contempla o compromisso dos Estados Partes de 
incluir o crime de desaparecimento forçado entre os 
crimes passíveis de extradição em todos os tratados 
de extradição que doravante vierem a firmar.

O Artigo 14 contém disciplina relativa ao dever dos 
Estados Partes quanto à prestação de toda a assistên-
cia judicial possível no que diz respeito aos processos 
penais relativos aos crimes de desaparecimento forçado 
de pessoa. Por sua vez, a seguir, o Artigo 15 contem-
pla o compromisso dos Estados Partes de cooperar 
entre si e prestar a máxima assistência recíproca para 
assistir as vítimas de desaparecimento forçado e para 
a busca, localização e libertação de pessoas desapa-
recidas e, na eventualidade de sua morte, exumá-las, 
identificá-las e restituir seus restos mortais.

Os artigos 17 a 23 do texto da Convenção con-
templam regramento pormenorizado sobre a detenção 
de pessoas por parte dos Estados signatários. Estes 
dispositivos estabelecem condições gerais para os atos 
do Estado que impliquem privação de liberdade, com 
destaque para: a proibição de detenção de pessoas 
em segredo; a garantia de que toda pessoa privada de 
liberdade seja mantida unicamente em locais de de-
tenção oficialmente reconhecidos e supervisionados; 
o dever do Estado Parte de assegurar a compilação 
e a manutenção de um ou mais registros oficiais e/ou 
prontuários atualizados de pessoas privadas de liber-
dade, os quais serão prontamente postos à disposição, 
mediante solicitação, de qualquer autoridade judicial; a 
garantia a quaisquer pessoas com interesse legítimo 
a informação relativa à detenção, tais como familiares 
da pessoa privada de liberdade, seus representantes 
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ou seu advogado, o acesso a pelo menos as seguintes 
informações, entre outros aspectos.

O Artigo 24 regula os diversos aspectos refe-
rentes às vítimas de desaparecimentos, a começar 
pela definição da expressão ‘vítima”, nos termos da 
Convenção, a qual designa a pessoa desaparecida e 
todo indivíduo que tiver sofrido dano como resultado 
direto de um desaparecimento forçado. Tal dispositivo 
regula também os direitos das vítimas e os deveres 
dos Estados signatários, tais como: o direito da vítima 
de saber a verdade sobre as circunstâncias do desa-
parecimento forçado, o andamento e os resultados da 
investigação e o destino da pessoa desaparecida; e o 
direito à reparação, o qual abrangerá danos materiais 
e morais e, se couber, outras formas de reparação, tais 
como a restituição, a reabilitação; a satisfação, inclu-
sive o restabelecimento da dignidade e da reputação; 
além da garantia de não-repetição.

O Artigo 25 aborda o tema do compromisso dos 
Estados Partes quanto à adoção das medidas neces-
sárias para prevenir e punir penalmente a apropria-
ção ilegal de crianças submetidas a desaparecimento 
forçado, de filhos cujo pai, mãe, ou guardião legal for 
submetido(a) a desaparecimento forçado, ou de filhos 
nascidos durante o cativeiro de mãe submetida a de-
saparecimento forçado; além da falsificação, ocultação 
ou destruição de documentos comprobatórios da ver-
dadeira identidade das crianças mencionadas supra.

A Parte II da Convenção contém os artigos 26 a 36, 
os quais tratam do tema da instituição e funcionamento 
do “Comitê contra Desaparecimentos Forçados”.

Segundo o Artigo 26 o “Comitê contra Desapare-
cimentos Forçados” será composto por dez peritos de 
elevado caráter moral e de reconhecida competência 
em matéria de direitos humanos, que atuarão em sua 
própria capacidade, com independência e imparciali-
dade. Os membros do Comitê serão eleitos pelos Es-
tados Partes com base em uma distribuição geográfica 
eqüitativa, sendo levado em consideração o interesse 
de que se reveste para os trabalhos do Comitê a pre-
sença de pessoas com relevante experiência jurídica e 
equilibrada representação de gênero. Nesse contexto, 
os membros do Comitê serão eleitos por voto secreto, 
a partir de uma lista de candidatos designados pelos 
Estados Partes entre seus nacionais, em reuniões bie-
nais dos Estados Partes convocadas com esse propó-
sito pelo Secretário-Geral das Nações Unidas.

Segundo o Artigo 27 será convocada uma Con-
ferência dos Estados Partes não antes de quatro anos 
e não mais tarde do que seis anos após a entrada em 
vigor da Convenção, a fim de avaliar o trabalho do “Co-
mitê contra Desaparecimentos Forçados”.

Já o Artigo 28 dispõe que o Comitê cooperará 
com todos os órgãos, repartições, agências e fundos 
especializados das Nações Unidas, com as organiza-
ções ou órgãos intergovernamentais regionais perti-
nentes, bem como com todas as instituições, agên-
cias ou repartições governamentais relevantes e que 
se dediquem à proteção de todas as pessoas contra 
desaparecimentos forçados.

O Artigo 29 dispõe acerca da obrigação de cada 
Estado Parte de submeter ao Comitê contra Desapare-
cimentos Forçados, por intermédio do Secretário-Geral 
das Nações Unidas, um relatório sobre as medidas 
tomadas em cumprimento das obrigações assumidas 
ao amparo da Convenção.

O Artigo 30 regulamenta a questão da apresen-
tação ao Comitê, em regime de urgência, de pedidos 
de busca e localização de uma pessoa desaparecida, 
por parte dos familiares da pessoa desaparecida ou 
por seus representantes legais, advogado ou qualquer 
pessoa por eles autorizada, bem como por qualquer 
outra pessoa detentora de interesse legítimo. 

O Artigo 31 estabelece a faculdade, para os Esta-
dos Partes da Convenção, de declarar, quando da sua 
ratificação, ou em qualquer momento posterior, que 
reconhece a competência do Comitê para receber e 
considerar comunicações apresentadas por indivíduos 
ou em nome de indivíduos sujeitos à sua jurisdição, que 
alegam serem vítimas de violação pelo Estado Parte de 
disposições da Convenção. Por outro lado, o mesmo 
dispositivo determina que o Comitê não aceitará comu-
nicações a respeito de um Estado Parte que não tiver 
feito tal declaração. Este mesmo dispositivo regulamen-
ta as condições de admissibilidade das comunicações, 
dentre elas, o cumprimento do princípio do esgotamento 
dos recursos internos, desde que os procedimentos de 
recurso não hajam excedido prazos razoáveis. Nesse 
sentido, se o Comitê julgar que a comunicação satisfaz 
os requisitos estabelecidos pela própria Convenção, o 
Comitê transmitirá a comunicação ao Estado Parte inte-
ressado, solicitando-lhe que envie suas observações e 
comentários dentro de um prazo fixado. Determina ain-
da, o Artigo 31, que o Comitê poderá dirigir ao Estado 
Parte interessado um pedido urgente para que tome as 
medidas cautelares necessárias para evitar eventuais 
danos irreparáveis às vítimas da violação alegada.

O Artigo 32 dispõe a respeito da faculdade de um 
Estado Parte da Convenção de, a qualquer momento, 
declarar que reconhece a competência do Comitê para 
receber e considerar comunicações em que um Esta-
do Parte alega que outro Estado Parte não cumpre as 
obrigações decorrentes da Convenção.

O Artigo 33 regulamenta o tema das visitas a um 
Estado Parte da Convenção, por parte de um ou vá-
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rios membros do Comitê, nos casos em que o Comitê 
receba informação confiável de que tal Estado Parte 
está incorrendo em grave violação dos dispositivos da 
Convenção. Complementando o disposto no Artigo 33 
o Artigo 34 institui a possibilidade de o Comitê levar à 
atenção da Assembléia Geral das Nações Unidas, por 
intermédio do Secretário-Geral das Nações Unidas, 
as informações que pareçam conter indicações bem 
fundamentadas de que desaparecimentos forçados 
estão sendo praticados de forma generalizada ou sis-
temática em território sob a jurisdição de um Estado 
Parte urgentemente o assunto.

O Artigo 35 estabelece a irretroatividade da compe-
tência do Comitê, além de regulamentar, sob o mesmo 
princípio, os casos de Estados que adiram à Convenção 
em momento posterior à sua entrada em vigor.

O Artigo 36 dispõe sobre a apresentação, pelo 
Comitê, de um relatório anual de suas atividades com 
respeito à Convenção aos Estados Partes e à Assem-
bléia Geral das Nações Unidas.

Por fim, na Parte III da Convenção, que compre-
ende os Artigos 37 a 45, são contempladas normas 
de caráter adjetivo do texto da Convenção, as quais 
tratam de temas como o da adesão e ratificação pelos 
Estados Partes, entrada em vigor, solução de contro-
vérsias, relacionamento da Convenção com demais 
atos internacionais que têm por objeto temas afins, 
apresentação e aprovação de emendas e definição 
de seus idiomas oficiais.

II – Voto da Relatora

A Convenção Internacional para a Proteção de 
Todas as Pessoas Contra o Desaparecimento Força-
do é um ato internacional de recente firma, tendo sido 
celebrada há pouco mais de dois anos. Trata-se de um 
importante instrumento de cooperação internacional 
multilateral que é destinado a complementar o sistema 
de proteção aos direitos humanos já existente e basea-
do em normas vigentes no plano do Direito Internacional 
Público. A celebração da presente Convenção ocorreu 
após mais de vinte e cinco anos de esforços envidados 
pelas famílias de desaparecidos, por organizações não-
governamentais e por agências das Nações Unidas, 
entre outros atores relevantes, e constitui um reforço 
a direitos já garantidos pela legislação brasileira e por 
outros tratados internacionais de que o Brasil é parte, 
como a Convenção Interamericana sobre o Desapa-
recimento Forçado de Pessoas, assinada pelo Brasil 
em 1994, em Belém do Pará, e o Pacto Internacional 
sobre Direitos Civis e Políticos, o qual afirma, em seu 
artigo 9(1), que “(...) toda pessoa tem direito à liberda-
de e à segurança pessoais. Ninguém poderá ser preso 
ou encarcerado arbitrariamente. Ninguém poderá ser 

privado de sua liberdade, salvo pelos motivos previs-
tos por lei e em conformidade com os procedimentos 
nela estabelecidos”. 

Portanto, o instrumento internacional que ora é 
submetido à apreciação do Congresso Nacional é fru-
to da necessidade, percebida no seio da comunidade 
internacional, de se adotarem medidas de cooperação 
visando a prevenir e coibir o desaparecimento forçado 
de pessoas perpetrado por agentes do Estado ou por 
pessoas ou grupos de pessoas agindo com a autoriza-
ção, apoio ou aquiescência do Estado. Sendo assim, 
excluem-se outras formas de desaparecimento, força-
do ou não. Assim, o desaparecimento forçado que se 
tem em conta, e que é objeto da Convenção sob con-
sideração é, estritamente, aquele que é decorrente de 
prisão, detenção, seqüestro ou qualquer outra forma de 
privação de liberdade – praticados pelos supracitados 
agentes – o qual tem com agravante a subsequente re-
cusa em admitir a privação de liberdade ou a ocultação 
do destino ou do paradeiro da pessoa desaparecida, 
privando-a assim da proteção da lei.

A fim de combater este tipo de violação aos di-
reitos humanos a Convenção estabelece uma série de 
compromissos que serão assumidos pelos Estados 
que dela se tornarem parte mediante adesão. Dentre 
estes compromissos cabe destacar: 

– a investigação dos atos que resultarem 
no desaparecimento forçado de pessoas;

– a criminalização destes atos, e sua 
inclusão na categoria de crimes contra a hu-
manidade; 

– o estabelecimento da responsabilida-
de penal daqueles cometerem tais crimes, por 
parte dos Estados signatários;

– a extradição ou entrega de suspeitos 
de haver cometido crime de desaparecimento 
forçado ou, alternativamente, a promoção da 
competente ação penal e, também a inclusão 
do crime de desaparecimento forçado entre 
os crimes passíveis de extradição; 

– o direito de qualquer indivíduo, que ale-
gue que alguém foi vítima de desaparecimen-
to forçado, de relatar os fatos às autoridades 
competentes;

– a cooperação e a prestação da máxima 
assistência recíproca, entre os Estados, em fa-
vor das vítimas de desaparecimento forçado; 

– o direito à informação por parte das 
vítimas bem como a qualquer pessoa com in-
teresse legítimo, tais como familiares de uma 
pessoa privada de liberdade;

– o dever do Estado de compilar e manter 
um ou mais registros oficiais e/ou prontuários atua-
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lizados de pessoas privadas de liberdade, os quais 
serão prontamente postos à disposição, mediante 
solicitação, de qualquer autoridade judicial ou de 
qualquer outra autoridade ou instituição;

– o direito da vítima de saber a verdade 
sobre as circunstâncias do desaparecimento 
forçado, o andamento e os resultados da inves-
tigação e o destino da pessoa desaparecida; 

– o direito da vítima à reparação, o qual 
abrangerá a compensação de danos mate-
riais e morais;

É interessante observar também que a Conven-
ção estabelece alguns princípios quanto ao seu tema-
objeto, como o do Artigo 1º que declara: “Nenhuma 
pessoa será submetida a desaparecimento forçado”; 
para a seguir, detalhar o princípio afirmando: “Nenhu-
ma circunstância excepcional, seja estado de guerra 
ou ameaça de guerra, instabilidade política interna ou 
qualquer outra emergência pública, poderá ser invocada 
como justificativa para o desaparecimento forçado.”

Mais adiante, outro princípio é definido pela Con-
venção, nos termos do Artigo 17 que assevera: “Ne-
nhuma pessoa será detida em segredo”.

A fim de garantir o cumprimento das disposições 
do texto convencional e, principalmente, para promover a 
implementação dos procedimentos legais contemplados 
pela Convenção, esta institui um órgão denominado Comi-
tê contra Desaparecimentos Forçados. As competências, 
funções, práticas e procedimentos, composição, eleição 
dos membros e relações do Comitê com os Estados 
Partes e com os órgãos das Nações Unidas merecem 
pormenorizada regulamentação no texto convencional.

Contudo, certamente as disposições que mere-
cem maior destaque em todo o texto da Convenção 
são as constantes dos seus artigos 31 e 32. O Artigo 
31 estabelece e Estados Partes da Convenção a fa-
culdade de declarar que reconhecem a competência 
do Comitê contra Desaparecimentos Forçados para 
receber e considerar comunicações apresentadas por 
indivíduos ou em nome de indivíduos sujeitos à sua 
jurisdição, que alegam serem vítimas de violação pelo 
Estado Parte de disposições da presente Convenção. 
No mesmo sentido, complementando a norma do Arti-
go 31, o artigo 32 estabelece faculdade de um Estado 
Parte da Convenção de, a qualquer momento, declarar 
que reconhece a competência do Comitê para receber 
e considerar comunicações em que um Estado Parte 
alega que outro Estado Parte não cumpre as obriga-
ções decorrentes da Convenção.

A concessão de tais faculdades aos Estados Par-
tes, exercidas mediante declaração expressa, feita no 
momento da adesão à Convenção, é fundamental para 
que se garanta a preservação e a não-violação do direito 

humano que a Convenção visa a proteger – consistente 
em a pessoa humana não ser submetida a desapareci-
mento forçado, de não ser vítima de privação de liberdade 
de forma indevida – uma vez que os agentes causadores 
do desaparecimento forçado em questão agem em nome 
do próprio Estado. Trata-se, no caso, de uma espécie de 
delegação, ainda que de forma limitada, mediante a qual 
os Estados nacionais, signatários da Convenção, transfe-
rem a ela competência, por intermédio do Comitê, quanto 
à fiscalização da ocorrência de uma violação de um di-
reito humano, de um desaparecimento forçado ocorrido 
em seu território, ao arrepio da lei nacional.

Contudo, vale lembrar que a Convenção prevê, de 
forma expressa e clara, a necessidade de observância 
do princípio do esgotamento dos recursos internos, no 
âmbito do ordenamento jurídico do Estado Parte, para 
que uma comunicação de desaparecimento forçado 
seja considerada pelo Comitê, conquanto os proce-
dimentos de recurso não houverem excedido prazos 
razoáveis. Nesse sentido, reza o Artigo 31:

(...) “O Comitê considerará uma comuni-
cação inadmissível quando:” 

(...) .. .......................... ............................
“ d) Todos os recursos efetivos disponíveis 

internamente não tiverem sido esgotados. Essa 
regra não se aplicará se os procedimentos de 
recurso excederem prazos razoáveis”.(...)

Tal delegação constitui-se em um verdadeiro e im-
portante avanço, sem a qual resulta praticamente inviabi-
lizada a isenta constatação da violação do direito humano 
em questão – principalmente, prejudicando a sua repa-
ração – haja vista que a violação, no caso, é perpetrada 
pelos próprios agentes do Estado ou por pessoas ou 
grupos agindo em seu nome, inclusive de forma arbitrá-
ria. Por essa razão somos favoráveis a que a República 
Federativa do Brasil, ao aderir à Convenção em epígrafe, 
reconheça -mediante a apresentação concomitante das 
declarações previstas pelos Artigos 31 e 32 – a compe-
tência do “Comitê contra Desaparecimentos Forçados” 
para receber e considerar comunicações apresentadas 
por indivíduos ou em nome de indivíduos sujeitos à sua 
jurisdição, que alegam serem vítimas de violação por 
parte do Estado e, também, reconheça a competência 
do Comitê para receber e considerar comunicações em 
que um Estado Parte alega que outro Estado Parte não 
cumpre as obrigações decorrentes da Convenção.

Nesse âmbito, cumpre ressaltar a manifestação 
do Senhor Ministro de Estado, interino, das Relações 
Exteriores, na exposição de motivos que acompanha 
o texto da Convenção que nos é submetida:

“O reconhecimento da competência do 
Comitê contra Desaparecimentos Forçados, a 
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ser estabelecido pela Convenção, para exami-
nar petições de indivíduos que peçam a busca 
e a localização de uma pessoa desaparecida, 
ou que aleguem ser vítimas de violações dos 
seus dispositivos, representa o aprofundamen-
to de vertente já existente na política brasileira 
de direitos humanos. Vale lembrar que o Brasil 
já reconhece a competência para o exame de 
casos individuais de violação de direitos huma-
nos a importantes órgãos internacionais, tanto 
nos âmbitos global quanto regional, como a Co-
missão e a Corte Interamericanas de Direitos 
Humanos, o Comitê para a Eliminação da Dis-
criminação Racial, o Comitê para a Eliminação 
da Discriminação contra as Mulheres e o Comitê 
contra a Tortura. O caráter subsidiário do Comitê 
contra Desaparecimentos Forçados em relação 
às instituições do Estado brasileiro é garantido 
pela previsão contida nos artigos 30(2) e 31 da 
Convenção, que prevêem o prévio esgotamen-
to dos recursos internos como condição para 
a admissibilidade das petições, excetuados os 
casos de demora injustificada na aplicação des-
ses recursos. Para resguardar o princípio da ir-
retroatividade dos efeitos do tratado, o artigo 35 
determina que a Convenção só produz efeitos 
sobre fatos, atos ou omissões ocorridos após 
sua entrada em vigor para o Brasil.”

Ante as razões expostas, VOTO pela aprovação 
do texto da Convenção Internacional para a Proteção 
de Todas as Pessoas Contra o Desaparecimento For-
çado, assinada em Paris, em 6 de fevereiro de 2007, 
nos termos do projeto de decreto legislativo que apre-
sentamos em anexo. 

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2009. – 
Deputada Íris de Araújo, Relatora.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009. 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional)

Aprova o texto da Convenção Interna-
cional para a Proteção de Todas as Pessoas 
Contra o Desaparecimento Forçado, assina-
da em Paris, em 6 de fevereiro de 2007.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Convenção Inter-

nacional para a Proteção de Todas as Pessoas Contra 
o Desaparecimento Forçado, assinada em Paris, em 
6 de fevereiro de 2007.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à consideração 
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão do referida Convenção, bem como 

quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso I do artigo 49 da Constituição Federal, acar-
retem encargos ou compromissos gravosos ao patri-
mônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2009. – 
Deputada Íris de Araújo, Relatora.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, 
opinou unanimemente pela aprovação da Mensagem 
nº 400/209, nos termos do Projeto de Decreto Legis-
lativo que apresenta, acatando o parecer da relatora, 
Deputada Íris de Araújo. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Damião Feliciano, Presidente; Sebastião Bala Ro-

cha e Átila Lins, Vice-Presidentes; Aldo Rebelo, Aracely 
de Paula, Arlindo Chinaglia, Bruno Araújo, Claudio Cajado, 
Dr. Rosinha, Eduardo Lopes, Fernando Gabeira, Francisco 
Rodrigues, George Hilton, Ibsen Pinheiro, Íris de Araújo, 
Ivan Valente, José Fernando Aparecido de Oliveira, Luiz 
Sérgio, Maurício Rands, Nilson Mourão, Professor Ruy 
Pauletti, Raul Jungmann, Renato Amary, Rodrigo de Cas-
tro, Severiano Alves, William Woo, Bispo Gê Tenuta, Janete 
Rocha Pietá, Júlio Delgado e Regis de Oliveira. 

Sala da Comissão, 25 de novembro de 2009. – 
Deputado Damião Feliciano, Presidente.

FIM DO DOCUMENTO

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Finda a leitura do expediente, passa-se às

IV – Breves Comunicações

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Antonio 
Carlos Biscaia.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT-RJ. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, por iniciativa do nosso País, a ONU con-
sagrou o Dia Internacional contra a Corrupção, que se 
comemora hoje, dia 9 de dezembro.

Pela manhã participamos de importante solenida-
de, que contou com a presença do Presidente Lula e do 
Ministro Jorge Hage, da Controladoria-Geral da União, 
em que foram apresentadas relevantes iniciativas para 
ajudar o nosso Governo a combater a corrupção.

Hoje à tarde o Movimento de Combate à Corrup-
ção Eleitoral vai entregar ao Presidente Michel Temer 
o pedido de inclusão na pauta de votações do “projeto 
ficha limpas.

Às 16h, a Frente Parlamentar de Combate à 
Corrupção, da qual fazemos parte, realizará um ato 
no corredor, próximo ao Departamento de Taquigrafia, 
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para manifestar sua posição e mostrar a importância 
de votarmos o referido projeto nesta Casa.

O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pronuncia o seguin-
te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
dados alarmantes me compeliram a vir à tribuna desta 
Casa para chamar a atenção das autoridades compe-
tentes, no que diz respeito à segurança da população 
do meu Estado de Santa Catarina. 

Somente no primeiro semestre deste ano, 16 ci-
dades registraram taxa de homicídios acima do que é 
considerado aceitável pela Organização das Nações 
Unidas (ONU). O máximo estipulado é de 10 mortes por 
ano para cada grupo de 100 mil habitantes. Florianópo-
lis, com índice de 17,64, é proporcionalmente a Capi-
tal com mais assassinatos no Sul do Brasil. Em Porto 
Alegre, a taxa é de 15,5; e, em Curitiba, de 15,9.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), órgão 
da ONU que estipulou o limite, avalia que os municí-
pios com mais de 10 casos por grupo de 100 mil habi-
tantes vivem uma “epidemia de assassinatos”. Os 15 
Municípios de Santa Catarina com taxa de homicídios 
acima do aceitável abrigam 1,9 milhão de catarinenses 
(cerca de 30% da população).

Em todo o Estado, foram registrados 386 homicí-
dios no primeiro semestre deste ano. Dentre os muni-
cípios com taxa de mortes violentas acima do aceitá-
vel pela ONU, o caso mais grave é o de Camboriú, no 
Litoral Norte, onde ocorreram 74,9 registros por grupo 
de 100 mil habitantes no período analisado. Na sequ-
ência aparecem Navegantes (53,19), Biguaçu (37,42), 
Itajaí (34,31), Balneário Camboriú (27,56%), São José 
(24,38%), Caçador (23,68%), Gaspar (19,07), Palhoça 
(17,96) e Florianópolis (17,64).

Mas nem só de notícias ruins vivem os catarinenses. 
O mapa dos homicídios no Estado mostra que há também 
cidades com índices menores do que os considerados 
aceitáveis pela OMS. Em Jaraguá do Sul, o percentual 
registrado é de 3,08%; em Araranguá, de 3,5%; e, em 
Lages, na Serra Catarinense, o número de homicídios 
por grupo de 100 mil habitantes é de 4,95 mortes.

Apesar dos elevados índices de criminalidade, 
o número de homicídios dolosos em Santa Catarina 
registrou redução no comparativo entre o primeiro se-
mestre deste ano e o de 2008. Porém, não podemos 
deixar de mencionar que especialistas e a própria SSP 
são unânimes na avaliação de que a principal causa 
dos homicídios é o tráfico de drogas e que a Delega-
cia de Repressão a Entorpecentes da Diretoria Esta-
dual de Investigações Criminais (DEIC) mostrou que 
as 2 regiões têm o comércio de drogas mais intenso 
de Santa Catarina. 

É sabido que o assassinato é um crime eventual, 
resultado de uma combinação de motivos. No entanto, 

no mundo do tráfico, a regra é de que usuário com dí-
vidas e membros de quadrilhas rivais devem morrer.

Além do tráfico e do consumo de drogas, outras 
motivações para os assassinatos são as desavenças 
– que incluem brigas em bar, discussão de vizinhos e 
vingança – e os crimes passionais. A droga represen-
ta quase que 80% da motivação dos crimes contra a 
vida. A maioria dos assassinatos é registrada em via 
pública (224), seguido de residências (101), bares e 
similares (16). Mais de 33% dos casos estão compro-
vadamente ligados ao tráfico de drogas. 

Apesar de o Governo Lula ter dado ênfase à ques-
tão da segurança, ainda há muito o que fazer. Não pode-
mos mais permitir que vidas sejam ceifadas pelo tráfico 
de drogas. O Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania – PRONASCI, criado pelo Ministério da 
Justiça, que enfrenta a criminalidade e a violência nas 
regiões metropolitanas com os mais altos índices de ho-
micídio, articulando políticas de segurança com ações 
sociais, infelizmente ainda não chegou a Santa Catarina. 
Na Região Sul, somente o Rio Grande do Sul conta com 
esse excelente programa.

Chegou a hora de lutarmos para extirpar esse tu-
mor que é a violência gerada pelo tráfico de drogas e ex-
terminar de vez esse tipo de comportamento no País.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB-MS. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
ocupo a tribuna nesta tarde para cumprimentar a popu-
lação do Município de Caarapó, que faz parte da minha 
região, da Grande Dourados, Mato Grosso do Sul.

Neste final de semana se iniciam as comemora-
ções da emancipação político-administrativa do Municí-
pio de Caarapó. Quero agradecer o convite ao Prefeito 
Mateus Palma de Farias, que faz excelente trabalho.

Caarapó, na realidade, faz aniversário no mesmo 
dia que a minha cidade de Dourados, 20 de dezembro, 
mas as comemorações pelos 51 anos acontecerão 
neste final de semana.

Quero daqui agradecer, deixar meus cumprimen-
tos e garantir à população que, da mesma forma que 
trabalhei muito pela cidade, para levar recursos para 
lá na outra oportunidade em que fui Deputado, agora 
também vou envidar esforços nesse sentido.

Muito obrigado.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
demais pessoas que assistem a esta sessão ou nela 
trabalham, há uma grande crise dos partidos políticos 
no Brasil, há um derretimento partidário – para usar uma 
expressão momentosa, em função da COP 15, a 15ª 
Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas.
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O clima político-partidário no Brasil é péssimo. 
As pessoas, no dia a dia, não têm mais a referência 
partidária como algo importante. Isso é uma respon-
sabilidade de todos nós.

Quero registrar aqui as resoluções do Diretório 
Nacional do Partido Socialismo e Liberdade, já an-
tevendo cenários para 2010, com os pontos progra-
máticos básicos, que servirão de conversação nossa 
com a pré-candidata Marina Silva, do PV, o PSTU, o 
PCdoB e, sobretudo, todas as forças sociais e políti-
cas vivas deste País.

Vamos avançar contra a corrupção!
Sras. e Srs. Deputados, hoje é o Dia Internacional 

Contra a Corrupção. No Brasil, já denunciava o Padre 
Antonio Vieira, no século XVIII, “rouba-se em todos os 
modos, tempos e lugares”. A política oficial é uma das 
largas portas de entrada dessa ofensa à moralidade pú-
blica. O PSOL, um novo partido contra a velha política, 
busca se construir sem essas mazelas crônicas.

No último fim de semana, em 5 e 6 de dezembro, 
o nosso Diretório Nacional se reuniu na cidade de São 
Paulo para debater o pleito de 2010, quando teremos 
a possibilidade de dialogar com milhões de brasilei-
ros sobre a necessidade de um novo projeto para o 
País. Com o objetivo de apresentar uma candidatura 
presidencial e uma plataforma que sejam capazes de 
dar corpo a esse projeto, o Diretório Nacional decidiu 
encaminhar concomitantemente 4 tarefas:

1 – Iniciar imediatamente o processo de avalia-
ções e debates acerca do lançamento de uma can-
didatura própria com maior capacidade de unificar o 
partido, buscando a construção de um discurso, perfil 
e programa capazes de cumprir esse objetivo.

2 – Continuar o processo de debates junto aos 
demais setores sociais indicados pela resolução da 
Executiva Nacional do PSOL (movimentos sociais, a 
exemplo do MST, entidades sindicais e populares e 
partidos políticos que compuseram o arco de alianças 
da nossa candidatura em 2006 – PSTU e PCB).

3 – Prosseguir nas discussões com o PV a respei-
to de um possível acordo eleitoral para a apresentação 
em conjunto da candidatura de Marina Silva, tendo como 
norte orientador e definidor desse debate o programa e a 
posição em relação aos Governos do PT e do PSDB.

4 – Esgotar as conversas da comissão do PSOL 
com o PV no decorrer do processo de definições na 
Conferência Eleitoral, até março do próximo ano.

Além dos pontos propostos pela Executiva Na-
cional do PSOL, estabelecemos os itens abaixo como 
parâmetros iniciais para o debate: 

– Oposição programática de esquerda 
ao Governo Lula, ao PSDB, ao DEM e ao ne-
oliberalismo.

– Crítica à política econômica dos Go-
vernos de Lula e FHC.

– Construção de um discurso de enfrenta-
mento à falsa polarização entre PT e PSDB.

– Abertura do debate sobre a vice.
– Contra as privatizações.
– Contra a construção da hidrelétrica de 

Belo Monte.
– Fim do fator previdenciário e defesa da 

previdência pública.
– Redução da jornada de trabalho para 

40 horas semanais.
– Defesa da PETROBRAS 100% estatal 

e controle público sobre o pré-sal.
– Reforma agrária antilatifundiária.
– Defesa do PNE (plano da sociedade 

brasileira) e de 10% do PIB em educação.
– Fim dos modelos de OS na gestão 

da saúde.
– Contra os transgênicos.
– Defesa do financiamento público de 

campanha.
– Crítica à transposição do Rio São 

Francisco.
– Retirada das tropas do Haiti.

Agradeço-lhes a atenção.
O SR. SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO (PT – 

BA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
nobres Parlamentares, quero destacar hoje a figura de 
Orlando Gomes, jurista que nesta semana completaria 
100 anos de nascimento. Ele faleceu em 1988.

Ao lado de Nelson Carneiro, Orlando Gomes 
defendeu o divórcio, o direito dos filhos originários 
de relações fora do casamento e os direitos traba-
lhistas. Muitas foram as contribuições do jurista para 
o Direito brasileiro.

Nascido em Salvador em 7 de dezembro de 1909, 
ele construiu uma trajetória jurídica e intelectual, sendo 
considerado uma das maiores autoridades do Direito 
e uma das figuras mais expressivas do meio cultural 
e intelectual da Bahia e do Brasil no Século XX. Foi 
um pioneiro do Direito Trabalhista na Bahia e deu uma 
contribuição notável nessa área.

Quero registrar as comemorações do centenário 
de seu nascimento e solicitar, Presidente, que a íntegra 
de reportagem sobre sua vida e sua obra, incluindo 
artigo de outro jurista, Edvaldo Brito, ambos publica-
dos na edição de domingo, 6 de dezembro, no jornal A 
Tarde, sejam registrados nos Anais desta Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – V.Exa. será atendido.

REPORTAGEM A QUE SE REFERE O 
ORADOR
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O SR. LAEL VARELLA (DEM – MG. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, um laicismo radical vai percorrendo o mundo, 
querendo abolir os crucifixos e símbolos religiosos das 
escolas, tribunais e repartições públicas. Esse espí-
rito perseguidor e anticristão chegou à Itália, e vem 
suscitando fortes e justas reações populares. Se isso 
ocorre agora no berço da cristandade, não tardará a 
surgir no Brasil.

Marcelo Dufaur, em artigo da revista Catolicismo, 
conta que a Itália reagiu firmemente contra sentença 
do Tribunal Europeu de Direitos Humanos de Estras-
burgo, segundo a qual a presença de crucifixos nas 
salas de aula constitui violação da liberdade dos pais 
de educar seus filhos segundo suas convicções e vio-
lação da liberdade religiosa dos alunos.

Como revide à absurda sentença, de norte a sul 
da Itália prefeituras e particulares começaram a ins-
talar mais crucifixos em escolas e locais públicos. Em 
Varesotto, em resposta à “proibição” de Estrasburgo, 
um empreiteiro instalou em sua granja um cruzeiro de 
6 metros de altura. A indignação espraiou-se também 
por inúmeros ambientes católicos do exterior. 

A decisão anticristã coincide inteiramente com o 
espírito e as finalidades do processo de unificação da 
Europa. Com efeito, o referido Tribunal julga com base 
na Convenção Europeia dos Direitos Humanos, inspi-
rada na filosofia da Declaração dos Direitos Humanos, 
firmada na época da famigerada Revolução Francesa, 
que guilhotinou milhares de pessoas. 

Os povos europeus vêm acompanhando o pro-
cesso unificador com displicência, no mais das vezes 
ponderando apenas suas vantagens materiais. Não se 
convenceram, porém, da filosofia e objetivos últimos 
que o inspiram. Aliás, nem tomaram conhecimento 
pormenorizado da existência dessa filosofia, e jamais 
lhes foram explicados com clareza tais objetivos.

Vejamos um pouco o processo que deu origem 
ao caso. Em 2002, Soile Lautsi Albertin processou a 
escola pública Vittorino da Feltre, da cidade de Alba-
no Terme, pelo fato de ostentar crucifixos nas salas 
de aula. Ela alegou a laicidade do Estado italiano. O 
tribunal administrativo do Vêneto deu ganho de causa 
à escola, porque a cruz é o símbolo da história e da 
cultura italiana, e a decisão foi confirmada pelo Con-
selho de Estado em 2006. 

Contudo, a Corte Europeia dos Direitos Humanos 
cassou as decisões da Justiça italiana e puniu o País 
com multa de € 5 mil, apesar de essa corte não ter 
poder para cassar decisões da Justiça nacional e sua 
decisão não ser coercitiva. Entretanto, a pressão moral 
a que ficou submetido o governo da Itália é enorme.

Os italianos reagiram energicamente. A indigna-
ção foi de âmbito nacional. Não houve muitas distin-
ções no dédalo burocrático Conselho da Europa, e a 
população voltou-se contra os 2 órgãos. 

O premiê Berlusconi percebeu a magnitude da 
reação e qualificou a sentença de absolutamente ina-
ceitável. O governo italiano apelou. “Ninguém, nem 
mesmo uma Corte Europeia ideologizada, consegui-
rá apagar nossa identidade”, protestou a Ministra da 
Educação Mariastella Gelmini. “Estou desconcertado”, 
disse o Ministro de Justiça Angelino Alfano. Roberto 
Calderoli, Ministro para a Simplificação, declarou: “A 
corte europeia pisoteou nossos direitos, nossa cultura 
e nossos valores, (...) os crucifixos permanecerão nas 
paredes de nossas salas de aula”. “Sentença abstrata 
e falsamente democrática”, acrescentou o Ministro da 
Agricultura Luca Zaia.

A decisão foi considerada uma afronta às tradi-
ções e à alma da Itália pelo jornal Il Giornale de Mi-
lão, o qual alertou que a unificação europeia começou 
astutamente pela economia e pela moeda, mas agora 
atingiu o ponto crítico de desvendar sua tendência ateia 
e agnóstica, passando o trator nos símbolos visíveis da 
religião. Para esse jornal, isso implica atacar na Itália 
a arquitetura, a pintura, os crucifixos, as imagens de 
Nossa Senhora, que fazem parte de tradições de um 
país que se alimentou ao longo dos séculos da beleza 
do Evangelho. 

Seria impossível imaginar um São Francisco de 
Assis sem a doce paisagem da Úmbria, um São Bento 
sem a ordenada gravidade das terras romanas, um Ra-
fael sem a apaixonada contemplação da Virgem Maria. 
Hoje quer-se tirar o crucificado das escolas públicas. 
E amanhã? Certamente vão querer eliminar as milha-
res de capelinhas de Nossa Senhora que protegem os 
viajantes nos cruzamentos das estradas, pois elas se 
encontram em locais públicos. 

Se prevalecer o critério da Corte Europeia, ne-
nhum povo seria um povo. Mexer com os costumes 
religiosos significa mexer com a alma dos povos. “É 
uma coisa perigosíssima”, acrescenta o jornal. No seu 
editorial, Il Giornale destaca que a estupidez da sen-
tença é agravada pelo desconhecimento dos valores 
do cristianismo. Os juízes, para serem coerentes, terão 
de banir campanários, catedrais, mosteiros, capelas e 
tudo aquilo que em locais públicos apresenta o sinal 
da cruz para as crianças. E o próprio ensino da língua, 
da história e da filosofia italiana é impossível sem a re-
ferência à cruz. São Francisco, Dante e Manzoni, para 
citar alguns dos maiores referenciais da língua italiana, 
deveriam ser censurados nos livros de texto. Por fim, o 
diário pergunta se não seria o caso de “fechar o ma-
nicômio de Estrasburgo”, sede do tribunal. 
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A conclusão sem dúvida reflete a vigorosa opo-
sição suscitada pelo acórdão, mas não vai ao fundo 
do problema. Os países europeus foram ludibriados 
por uma unificação inspirada numa filosofia contrária 
à Igreja Católica e não explicitada. Enquanto continu-
ar vigente tal filosofia igualitária, liberal e anticristã, de 
pouco adiantarão as nobres e justas reações expres-
sadas por órgãos de imprensa como esse.

Sr. Presidente, o laicismo radical apresenta 2 pe-
sos e 2 medidas. Marcado pela intransigência contra 
o cristianismo, ele mostra toda a liberalidade em rela-
ção aos muçulmanos. Na Alemanha, a Justiça proibiu 
os crucifixos nas escolas e autorizou salas de oração/
mesquitas para os alunos muçulmanos. A diretora de 
um liceu em Neukölln Birgit Nicolas comentou indigna-
da: “Estou horrorizada”. Birgit vinha resistindo às exi-
gências de alunos muçulmanos fanatizados, e agora 
a Justiça deu sinal favorável aos extremistas. Cristo é 
proibido e Maomé entronizado: essa é a tendência da 
União Europeia laicista!

Sr. Presidente, nossa maneira mansa e concilia-
dora não pode ser abatida por esse espírito persegui-
dor e anticristão que vem abalando a Europa cristã. 
Se lá suscita fortes e justas reações populares, aqui 
também causará indignação. Na Terra da Santa Cruz, 
berço de Nossa Senhora Aparecida, não se admitirá 
esse laicismo radical e persecutório. Como alerta o 
editorial do Il Giornale, nenhum povo seria um povo. 
Mexer com os costumes religiosos significa mexer com 
a alma dos povos, coisa perigosíssima. 

Minha palavras, Sr. Presidente, são de adver-
tência, para que não ousem repetir entre nós atitudes 
parecidas, pois nossa cordura e nosso bom senso 
cederão lugar à velha máxima: damos um boi para 
não entrar na briga, mas daremos uma boiada para 
não sair dela.

Tenho dito.
O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB – PB. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, ontem o Município 
de Alagoinha comemorou 56 anos de emancipação 
político-administrativa e o centenário da sua paróquia, 
ocasião em que a Prefeita Alcione Beltrão entregou 
aos munícipes um centro de saúde, um Telecentro, 
pavimentações, uma nova praça no pátio da igreja, 
que será um espaço importante, com show artístico 
e banda marcial.

Estavam presentes na comemoração lideranças 
políticas de Brejo do Cruz: o Deputado Estadual Biu Fer-
nandes, Deputado Zenóbio e o Prefeito da Capital, Ricardo 
Coutinho. A cidade realmente vive um novo momento.

Faço este registro para dizer da importância de 
administrar com compromisso, com zelo, com dedi-

cação, acima de tudo aplicando os recursos públicos 
com seriedade.

Peço a V.Exa., Sr. Presidente, que autorize a di-
vulgação deste pronunciamento nos meios de comu-
nicação da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – V.Exa. será atendido.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães Neto) – Concedo a palavra ao Deputado Ca-
pitão Assumção.

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB – ES. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, comemoramos hoje o Dia Internacional do 
Combate à Corrupção. Um dos maiores fatores que geram 
o sistema de corrupção é a sensação de impunidade.

A grande massa da sociedade brasileira e a maio-
ria das autoridades repudiam esse ato criminoso. Um 
crime dessa natureza não pode ficar impune por se 
tratar de colarinho-branco. 

No ano de 2003, o Brasil foi um dos 111 países 
signatários do acordo protocolado na Convenção das 
Nações Unidas contra a Corrupção (UNCAC), em uma 
reunião realizada no México.

Esse acordo trata de um importante compromis-
so que leva consigo a incessante luta no combate de 
crimes dessa natureza.

Com o objetivo de reforçar o assunto abordado 
nessa reunião, a ONU desenvolveu o Programa Global 
contra a Corrupção, que mensura as ações corruptas 
nas esferas públicas e financeiras.

É relevante ressaltarmos a importância de ações 
como essa considerada no acordo contra a corrupção, 
mas não podemos permitir que esses acordos fiquem 
somente no papel. De forma alguma a sociedade bra-
sileira deve ser desrespeitada. Interferir nas finanças 
públicas corruptivamente é um desrespeito com o povo 
brasileiro. Devemos ter em mente que o combate à 
corrupção é algo ininterrupto e incansável. 

Não podemos tapar o sol com a peneira, deve-
mos retirar do nosso meio a podridão que escurece e 
contamina, envergonhando a nós, pessoas corretas e 
do bem. É o Brasil contra a corrupção!

Aproveito esta oportunidade para informar a todos 
que a nossa caminhada pela aprovação da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 300, de 2008, continua. 
Contamos com o apoio de todos a essa proposta. Piso 
nacional já!

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro 
ainda que amanhã estaremos em Ecoporanga, região 
noroeste do Espírito Santo, município que nos adotou, 
a mim e à minha família. Estamos nos empenhando 
para levar desenvolvimento econômico e social para 
a região. Amanhã à noite, na Câmara Municipal de 
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Ecoporanga, receberemos o título de cidadão ecopo-
ranguense, o que muito nos vai honrar.

Rendo homenagem ao Presidente da Câmara, 
o nobre Vereador Willian Muqui; ao autor da home-
nagem, o Vereador Nivaldo Toledo, e aos Vereadores 
José Costa, Valmir Bambu, Valdir Baia, Nego Gentil e 
Juarez Viegas.

É preciso que estejamos cada vez mais compro-
metidos com o nosso município, que carece de inves-
timentos estaduais e federais.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, em nova rodada de pesquisa, levada 
a efeito pelo IBOPE, com o patrocínio da Confederação 
Nacional da Indústria, a popularidade do Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva mantém-se em ascensão, o 
que há sido saudado por partidos da base aliada como 
comprovação do acerto de políticas públicas postas em 
prática durante sua gestão, direcionada para a solução 
de questões cuja magnitude é incontestável.

Ao ultrapassar o patamar de 80%, o Primeiro 
Mandatário acha-se convicto de que a planificação 
executada ao longo de seu mandato vem correspon-
dendo aos anseios coletivos, valendo destacar o Bol-
sa Família, exaltado com adequada providência para 
reduzir os níveis de pobreza que, implacavelmente, 
sempre atingiram o povo brasileiro.

A sua administração, aliás, elevou-se a 82%, 
obrigando-o a esmerar-se, nesta reta final, para im-
pedir que se alterem os rumos até agora perseguidos, 
obstinadamente, em setores vitais para a população 
mais carente.

Matéria divulgada ontem pelo Correio Braziliense 
assinala que “a variação dos números que medem o 
desempenho pessoal do Presidente Lula nos últimos 
três meses caminhou na contramão do índice de apro-
vação de áreas isoladas. 

No combate à fome e à pobreza, o percentual 
de brasileiros favoráveis à atuação governista caiu de 
68% para 60%, enquanto a desaprovação subiu de 
30% para 37%”.

Para a jornalista Izabelle Torres, responsável pela 
apreciação referenciada, isso ajuda muito aos planos 
de eleger a Ministra Dilma Rousseff para a Presidência, 
conforme enfatiza o Líder do Partido dos Trabalhado-
res, Cândido Vaccarezza.

Embora a campanha eleitoral traga surpresas 
para muitos dos postulantes, é fora de dúvida que per-
manecerá sem alterações substanciais o sedimentado 
estágio de popularidade do Chefe da Nação, bafejada 
pela acuidade evidenciada, em todas as ocasiões, para 
cortejar a simpatia popular, diante da qual ele sempre 

surge com surpreendentes pronunciamentos que agra-
dam aos seus milhões de interlocutores.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, hoje é o Dia Inter-
nacional de Combate à Corrupção. A corrupção se 
alastra em todos os cantos da administração pública 
e também na vida privada. O último escândalo das 
malas que foram para o Democratas é um sinal claro 
de que é preciso haver reação.

Esta Casa tem de deixar de lero-lero e aprovar o 
Projeto Ficha Limpa, fruto de mobilização popular, os 
projetos que aumentam a pena para aqueles envolvi-
dos em corrupção e a reforma política.

Se não fizemos a reforma política com medo de 
atingir o nosso mandato, vamos fazê-la para entrar 
em vigor em 2010, 2015, 2020, até no século XXII. O 
que não pode ocorrer é a Câmara dos Deputados fi-
car inerte, omissa.

Portanto, é hora de deixar de lero-lero, partir 
para a ação e dar um instrumento jurídico para isso. 
(Muito bem! Apoiado!) O SR. MAURÍCIO QUINTELLA 
LESSA (PR – AL. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, primeiramente registro 
as comemorações, hoje, dos 170 anos da cidade de 
Maceió. Em nome do Prefeito Cícero Almeida, para-
benizo todos os munícipes.

Hoje Maceió é uma cidade revitalizada. O Prefeito 
inaugurou, junto com o Governador, diversas obras de 
infraestrutura e também obras sociais, como escolas 
e postos de saúde. Grande parte dessas obras foi re-
alizada com o apoio da bancada federal. 

Parabenizo todo o povo maceioense.
Em segundo lugar, ratifico a nossa posição quan-

to à partilha do pré-sal. Hoje o Congresso Nacional 
tem uma grande oportunidade de fazer justiça social 
no Brasil, de fazer política de desenvolvimento regio-
nal. Essa foi uma grande dádiva que o País recebeu. 
O pré-sal precisa ser partilhado de forma equânime 
entre todos os brasileiros.

Era esse o registro que gostaria de fazer.
O SR. GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB – MS. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, é com imensa felicidade que utilizo esta 
oportunidade para registrar o aniversário de dois dos 
municípios mais progressistas de Mato Grosso do Sul: 
Caarapó e Itaporã, ambos da microrregião de Doura-
dos, localizados no sudoeste do Estado.

Caarapó, na verdade teve sua emancipação po-
lítico-administrativa no dia 20 de dezembro de 1958, 
mas, por uma questão de agendamento daquela com-
petente administração pública, comemora os 51 anos 
do município nos dias 11, 12 e 13 deste mês com 
festividades, musicais e momentos religiosos. Falo 
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com orgulho da bela e pioneira história do distrito de 
Dourados, que se tornou cidade e hoje dá exemplo ao 
mundo na relação com a diversidade cultural onde se 
encontram aldeias kayowá/guarani e diversas colônias 
de agricultores e pecuaristas.

As comemorações, portanto, vão ocorrer no pró-
ximo final de semana, como já disse o Deputado Mar-
çal Filho, que me precedeu. Caarapó tem uma admi-
nistração exemplar e exitosa, que orgulha todos nós. 
Tem à frente o Prefeito Mateus Palma, que, junto com 
a Câmara de Vereadores e toda aquela comunidade, 
dá exemplo de administração. Estaremos nessa cidade 
na sexta-feira, quando vamos ouvir o cantor e compo-
sitor Almir Sater.

Os habitantes do município conhecem de per-
to o trabalho deste Parlamentar. São diversas ações 
que estão mudando a infraestrutura e a saúde públi-
ca de Caarapó. Exemplos estão por toda parte, como 
a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saú-
de do Programa Saúde da Família na Vila Planalto, 
a drenagem e a pavimentação asfáltica na Vila Jari, 
Bairro Jardim Capilé, na área central, próximo a Casa 
Branca, além de diversas outras ruas e vias. Também 
angariamos recursos superiores a 1 milhão e 800 mil 
reais para esgotamento sanitário e abastecimento de 
água, que garantem melhor qualidade de vida para a 
população.

Já no dia 10 de dezembro é a vez de o Município 
de Itaporã comemorar 55 anos de sua emancipação 
política e administrativa, cidade acolhedora que cres-
ce demonstrando ampla vocação para o agronegócio 
e dando oportunidades a todo o Estado de conquistar 
importantes divisas.

Itaporã é um importante exemplo do trabalho de 
um Deputado Federal comprometido com sua função 
pública. Foi por meio de emendas individuais, de ban-
cada e até mesmo por meio de recursos extraordiná-
rios que viabilizei valores, possibilitando a construção 
de uma Unidade Básica de Saúde na COHAB, além 
da pavimentação asfáltica daquela localidade e adja-
cências. Outro bairro que sentiu o impacto da urbani-
zação, da chegada do asfalto, foi o Parque Ipanema, 
o distrito de Santa Terezinha, Piraporã e Vila Coima-
ti. Foram ações que possibilitaram a revitalização da 
Rodoviária, a construção da Praça dos Ypês, entre 
outras iniciativas.

Quero saudar o Prefeito Marcos Pacco, a Câma-
ra de Vereadores e toda a comunidade, reafirmando o 
compromisso de lutar cada vez mais para transformar 
a cidade de Itaporã.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é por esse 
relacionamento com a população desses 2 municípios 
e com todos os sul-mato-grossenses que me alegro 

em ver cidades pujantes festejando o progresso e a 
evolução dos Índices de Desenvolvimento Humano. 
São comunidades que sabem que possuem um de-
fensor das demandas locais, aqui em Brasília, um lu-
tador, assim como a boa gente de Caarapó e Itaporã. 
Meus parabéns!

Muito obrigado pela atenção.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB – SC. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, uso a tribuna nesta oportunidade para regis-
trar que, no último dia 4, este Parlamentar participou da 
comemoração em Tubarão, Santa Catarina, dos 60 anos 
de sacerdócio do Padre Raimundo Ghizoni. Houve missa 
em ação de graças e jantar de confraternização. 

Antes de se fixar em Tubarão, o Padre Raimundo 
foi nomeado Prefeito Disciplinar no Seminário Prepara-
tório São Joaquim, no Município de São Ludgero, onde 
ficou por 2 anos. Depois foi transferido para Araranguá, 
localidade em que permaneceu também por 2 anos.

Em seguida, sua missão religiosa o levou a Crici-
úma. Assumiu a igreja do centro da cidade, onde hoje 
está a Catedral Diocesana de São José. 

Em 1955, quando foi criada a Diocese de Tu-
barão, o Padre Raimundo Ghizoni voltou ao lar, onde 
está até hoje. 

Padre Raimundo foi o idealizador e organizador 
da Associação de Promoção e Educação Tubaronense 
– APROET, que funciona há 53 anos educando crian-
ças e servindo a pessoas da terceira idade.

Vale lembrar que o Padre Raimundo atuou sobre-
maneira na Rádio Tubá, de Tubarão, pioneira na região à 
época, utilizando os microfones para doutrinar os ouvin-
tes com o programa das 18h, denominado Os sinos da 
catedral. Foi criado por ele, e continua até hoje. Lembro 
que eu, quando criança e por toda a minha juventude, 
escutava a Rádio Tubá e o referido programa.

Nossos cumprimentos ao querido Padre Rai-
mundo Ghizoni, que tive a honra de conhecer desde 
a minha infância.

O Município de Tubarão fica envaidecido pelo 
jubileu de diamantes comemorado e pelo lançamento 
de seu quarto livro, Clarinadas do Coração. Recebi de 
suas mãos um exemplar, no ato festivo com a presen-
ça de mais 8 padres.

Desejamos que o Padre Raimundo continue ca-
tequizando as gerações de Tubarão, Santa Catarina, 
por muito tempo e realizando seu importante trabalho 
social naquele município. É um exemplo de cidadão e 
liderança religiosa.

Parabéns!
Era o que tinha a dizer.
A SRA. CIDA DIOGO (PT – RJ. Sem revisão da 

oradora.) – Sr. Presidente, quero registrar que ontem, dia 
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8 de dezembro, foi realizada no Município de Niterói, 
no Estado do Rio de Janeiro, uma belíssima solenida-
de de entrega da premiação de parceiros da cidadania 
do Município de Niterói. 

A solenidade foi promovida pela Secretaria de 
Acessibilidade e Cidadania da Prefeitura de Niterói, e 
contou com a presença da Secretária Tânia Rodrigues 
e do Prefeito Jorge Roberto Silveira. 

Fui agraciada com essa premiação e não pude 
estar presente, mas esteve lá, representando-me, a 
companheira Marcilene, do Partido dos Trabalhadores, 
que trabalha conosco e relatou que a solenidade foi 
realmente um momento muito rico, em que foi reco-
nhecida a atuação de várias autoridades políticas da 
sociedade civil que têm contribuído para que naquele 
Município sejam garantidos a acessibilidade e o direito 
do cidadão portador de deficiência.

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT – SP.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, ontem, dia de 
Nossa Senhora da Conceição, a cidade de Guarulhos 
completou 449 anos, e está na lista das 10 maiores 
cidades do Brasil. Quero parabenizar o Prefeito Sebas-
tião Almeida, todos os seus Vereadores, a sociedade 
civil e aquele povo trabalhador. Nesses últimos nove 
anos Guarulhos foi renovada, tornou-se mais bonita, 
desenvolvida e mais justa em todas as regiões.

Devido à chuva que caiu durante mais de 12 ho-
ras em todo o Estado de São Paulo, as festividades 
dos 449 anos de Guarulhos foram adiadas. Durante 
toda a terça-feira percorri diversas regiões da cidade 
para auxiliar na prestação de socorro às cerca de 100 
famílias atingidas pelas enchentes do rio Tietê. Feliz-
mente, em Guarulhos, não houve mortes em decor-
rência das chuvas.

Segundo o diretor da defesa civil da cidade, Paulo 
Victor Novaes, o índice pluviométrico medido pelo Paço 
Municipal marcou 97 milímetros de chuva até as 11h 
de ontem, o que equivale à metade do previsto para 
o mês de dezembro.

A região mais afetada foi a da Vila Anny, devido à 
proximidade com o rio Tietê. Houve alagamentos tam-
bém nos bairros Vila Laurinda, Jardim Cidade Satélite, 
Vila Galvão e na avenida Jamil João Zarif. No Recreio 
São Jorge houve deslizamento de barranco e a queda 
de um muro. As famílias atingidas pelas chuvas estão 
sendo assistidas pela Prefeitura.

Finalmente, quero homenagear o meu amigo 
Nahim Ibrahim Ahmad, fundador e diretor-presidente 
do Colégio Progresso Centro de Guarulhos, que mor-
reu na segunda-feira, aos 73 anos, vítima de câncer 
no sistema linfático. Grande educador, ele lutava há 
40 anos contra a doença e sempre fazia questão de 
lembrar que o homem só morre em duas circunstân-

cias: quando quer ou quando se entrega à doença. E 
essas nunca foram as escolhas dele. Minha solidarie-
dade e força à sua esposa, Avanil, e às filhas, Andre-
za, Aline e Adelita.

O SR. DR. TALMIR (PV – SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente Deputado Antonio Carlos Ma-
galhães Neto, comemoramos hoje o Dia Internacional 
Contra a Corrupção, e queremos defender o Projeto 
Ficha Limpa. 

Junto com a CNBB e com toda a sociedade, já 
colhemos mais de 1 milhão de assinaturas para essa 
proposta. 

Nas pessoas de D. Geraldo e D. Dimas, agradece-
mos a todo o povo brasileiro e pedimos-lhe que continue 
passando e enviando-nos os abaixo-assinados.

Sr. Presidente, faço aqui o alerta de que na Co-
ca-Cola Zero produzida no País há um componente 
denominado ácido glutâmico, que em muitos outros 
países, como Inglaterra, Estados Unidos, México, não 
é adicionado a esse produto. 

A Food and Drug Administration, órgão que su-
pervisiona alimentos nos Estados Unidos, não autoriza, 
não permite a adição aos produtos de um elemento 
como esse, cujo consumo causa vários efeitos cola-
terais ao organismo humano. 

Portanto, peço à ANVISA que fiscalize esse pro-
duto aqui no Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje é 
o Dia Internacional contra a Corrupção. Apesar de toda 
a ação da Polícia Federal, do Ministério Público, do Exe-
cutivo, do próprio Legislativo, por meio de projetos de 
lei, ainda não conseguimos chegar ao fundo do poço da 
corrupção, desse processo que leva nosso dinheiro pelo 
ralo, prejudicando a sociedade brasileira em geral.

Quero dizer que esse combate deve ser incessan-
te. Hoje à tarde realizaremos um ato em que se mostrará 
que há diversos projetos aqui já prontos para votação. 
Basta que a Mesa Diretora os coloque em pauta.

Sr. Presidente, por fim, repudio ato da Polícia Mi-
litar do Distrito Federal, que usou de violência contra 
manifestantes hoje.

O SR. GERALDO PUDIM (PR – RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nos 
últimos dias ouvi, aqui neste Plenário, nobres colegas 
atacarem e degradarem o Estado do Rio de Janeiro e 
os municípios fluminenses como se fossem monstros 
a serem derrotados. 

Os colegas parecem esquecer-se de que o Esta-
do do Rio de Janeiro não se limita ao seu Governador 
ou aos seus Prefeitos, nem à sua bancada. O Estado 
do Rio de Janeiro foi construído por seu povo, é com-
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posto de seres humanos. São velhos, crianças, jovens, 
famílias que trabalham, que lutam e que muitas vezes 
se veem vítimas da exclusão social, assim como nos 
outros Estados da Federação. 

Não temos seca, é verdade. Mas temos enchen-
tes, desmoronamento de encostas e outras ocorrências 
que requerem o mesmo grau de atenção.

Os colegas questionam aqui a distribuição de 
royalties, mas não ouvi ninguém reclamar do FPE, ou 
do FUNDEB, ou da CIDE, ou mesmo da arrecadação 
do ICMS.

Ora, o ICMS do petróleo não é recolhido na ori-
gem, e sim no destino, na bomba de gasolina de ou-
tros Estados na hora da venda ao consumidor final. E 
quanto é isso? Alguém sabe? O Rio de Janeiro produz 
mais de 80% do petróleo nacional, mas não usufrui do 
imposto sobre sua circulação em território nacional.

O mesmo ocorre com a Contribuição de Interven-
ção no Domínio Econômico, a famosa CIDE, incidente 
sobre a importação e comercialização de gasolina, die-
sel e respectivas correntes de produção, como quero-
sene de aviação e derivativos, óleos combustíveis, GLP 
etc. Nesse caso, o Estado do Rio de Janeiro também é 
responsável por mais de 80% da arrecadação e usu-
frui de uma parcela irrisória, para não dizer risível. Em 
outubro deste ano, a arrecadação da CIDE superou 
a marca dos R$618 milhões; só o Rio foi responsável 
por R$500 milhões, ou seja, 81% do total arrecada-
do. Pois bem, a União repassou ao Estado apenas 
R$15,5 milhões, ou seja, apenas 2,5% do total e 3% 
do que arrecada.

Agora vejam bem: Pernambuco, por exemplo, é 
responsável por apenas R$8 milhões da arrecadação 
da CIDE, ou seja, 1,3% do total arrecadado; entretanto, 
recebe um repasse de R$10,6 milhões, o que repre-
senta 1,71% do total arrecadado. 

Outro exemplo é o Piauí, que nada arrecadou e 
ainda assim levou R$6,3 milhões, ou seja, para 0% de 
arrecadação foi distribuído 1% do total arrecadado.

Quando se trata do FPE, nos índices de distribui-
ção, a situação não difere. Vejamos: segundo o IBGE, 
o Estado do Rio hoje tem quase 15,5 milhões de ha-
bitantes. A União destina ao Rio, por meio do FPE, 
R$42,6 milhões. Pernambuco tem cerca de 8,5 milhões 
de habitantes e recebe R$192,7 milhões. Um Estado 
com pouco mais da metade dos habitantes do Rio de 
Janeiro recebe 5 vezes mais recursos do FPE! Já o 
Piauí tem cerca de 3 milhões de habitantes e recebe 
R$120 milhões de recursos do FPE.

Sabemos que o Imposto de Renda compõe o 
FPE. Entretanto, vejam a incoerência: a arrecadação 
total da União é da ordem de R$20 bilhões; desse total, 
o Rio de Janeiro é responsável por R$4,7 bilhões, ou 

seja, 23,5% do total arrecadado; Pernambuco arrecada 
R$181,6 milhões, e o Piauí arrecada R$31,2 milhões, 
o que representa, respectivamente, 0,9% e 0,15% do 
total arrecadado. Se levarmos em consideração as 
populações desses 3 Estados, podemos supor que 
o número de estudantes da rede básica é bem supe-
rior no Estado do Rio de Janeiro. Entretanto, enquan-
to esse Estado recebe R$22,6 milhões do FUNDEB, 
Pernambuco recebe R$67,8 milhões e o Piauí recebe 
R$30,8 milhões.

Ainda assim, nunca o Rio de Janeiro veio a este 
Plenário reivindicar uma distribuição mais equânime 
desses recursos.

Agora o Estado que produz mais de 80% do pe-
tróleo do País, que sofre os danos ambientais causa-
dos pela produção, que recebe uma corrente migratória 
fortíssima graças aos empregos que gera, virou vilão 
aqui neste plenário por acreditar que os royalties são 
uma indenização justa para os Estados e Municípios 
produtores. Os Estados não produtores querem rece-
ber o bônus sem que tenham que arcar com nenhum 
ônus! Isso simplesmente não é justo, além de ser al-
tamente prejudicial aos produtores. 

O que tem sido pregado aqui não procede. O Rio 
de Janeiro é um grande gerador de riquezas, o segun-
do Estado de maior arrecadação do País, e esses re-
cursos arrecadados são distribuídos generosamente 
entre todos os Estados da Federação.

Portanto, não é justo e nem verdadeiro afirmar 
que o Rio de Janeiro não contribui para criar riquezas 
nem as divide com os outros Estados.

Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade para 
dizer que não comungo dos destemperos do Gover-
nador Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, que profere 
palavras ofensivas a esta Casa de Leis. Peço a V.Exa. 
que dê divulgação, nesta Casa, ao meu pronunciamen-
to, ressaltando que o Governador Sérgio Cabral não 
tem procuração deste Parlamentar, como de nenhum 
Parlamentar da bancada, para proferir palavras ofen-
sivas a esta Casa.

Obrigado.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, hoje, 9 de dezembro, come-
mora-se o Dia Internacional de Combate à Corrupção. 

Neste momento o Presidente da República enca-
minha a esta Casa um projeto de lei que torna hedion-
dos os crimes de corrupção – o peculato, a corrupção 
passiva e ativa, a concussão.

A melhor maneira de o Brasil se tornar signatário 
da convenção da ONU de combate à corrupção são 
essas ações positivas do Governo. 

No dia 9 de dezembro comemora-se, portanto, o 
Dia Internacional de Combate à Corrupção. É necessário 
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o envolvimento de toda a sociedade civil organizada, 
porque o Estado brasileiro, sozinho, não tem condições 
de cercear e impedir todas as formas de corrupção que 
ocorrem hoje no País.

Essa proposta é alvissareira, a de tornar-se a 
corrupção um crime hediondo. Será mais um freio a 
essas práticas, para garantir que os recursos públicos 
sejam corretamente utilizados. 

O SR. PEDRO WILSON (PT – GO. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero saudar a chegada a Brasília da caravana de 
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, procedente de 
Goiânia, na luta pela aprovação da regulamentação da 
EC nº 29/00, sobre o financiamento da saúde, e tam-
bém da lei que regulamenta a situação dos agentes 
comunitários de saúde. 

Vieram a Brasília as seguintes autoridades: Pre-
feito Odair, de Novo Planalto; Prefeito Carlos, de San-
ta Rita; Prefeito Ademir, de São Miguel do Araguaia; 
Prefeito Luís, de Mozarlândia; Prefeito André, de Caçu; 
Prefeito Valdeir, de Bonópolis; Prefeito Dázio, de Ama-
ralina; Prefeito José, de Piranhas; Prefeito Francisco, 
de Itapaci; Prefeito Vicente, de Paraúna; Sr. Ênio, repre-
sentante do Prefeito de Rio Quente; Prefeito de Posse 
e Prefeito Sandoval, de São Luís de Montes Belos, e 
Padre Joaquim. Homens e mulheres na luta em defesa 
do desenvolvimento municipal. 

O SR. JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, venho à tribuna 
para comunicar que, junto com os meus amigos do 
Observatório da Democracia do PARLASUL, acom-
panhei as eleições na Bolívia. 

Aproveito para parabenizar o povo boliviano pela 
lisura e pela organização do processo. Foi um ato de de-
mocracia que aconteceu de forma bastante interessante. 
Inclusive mudou muito o meu conceito a respeito da situa-
ção daquele país. O povo foi em massa às ruas para votar 
e acompanhar as eleições. Houve um comparecimento 
jamais visto em todas as eleições na Bolívia. 

Eu, que estive lá, assistindo a esse momento 
importante para o país, onde imperou a democracia, 
quero aproveitar para agradecer a cordialidade e dar 
meus parabéns a todos os que acompanharam essa 
situação no âmbito do Parlamento do MERCOSUL.

Muito obrigado.
O SR. GLAUBER BRAGA (Bloco/PSB – RJ. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero fazer um rápido registro: amanhã, 
a partir das 9h, na Comissão de Ciência e Tecnologia, 
vamos promover uma audiência pública para discutir o 
Projeto de Lei nº 2.701/97, que trata especificamente 
da regulamentação das televisões comunitárias.

Sabemos que no País já existe uma lei específica 
sobre a difusão das rádios comunitárias, mas nesse 
mesmo regulamento não há nada que diga respeito 
às televisões comunitárias, que já estão presentes em 
vários Estados do Brasil. 

Essa audiência pública terá por objetivo ouvir todos 
os interessados nesse tema para que eu possa elaborar 
um melhor relatório, já que sou o Relator da matéria. 

Por isso, de antemão, exponho minha preocupa-
ção com a necessidade de que no sistema aberto de 
televisão, principalmente em UHF e VHF, tenhamos 
também a permissão de serviços, de televisões de 
natureza comunitária.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO NASCIMENTO (PT – PE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, venho comunicar 
desta tribuna que a Secretária Executiva do Conselho 
Nacional de Segurança Pública Regina Miki manifestou 
seu apoio à unificação do piso salarial dos policiais. 

De minha parte, eu reforço o apoio a essa luta, e 
digo que estou ao lado dessa categoria, que é a guar-
diã do povo do Brasil. 

Temos áreas de risco diferenciadas, no País in-
teiro, e isso não se pode negar, mas acontece que em 
muitos casos os salários dos profissionais que guardam 
nossa segurança não são sequer compatíveis com o 
nível de periculosidade que esses policiais enfrentam. 
Unificar seus salários é também equilibrar e valorizar 
esses trabalhadores em todo o País. 

Entendo que a integração salarial entre as Polí-
cias Civil e Militar é o fortalecimento da nossa segu-
rança e a valorização dessas categorias. É vergonho-
sa a diferença salarial entre os policias brasileiros. 
Em Alagoas um soldado recebe R$850,00, enquanto 
a maior remuneração, a do Distrito Federal, é de em 
torno dos R$3 mil para o começo de carreira. Com 
isso, os policias sentem-se desmotivados, diante de 
tamanha diferença. 

Portanto, a unificação das Polícias e a valoriza-
ção salarial desses profissionais é um investimento 
em segurança a longo prazo, e também a garantia 
dos direitos de igualdade, que vão desde a avaliação 
pessoal dos profissionais até à avaliação que os Go-
vernos lhes dão em seus Estados. 

Se somos uma Nação, então é preciso que nos 
façamos um.

De um artigo veiculado em um blog policial reti-
rei esta passagem bíblica: “Toda casa dividida contra 
si mesma não poderá continuar existindo”. E de fato 
isso é verdade. A separação do trabalho é necessária 
porque cada Polícia atua em uma área específica. No 
entanto, ambas combatem o crime de frente, as ame-
aças, as situações de risco para eles e para nós.
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Se os militares não conseguem prover seguran-
ça a toda a população, justo é que tenhamos os civis 
para ajudar. 

Se os civis não logram elucidar grande parte dos 
homicídios, com toda certeza a chance de um criminoso 
ser encontrado é maior com o apoio dos militares. 

Quero, ao concluir, lembrar aqui que tanto a Po-
lícia Civil quanto a Militar são passíveis de erros que 
com toda a certeza podem transformar-se em acertos 
se elas trabalharem em unidade.

O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, agradeço ao Conselho Federal de Contabili-
dade convite recebido para participar de evento nesta 
Capital. O referido convite restringiu-se apenas aos 
Conselhos Regionais do Ceará, do Piauí e de alguns 
outros Estados do Nordeste. 

Estiveram presentes ao evento vários Deputados 
nordestinos, e aproveitamos aquele momento para lan-
çar a proposta de se criar uma frente parlamentar em 
defesa da profissão dos contabilistas no Brasil.

Agradeço ao Conselho Regional de Contabilida-
de do Ceará o balanço socioambiental que descreve 
como aquele colegiado age no Estado.

Estamos, portanto, com o compromisso de criar 
uma frente em defesa da contabilidade no País.

Muito obrigado.
O SR. EMILIANO JOSÉ (PT – BA. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, o desafio em 2010 é mobilizar a sociedade 
para que o País continue avançando. 

Essa é a síntese da Resolução Política do meu 
partido, que foi aprovada ontem pelo Diretório Nacional 
e sobre a qual quero falar aqui hoje, Sr. Presidente. 

A missão do Partido dos Trabalhadores no ano 
próximo é, para além da disputa eleitoral, promover em 
2010 intensa participação política junto ao nosso povo, 
em defesa das inúmeras conquistas já realizadas. 

Nosso desafio para o ano que se avizinha é con-
solidar o projeto democrático e popular que estamos 
levando à frente no Brasil. 

E o PT assume a liderança do projeto presidencial 
que se propõe a dar prosseguimento às impressionan-
tes transformações que o Brasil está experimentando 
sob o Governo Lula. Pela primeira vez, desde a funda-
ção do PT, Lula não será nosso candidato, mas será 
figura da maior importância na disputa. 

A pré-candidata Dilma Rousseff, nossa Ministra 
da Casa Civil, encarna o simbolismo da continuidade 
desse projeto. É a coordenadora das ações do Go-
verno Lula, apoiadas por 83% do povo brasileiro. Tem 
sensibilidade política, história de luta e competência. 
Com ela nós daremos sequência a uma caminhada de 

reformas profundas, que fará do Brasil um país cada 
vez mais justo, capaz de acolher todos os brasileiros, 
de fazer do Brasil um país de todos. 

Na luta do ano que se avizinha, além de eleger 
nossa Presidenta, temos como objetivo reeleger nos-
sos Governadores e Governadoras, ampliar o número 
de Estados que dirigimos e ampliar nossas bancadas 
nas Assembleias Legislativas, na Câmara Federal e 
no Senado.

Nosso partido saúda efusivamente as vitórias de 
Pepe Mujica, no Uruguai, e de Evo Morales, na Bolí-
via. A população daqueles países percebeu os avan-
ços que seus governos haviam propiciado e preferiu 
a continuidade daqueles projetos. A tendência para a 
afirmação de projetos pós-neoliberais na América La-
tina continua a mostrar-se duradoura.

O partido manifesta também seu apoio à corajosa 
atitude do Governo brasileiro na defesa da democracia 
em Honduras, na defesa da paz no Oriente Médio, na 
oposição à instalação de bases dos EUA na Colômbia 
e na articulação da UNASUL. 

Lembra ainda propostas que colocaram o Go-
verno brasileiro em posição de destaque, como a de 
reformulação do FMI e do Banco Mundial e a de su-
pervisão do sistema financeiro internacional, além da 
corajosa, da destemida atuação em relação à Confe-
rência de Copenhague, na qual o Brasil se situou como 
uma inegável liderança mundial. 

Para além do que propusemos em Copenha-
gue, temos o que comemorar no plano interno em 
relação ao meio ambiente, em especial a excepcional 
queda da taxa de desmatamento anual da Amazônia 
Legal ao mínimo de 7 mil quilômetros quadrados em 
2008/2009. 

Um dos marcos centrais do embate político des-
se período tem sido o do enfrentamento da crise eco-
nômica deflagrada no segundo semestre de 2008, a 
partir dos EUA. A Oposição apostava na catástrofe. 
Era a última chance para tentar derrotar ou diminuir o 
alcance do Governo Lula. O Presidente da República 
disse, no início da crise, tratar-se de uma marolinha, 
que o País, sob a liderança do Presidente Lula, soube 
enfrentar. Hoje, em dezembro de 2009, o Brasil cres-
ce fortemente. O desemprego cai, com a geração de 
mais de 1 milhão de novos empregos formais neste 
ano. A indústria volta a investir, pois o mercado interno 
compensa a queda das exportações. A construção ci-
vil comemora um recorde de vendas, sustentada pelo 
recorde de financiamento da Caixa Econômica Fede-
ral. E a desigualdade, mesmo na crise, não deixou de 
cair, como registra o IPEA.

À Oposição tem restado obstruir a votação do pré-
sal, em comportamento nitidamente desesperado, agindo 
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contra os interesses nacionais. O PT vê a aprovação 
do novo marco regulatório da exploração e produção 
do petróleo como estratégico para o Brasil, e reafir-
ma como objetivo central a aprovação do modelo de 
partilha, como o melhor, para que o País exerça sua 
soberania sobre o aproveitamento do potencial petro-
lífero brasileiro. 

E a Oposição, Sr. Presidente, para além de não 
ter bandeiras, especialmente em face da popularidade 
do Governo e do Presidente Lula, ainda tem que con-
tabilizar o estrago do “panetonegate” de Brasília. 

O PT, diante desse e de outros escândalos que afe-
tam o campo político, reafirma sua proposta de Constituin-
te, específica e exclusiva, de reformar o sistema político 
brasileiro, em especial estabelecendo o financiamento 
público das campanhas e fortalecendo os partidos. 

O PT repudia qualquer tentativa de criminali-
zação dos movimentos sociais, como é a prática da 
Oposição, e reitera seu apoio à definição de novos 
parâmetros de produtividade da terra, à demarcação 
das terras indígenas e à redução da jornada de traba-
lho para 40 horas. 

Em razão do acirramento da violência contra 
povos indígenas e trabalhadores rurais, defendemos 
proteção federal para as lideranças ameaçadas.

E a Resolução não deixa de destacar a impor-
tância da Conferência Nacional de Comunicação que 
se realiza em meados deste mês de dezembro, marco 
fundamental para fazer valer o direito do povo brasileiro 
a comunicação e informação de qualidade, que possa, 
assim, representar um passo adiante na democratiza-
ção dos meios de comunicação no Brasil. 

O PT continua a ser digno das esperanças do 
povo brasileiro. 

Muito obrigado. 
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, venho à 
tribuna fazer um registro sobre a difícil situação do povo 
do meu Estado, sobretudo daquele que vive no interior. 
Nós, que ainda estamos superando a maior cheia dos 
últimos 100 anos ocorrida no Estado do Amazonas, 
agora estamos vivendo o inverso, a maior seca. 

O momento é muito difícil, muitas comunidades 
estão isoladas e precisamos muito do apoio do Governo 
Federal. O Governo do Estado, através das diversas 
Secretarias, vem tomando as medidas necessárias 
para minimizar o sofrimento daquelas pessoas, mas 
é preciso uma unidade nacional mais evidente e mais 
clara. Peixes estão morrendo, tirando não só o alimento 
dos que vivem no interior, mas também o ganha-pão 
da maioria dos trabalhadores do campo, que também 
vivem da pesca. 

Então, deixo minha solidariedade à população 
atingida e o pedido de apoio ao Governo Federal. 

Passo a outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados. Quero informar que na próxima semana 
estarei participando da 15ª Conferência das Partes 
– COP 15, a ser realizada pela Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em 
Copenhague, na Dinamarca. Será o maior evento in-
ternacional sobre clima. O Governo brasileiro estará 
representado por mais de 600 pessoas, entre autorida-
des governamentais, personalidades do meio artístico, 
sociedade civil organizada e Parlamentares. 

Sr. Presidente, o Brasil, que detém uma das maio-
res biodiversidades do planeta, será uma das nações 
mais importante dessa conferência. Mesmo não sen-
do uma das signatárias do Protocolo de Kyoto, que, 
em 1997, no Japão, estabeleceu o corte de 5,2% de 
emissão carbono entre as 37 nações industrializadas, 
o Brasil apresentará proposta de corte de emissão de 
carbono de 36,1% a 38,9% até o ano de 2020. 

Espero, Sr. Presidente, que o Brasil possa dar 
uma resposta significativa àqueles países que se re-
cusam a comprometer-se com a redução da emissão 
de gases de efeito estufa.

Sr. Presidente, como não estarei aqui na próxi-
ma semana e ao se aproximarem as festas de final de 
ano, aproveito a oportunidade para desejar a todos os 
brasileiros e particularmente ao povo da minha terra, o 
Amazonas, que em 2010 continuemos lutando juntos 
para transformar nossos sonhos em realidade. E que 
seja um ano de grandes vitórias e conquistas. Feliz 
Natal a todos.

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
Era o que tinha a dizer.
O SR. EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Tem V.Exa. a palavra, Deputado Eduardo Val-
verde, por 3 minutos.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, re-
forço o que disse na minha comunicação de 1 minu-
to sobre a importância deste dia 9 de dezembro, Dia 
Internacional do Combate à Corrupção, e a iniciativa 
do Governo brasileiro de encaminhar a esta Casa um 
projeto de lei que torna crime hediondo a corrupção, 
mais especificamente a corrupção passiva, a corrup-
ção ativa, a concussão e o peculato.

Existem certos contextos sociais em que é pre-
ciso chocar os corações e as mentes para que haja a 
tomada de iniciativa. Todo o mundo conhece como se 
estrutura o Estado brasileiro, apesar de todo o avanço 
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que conseguimos em fortalecer as regras de controle, 
os órgãos de controle, os órgãos fiscalizadores.

A assinatura pelo País da Convenção da ONU 
contra a Corrupção, em 2003, e sua ratificação, em 
2005, foram atos muito importantes. Precisamos acertar 
as contas com o passado e não deixar nada debaixo do 
tapete. A postura do Governo de encaminhar o projeto 
de lei reforça no Parlamento brasileiro a necessidade de 
dar andamento aos diversos projetos de lei que estão 
tramitando na Casa e tratam de igual tema.

Sou autor de 2 projetos de lei sobre o tema, um 
que inclui o agente político entre os imputáveis pelo 
crime de enriquecimento ilícito e o outro que possibilita 
que ele seja réu no crime de improbidade administra-
tiva. Infelizmente, o agente político não está incluído 
no rol das pessoas ativas que podem cometer esse 
crime. Está incluído ali apenas o servidor público, que 
é a parte mais leve e frágil do processo.

Por último, quero citar uma situação que está 
ocorrendo neste momento na cidade de Pimenta Bue-
no, no Estado de Rondônia, onde está sendo constru-
ída uma central hidrelétrica média, de 175 megawatts 
de energia. No entanto, a construtora parou a obra. 
Aproximadamente 4 mil trabalhadores da construção 
civil estão paralisados na cidade de Pimenta Bueno, 
aguardando a tomada de iniciativa por parte do cons-
trutor para dar prosseguimento à obra. 

Um financiamento pelo BASA está sendo anali-
sado, para dar reforço ao consórcio construtor, de tal 
forma que cabe agora à construtora procurar agilizar 
esse entendimento com o BASA, para não ser neces-
sário que os 4 mil trabalhadores permaneçam na ci-
dade sem trabalho. 

Essa é uma situação muito complicada para 
uma cidade pequena, com esse volume de pessoas 
sem trabalho em função da paralisação de uma obra 
de médio porte, a construção dessa central hidrelétri-
ca, que vai atender Rondônia e escoar energia para o 
centro-sul do Brasil. 

Externalizo esta minha preocupação porque isso 
pode causar insegurança social em um Município de 
grande importância, o de Pimenta Bueno. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Leo-
nardo Quintão. 

O SR. LEONARDO QUINTÃO (Bloco/PMDB – 
MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
anunciar a esta Casa que no dia de hoje, na Comissão 
de Finanças e Tributação, tomei posse como Relator 
e o Deputado André Vargas como Presidente da Sub-
comissão que vai analisar toda a cadeia dos cartões 
de crédito no Brasil. 

Sabemos que o Brasil pratica os maiores juros do 
mundo. O cartão de crédito no País, hoje, é o campeão 
desses juros, pois impõe ao cidadão que entra no rota-
tivo taxas de mais de 15% ao mês. E no Brasil apenas 2 
empresas detêm mais de 95% do mercado nacional.

Vamos analisar toda essa situação dos cartões 
de crédito, que é uma indústria bilionária no País, onde 
as empresas desse setor estão levantando capitais no 
mercado de ações e auferindo lucros absurdos. Tenho 
certeza de que essa matéria vai galgar grande impor-
tância neste Congresso. 

Sr. Presidente, quero convidar para o debate os 
Parlamentares da Comissão de Finanças e Tributação, 
os Parlamentares que têm interesse nessa área, os 
Parlamentares que defendem as pequenas e microem-
presas. Hoje, o custo de utilização do cartão de crédito 
pela empresas no Brasil está acima de 8%, apenas para 
pôr a modalidade de cartão de crédito à disposição do 
comprador. Com isso, Sr. Presidente, é nossa intenção 
unificar todos os esforços para fazer um relatório que 
possa redundar em uma melhora, em uma redução de 
custos para o comércio, e também na redução desse 
spread bancário, que pode chegar aos 15%.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Muito bem, para uma Breve Comunicação, 
concedo a palavra ao nobre Deputado Antonio Carlos 
Biscaia. V.Exa. dispõe de até 3 minutos na tribuna.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, volto a manifestar-
me sobre o Dia Internacional contra a Corrupção, que 
se comemora hoje.

Mais uma vez a política brasileira vê-se enlame-
ada por denúncias graves que mostram o quanto po-
dem ser promíscuas as relações entre os agentes do 
Poder Público e o setor privado. 

Muda o cenário, mas os fatos se repetem. 
Os episódios, agora envolvendo nomes do Go-

verno do Distrito Federal, da Câmara Legislativa do 
Distrito Federal, do Tribunal de Contas e do Poder 
Judiciário locais confirmam a velha e conhecida tra-
ma tecida na costura da rede corrupção. Há vídeos, 
gravações, acusações, revelações que nos deixam 
indignados e perplexos. 

O inquérito, conforme noticiado na imprensa na-
cional, mostra-nos que o esquema vem de longa data, 
de Governos anteriores ao atual, do DEM. 

A nós legisladores não devem bastar indignação 
e perplexidade. Sabemos que a corrupção não é prá-
tica desse ou daquele partido, desse ou daquele Go-
verno, mas um desvio de conduta. Esteja onde estiver, 
o corrupto encontrará sua forma de agir. Não é mais 
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uma praga, é uma bactéria extremamente resistente 
que se instala em nosso País.

O que podemos nós legisladores fazer contra 
isso? Que antídotos podemos criar? Cabe a nós criar 
os instrumentos legais que previnam, coíbam, inves-
tiguem, criminalizem, julguem e punam os atos de 
corrupção. 

Nós da Frente Parlamentar de Combate à Corrup-
ção temos mais de 60 projetos nesta Casa que tratam 
do tema. Hoje, dia consagrado pela Organização das 
Nações Unidas para as ações e manifestações contra 
a corrupção, divulgamos uma lista de 14 projetos. São 
propostas que já se encontram prontas para inclusão na 
pauta. Basta que os Líderes se conscientizem disso. 

É importante que esta Casa vote essas matérias, em 
especial o PLP nº 518/09, conhecido como Projeto Ficha 
Limpa, apresentado a esta Casa por 1,3 milhão de eleito-
res. O Movimento de Combate à Corrupção vai solicitar 
ao Presidente Michel Temer sua inclusão na pauta. 

E nós da Frente Parlamentar de Combate à Cor-
rupção realizaremos às 16h um ato nas proximidades 
do Departamento de Taquigrafia para mais uma vez 
manifestar que essa matéria é vital para as institui-
ções nacionais. 

Dar o basta à corrupção começa pela votação 
do fim da corrupção eleitoral, pela votação do Projeto 
Ficha Limpa. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Décio 
Lima. 

O SR. DÉCIO LIMA (PT – SC. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
antes de mais nada, gostaria de registrar a presença dos 
meus queridos companheiros Vereadores Paulo Sérgio, 
Paulo Roberto, Amarildo Fronza, da cidade de Rodeio, 
na minha Santa Catarina, no Vale do Itajaí.

Venho hoje à tribuna desta Casa para render agra-
decimento ao Presidente Lula, ao Governo Federal, por 
ter literalmente cumprido com a promessa concernente 
à reconstrução de Santa Catarina, em função dos epi-
sódios do dia 22 de novembro do ano de 2008. 

O Presidente Lula visitou a região do Vale do Ita-
jaí, esteve na cidade de Blumenau, na Escola Básica 
Vidal Ramos, onde se encontravam diversas famílias 
protegidas. E, naquele momento, o Presidente afirmou 
publicamente que não faltariam recursos do Governo 
Federal para reconstruir o nosso Estado.

O povo brasileiro se sensibilizou, construindo uma 
solidariedade nacional que resultou em 25 milhões e 
o Presidente Lula, prontamente, assinou uma medida 
provisória destacando 1 bilhão e 600 milhões para as 
regiões atingidas, particularmente, em Santa Catarina 
em torno de 1 bilhão 150 milhões destinados à defesa 

civil do Estado, destinados à recuperação de estradas 
e aos municípios e sua defesa civil.

E, na manhã de hoje, tivemos uma reunião com 
a Secretária Nacional da Defesa Civil, no Ministério da 
Integração Nacional, às 10h, liderados pela Senadora 
Ideli Salvatti. Estavam lá diversos Deputados, e, mais 
uma vez, se reafirmou aquela vontade, aquele com-
promisso do Presidente Lula. A Dra. Ivone, Secretária 
Nacional, garantiu a liberação de outros 65 milhões de 
reais para obras de contenção das cheias, quase todo 
esse valor destinado à região do Vale do Itajaí e, de 
forma substancial, à cidade de Blumenau, num valor 
expressivo de mais de 30 milhões.

Portanto, Sr. Presidente, não poderia deixar de 
registrar a solidariedade do povo brasileiro e também 
a determinação do Governo Federal, que honrou a 
sua palavra, garantindo ao povo de Santa Catarina, 
particularmente ao povo que represento aqui, o povo 
do Vale do Itajaí, as diversas cidades daquela região, 
que pudéssemos reconstruir nossas vidas, realizar 
obras estruturais imprescindíveis – pontes, estradas 
– e, além disso, nos prevenirmos de eventualidades 
de natureza climática que lamentavelmente estão a 
acontecer em todo o País, que têm como marca aquele 
22 de novembro de 2008, quando o Brasil todo assis-
tiu à calamidade que se abateu no Vale do Itajaí, em 
Santa Catarina.

Portanto, registro nossos agradecimentos ao 
Governo Federal, que cumpriu sagradamente com a 
palavra empenhada ao povo de Santa Catarina.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Mar-
cos Medrado.

O SR. MARCOS MEDRADO (PDT – BA. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho hoje a esta tribuna para comunicar 
a todos os brasileiros, especialmente ao meu querido 
povo da Bahia, que apresentei a esta Casa 3 proje-
tos de lei com a finalidade de estabelecer a isenção 
do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI dos 
pneus de veículos dos taxistas, das pessoas deficien-
tes e das empresas transportadoras.

A atividade profissional do taxista, atualmente im-
prescindível sobretudo nos grandes centros urbanos, 
exige mobilidade constante e ininterrupta, fator que 
ocasiona um rápido desgaste dos pneus do automóvel. 
A isenção do IPI proporciona aos taxistas de todo o 
País a oportunidade de comprar pneus novos para seu 
veículo em condições compatíveis com o seu nível de 
renda, além de colaborar no processo de desoneração 
das tarifas pagas pelos usuários de táxi.
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A pessoa portadora de deficiência física, visu-
al e mental severa ou profunda ou a pessoa autista 
também utiliza seu automóvel com muita frequência 
e, pela própria imposição de suas condições físicas, 
necessita sempre de muita segurança, principalmen-
te com a utilização de pneus novos que possam ser 
adquiridos com preços reduzidos.

As empresas transportadoras percorrem o Bra-
sil diuturnamente em todas as direções, distribuindo 
a produção nacional e prestando relevantes serviços 
a toda a sociedade. Essa constante locomoção deter-
mina rápido desgaste dos pneus, obrigando-as à re-
novação dos mesmos, fato que gera elevados gastos. 
Com a isenção do IPI, as empresas terão a grande 
oportunidade de adquirir pneus novos a preços redu-
zidos, alternativa essa que, sem dúvida alguma, aju-
dará a diminuir o valor das tarifas do setor de trans-
porte rodoviário.

Além de tudo isso, pneu novo é sinônimo de se-
gurança nas estradas brasileiras. Assim, a renovação 
periódica dos pneus de automóveis de passageiros e 
de caminhões de transporte de cargas torna-se um pro-
cedimento indispensável para se manter a segurança 
no trânsito e a eficiência na prestação de serviços.

Em síntese, facilmente se constata que o alcan-
ce socioeconômico da isenção do IPI sobre aquisição 
de pneus é indiscutível, pois beneficiará o trânsito, os 
taxistas, as pessoas deficientes, as empresas trans-
portadoras e os consumidores brasileiros em geral.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, também 
gostaria de registrar duas importantíssimas iniciativas 
concretizadas pelo Governador da Bahia, Jaques Wag-
ner, e colocadas à disposição do querido povo baiano. 
Trata-se da reforma da Maternidade Tsylla Balbino e 
da Diplomação da segunda turma do Programa Todos 
pela Alfabetização – TOPA.

A saúde é um direito do cidadão e uma obriga-
ção do Estado, conforme dispositivo da Constituição 
Federal. Atendendo a esse preceito constitucional, o 
Governo do Estado, através do Secretário da Saúde, 
Jorge Solla, comemorou, no dia 1º de dezembro, os 50 
anos da Maternidade Tsylla Balbino de forma realmente 
memorável e extraordinária, pois o evento foi marcado 
pela inauguração da reforma e dos serviços de refe-
rência para parto de adolescente. Essa modalidade de 
atendimento, extremamente necessária à população, 
passa a fazer parte da reconhecida maternidade. 

Na mesma data, o setor da saúde foi contemplado 
com outro relevante atendimento, ou seja, a entrega da 
primeira etapa da reforma e de equipamentos da Uni-
dade de Pronto Atendimento Mãe Hilda, em Curuzu.

A educação também é um direito de todos e um 
dever do Estado, diz a Constituição Federal. Nesse setor, 

o Governo da Bahia também vem desenvolvendo um tra-
balho sério, a ponto de ser exemplo para todo o Brasil.

O Governo da Bahia orgulha-se de realizar o 
programa Todos pela Alfabetização – TOPA, consti-
tuindo-se numa aula de cidadania. Através da efici-
ência desse programa, já são 460 mil pessoas, entre 
jovens, adultos e idosos, que conquistaram o direito 
de ler e escrever. Trata-se de um número significativo 
que, indubitavelmente, faz da nossa querida Bahia o 
Estado campeão nacional em alfabetização, conforme 
dados do MEC.

Dando sequência a essa tão meritória iniciativa, 
hoje, dia 3 de dezembro de 2009, o Governador da 
Bahia realiza a cerimônia de certificação da segunda 
turma do TOPA, que contará com a presença de 600 
alfabetizados de toda a Bahia, representando os 289 
mil concluintes dessa etapa.

Profundamente sensibilizado pela responsabi-
lidade e pelo alcance social desse programa, quero 
parabenizar a Secretaria de Educação por essa lou-
vável iniciativa e também saudar todos os alunos, os 
que estão recebendo o diploma hoje e os que já estão 
diplomados, dizendo-lhes que continuem seus estudos, 
não parem por aí, pois melhorar o nível de escolaridade 
significa garantir melhores condições de vida.

Outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados: totalmente compromissado com a causa dos 
aposentados e pensionistas, venho mais uma vez a 
esta tribuna para defendê-los contra a nova tabela do 
fator previdenciário que entrou em vigor ontem, dia 1º 
de dezembro de 2009.

A partir de ontem, a Previdência Social colocou 
em vigor uma nova tabela do fator previdenciário para 
cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição. 
Os índices têm como base a nova tábua de expectativa 
de vida, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística – IBGE, com projeções de uma vida 
mais longa para a população brasileira. A sobrevida 
do brasileiro chegou a 72,9 anos, em 2008; em 2007 
era de 72,6 anos.

Dessa forma, temos motivo para alegria, mas 
também para tristeza. Estamos realmente felizes, por-
que nossa expectativa de vida aumentou para prati-
camente 73 anos. Contudo, paradoxalmente, seremos 
castigados por essa importantíssima conquista, já que 
o novo fator previdenciário reduz o valor da aposen-
tadoria de quem vive mais. Lamentavelmente, com a 
vigência do fator previdenciário, todo cidadão que viver 
mais e aposentar-se, a partir de 1º de dezembro de 
2009, será prejudicado no seu salário. Os benefícios 
já concedidos não sofrerão qualquer alteração em 
função da divulgação da nova tábua de expectativa 
de vida do IBGE. 
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O mecanismo da Previdência denominado fator 
previdenciário, criado em 1999, é uma fórmula que 
considera a idade e a expectativa de sobrevida do 
trabalhador (conforme dados do IBGE) no momento 
do pedido de aposentadoria para calcular seu valor. 
Quanto mais jovem o trabalhador, menor o valor do 
benefício, o que acaba por desestimular os pedidos 
de aposentadoria, fato que favorece e fortalece as fi-
nanças da Previdência, porém, prejudica o indefeso 
trabalhador. Basta dizer que, nos últimos 10 anos, a 
aplicação do fator previdenciário resultou em uma re-
dução entre 20% e 30% no valor máximo da aposen-
tadoria. Em contrapartida, para o INSS, o fator previ-
denciário gerou uma economia de 10 bilhões de reais 
nestes últimos anos.

Por tudo isso, o fator previdenciário é um meca-
nismo injusto e nocivo ao trabalhador brasileiro. Assim, 
conclamamos todos os nobres pares a lutar contra 
essa injustiça e defender a legítima aposentadoria dos 
nossos sofridos trabalhadores votando favoravelmente 
ao Projeto de Lei nº 3.299, de 2009, que acaba com o 
danoso fator previdenciário.

Finalmente, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a di-
vulgação deste meu pronunciamento no programa A 
Voz do Brasil e no Jornal da Câmara. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. ZONTA (PP – SC. Pela ordem. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
mais uma vez, gostaria de fazer um apelo veemente 
aos Líderes de todos os partidos e principalmente à 
Mesa Diretora, à Presidência da Casa: não é possível 
concluirmos os trabalhos e começarmos o recesso sem 
apreciarmos o Projeto de Lei nº 1, de 2007.

Esse é um descaso com mais de 8 milhões de 
aposentados. Será falta de coragem de nossa parte se 
não tomarmos a decisão de votar essa matéria, que 
está acima das proposições relativas ao pré-sal e de 
outras. Temos de votar esse projeto, de autoria do Se-
nador Paulo Paim. Não é possível retirá-lo da pauta. 
Essa é uma questão de justiça com os aposentados. 
Não podemos hesitar em cumprir nossa missão.

Este é o apelo que, mais uma vez, registro.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Mar-
çal Filho.

O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB – MS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, a exemplo do que já fiz ante-
riormente, gostaria de registrar meus cumprimentos 
ao povo de Caarapó, que comemora sua emancipa-
ção político-administrativa neste final de semana, e 
ao de Itaporã, que também faz aniversário. Ambos os 

municípios situam-se na região da Grande Dourados, 
em Mato Grosso do Sul. Cumprimento os Prefeitos de 
Caarapó, Mateus Palma de Farias, e de Itaporã, Mar-
cos Antônio Pacco.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na pró-
xima quarta-feira entregarei à Comissão de Justiça o 
relatório sobre um projeto importante, que trata das 
perdas dos aposentados ao longo desse tempo. Alguns 
aposentaram-se recebendo um valor correspondente 
a 6 ou 7 vezes o salário-mínimo e hoje recebem um 
provento que corresponde a apenas 1,5 ou 2 vezes o 
valor do mínimo.

Apresentarei na próxima quarta-feira o relatório 
sobre esse projeto, ao qual há vários outros apensa-
dos. Estamos elaborando um substitutivo que visa 
corrigir essa injustiça que ocorre em nosso País com 
os atuais aposentados, e que poderá ocorrer também 
com os trabalhadores brasileiros que futuramente vão 
aposentar-se.

Quero manifestar a mesma preocupação do De-
putado Zonta: tiraram o doce da boca dos aposentados. 
O Projeto de Lei nº 1, de 2007, foi inserido na pauta, 
os aposentados aqui estiveram, e todos estávamos na 
expectativa de que seria aprovado esse projeto que 
concede os mesmos reajustes do salário-mínimo aos 
aposentados. Estava tudo certo. De repente, houve uma 
manobra e o projeto sumiu, e não retornou mais para 
a pauta. O correto seria que voltasse logo na sessão 
seguinte, mas estamos no fim do ano legislativo e até 
agora não voltou.

Quero fazer um apelo ao Presidente Michel Te-
mer, no sentido de que tenha a sensibilidade de co-
locar novamente em pauta não só esse projeto mas 
também o que trata do fator previdenciário. É um ab-
surdo, um verdadeiro confisco o que se faz com os 
aposentados!

São 3 os projetos que interessam diretamente 
aos aposentados. Dois já estão prontos para entrar 
na pauta. O outro é o que mencionei, cujo relatório 
entregarei à Comissão de Constituição e Justiça na 
quarta-feira que vem. Espero que venha a ser apre-
ciado, dando-se oportunidade a todos de se manifes-
tarem favorável ou contrariamente. A posição de cada 
um tem de ser respeitada.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Luis 
Carlos Heinze.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, no Rio Grande do Sul houve excesso de chuvas 
durante o mês de novembro. A Dra. Ivone Maria Valente, 
Secretária Nacional de Defesa Civil, a Ministra Dilma 
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Rousseff e outros Ministros estiveram lá, atendendo 
ao chamado da população. Estamos aguardando o 
Ministro Reinhold Stephanes e o Secretário Márcio 
Porto Carreiro, que estão organizando uma forma de 
prestar socorro ao Estado. Milhares de quilômetros de 
estradas do interior foram danificadas.

Está para ser editada medida provisória que pre-
vê recursos para o Rio de Janeiro e o Rio Grande do 
Sul. Precisamos que seja enviada com urgência, pois 
as pessoas enfrentam problemas e as lavouras foram 
imensamente danificadas e prejudicadas. Precisamos, 
de todas as formas, de socorro e ajuda.

Agradeço à Secretária Ivone e ao Ministro o tra-
balho realizado. Precisamos também do atendimento 
do Ministério da Agricultura, pois 160 municípios do 
Estado foram afetados pelas chuvas e seus Prefeitos 
precisam com urgência de recursos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre De-
putado Chico Alencar.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.

Alguns estranharam eu falar deste lado do ple-
nário, que não é utilizado normalmente pelos partidos 
que se dizem de esquerda, que estão no espectro pro-
gressista. Eu o fiz de propósito, porque quero destacar, 
como outros colegas já fizeram, o Dia Internacional de 
Combate à Corrupção. 

Essa data, fixada pela ONU, é a assinatura da 
Convenção da ONU contra a Corrupção, uma colabora-
ção internacional, num tratado de 71 artigos, assinado 
por vários países, entre eles o Brasil, para combater 
esta praga da humanidade, a subtração de recursos, em 
geral públicos, em detrimento dos direitos do povo.

Esse deveria ser o patamar comum de todos 
nós, à esquerda e à direita. Qualquer partido político 
deveria ter esse compromisso com a moralidade pú-
blica, que não é o moralismo udenista, nem o discurso 
histérico e estéril por uma moralidade hipócrita. Não! 
É uma prática pessoal.

Em primeiro lugar, não dá para dizer que a culpa 
é do sistema ou que todos os que se elegeram neste 
modelo, que de fato induz ao enriquecimento ilícito, a 
campanhas milionárias e ao caixa dois, são corruptos. 
Esse é um elemento do caráter individual, que não pode 
ter como escudo a necessária reforma política.

Aliás, Montesquieu já dizia que a virtude cidadã 
precede a boa lei. Precede a república, chegou a dizer. 
Portanto, é uma questão básica de caráter. Pode se ter 
a posição ideológica que se tiver, mas ser ou não ho-
nesto e zeloso no trato das suas relações com o mundo, 
com os outros e com a coisa pública é básico.

O segundo compromisso é o partidário. Sabe-
mos que a porta da corrupção política vem por meio 
dos partidos, que são lenientes, aceitam a filiação de 
qualquer um, desde que traga votos, aceitam candi-
datos com passado completamente comprometido ou 
controvertido e lhes dão legenda. O nosso papel nos 
partidos é fazer o zelo e a filtragem necessária. 

Por fim, o nosso papel como Parlamentares. O 
Deputado Paulo Rubem Santiago, que aqui está, o De-
putado Antonio Carlos Biscaia e tantos outros da Frente 
Parlamentar Contra a Corrupção vão apresentar daqui 
a pouco, às 16h, elenco de 14 propostas prontas para 
serem votadas. Também daqui a pouco, 42 entidades do 
Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral estarão 
reunidos não só com o Presidente Michel Temer, mas 
conosco, na defesa desses compromissos. 

Portanto, é hora de... 
(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra ao Deputado Albano Franco. 
O SR. ALBANO FRANCO (PSDB – SE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, ocupo a 
tribuna desta Casa para manifestar minha preocupa-
ção e apelar para as autoridades públicas, não só do 
meu Estado, mas do Governo Federal, no sentido de 
adotarem providências urgentes no tocante ao socorro 
rápido que devem oferecer ao sertanejo que trabalha 
e habita no semiárido de Sergipe.

Mais uma vez, a seca começa a preocupar o ho-
mem do campo nos Municípios de Monte Alegre, Poço 
Redondo, Porto da Folha, Canindé de São Francisco, 
Gararu, Nossa Senhora da Glória, Poço Verde, Carira, 
Feira Nova e Pinhão.

Apesar da estiagem, propriamente dita, ter-se ini-
ciando este ano mais tarde do que em 2008, a cena se 
repete do mesmo jeito, caminhões-pipas já começam 
a abastecer os Municípios de água para o consumo 
humano e dos animais e há sinal de escassez.

Isso tudo decorre da falta de um projeto de estru-
tura hídrica que preserve açudes e barragens para que 
eles não venham a secar rapidamente. Paralelamente 
a isso, é necessário que se construam mais cisternas 
e adutoras a fim de garantir o abastecimento de água 
de forma continuada a esses Municípios.

É triste constatar que pequenos agricultores co-
meçam a trocar feijão por água e a produção de leite 
também já apresenta significativo declínio.

A EMBRAPA tem desenvolvido um bom trabalho 
de apoio técnico ao agricultor rural, e a Defesa Civil 
tem enviado caminhões-pipas para as áreas atingidas, 
mas isso só não basta, é necessário providenciar ações 
mais concretas para o enfrentamento da estiagem que 
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vem todos os anos e que não pode ser enfrentada com 
ações emergências somente.

Faço apelo ao Ministério da Integração Nacional 
para que fique atento a essa situação, ao tempo em 
que me coloco ao lado do trabalhador rural de minha 
terra, o bravo e resistente sertanejo sergipano.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Antonio Carlos 
Magalhães Neto; Sras. Deputadas; Srs. Deputados; 
senhoras e senhores, o que me traz à tribuna – des-
de que milito na vida pública, este é o quarto cargo 
eletivo: comecei como Vereador, fui 2 vezes Prefeito 
da minha querida Mirandópolis e hoje sou Deputado 
Federal, eleito por toda a região do interior paulista – 
é a questão da educação da juventude e, intimamen-
te ligada a isso, Deputado Capitão Assumção, como 
V.Exa. sabe, a questão da violência, por sua vez ligada 
às drogas e ao tráfico. 

Eu sempre fiz questão de levantar um debate 
em todas as Comissões desta Casa sobre as drogas 
lícitas e ilícitas, principalmente o álcool. 

Uma pesquisa importante, realizada pela UNI-
CAMP, Universidade de Campinas, do interior de São 
Paulo, uma das maiores universidades do Brasil, em 
parceria com a Universidade de Madri, na Espanha, 
veio comprovar uma preocupação que vem sendo 
debatida e que vale a pena ser divulgada para todo 
o Brasil, através da TV Câmara e desta Casa: a influ-
ência que o comportamento dos pais exercem sobre 
os filhos. Ou seja, o exemplo que o pai, a mãe ou o 
responsável dão ao seu filho interfere nos seus hábi-
tos do dia a dia e na sua vida futura, principalmente 
quanto ao uso do fumo e de bebidas alcóolicas. Mais 
grave ainda, a pesquisa mostra que está crescendo o 
número de mães que estão bebendo e, consequente-
mente, influenciando os seus filhos.

Esse debate tem de ser travado, para que cada 
pai, cada mãe, cada responsável saiba que as suas 
atitudes não são isoladas. Afinal, aquilo que fazemos 
na frente dos nossos filhos, aquilo que praticamos no 
nosso dia a dia pode repercutir no caráter, na forma-
ção daqueles que temos a responsabilidade de criar, 
de educar, para que sejam os futuros cidadãos ou as 
futuras lideranças deste País.

Sr. Presidente, essa é a preocupação que trago 
a esta Casa. Vou levar essas informações à CPI da 
Violência Urbana, da qual faço parte. Faço um chama-
mento a todos os pais, sejam de classe baixa, de clas-
se média ou de classe alta, para alguns costumes que 
terminam interferindo no comportamento dos filhos. Há 
famílias que têm o costume de molhar a chupeta em 
copo de cerveja e depois colocá-la na boca da criança, 

Deputado José Stangarlini. Realmente, não se deve 
fazer isso. Está cientificamente comprovado que fumar 
e beber na frente das crianças, que costumam copiar 
os mais velhos, vão abrir a porta para atitudes que não 
recomendamos e não desejamos para ninguém.

Aproveitando o tempo que me resta, Presidente 
ACM Neto, quero tomar a liberdade de dar os meus 
parabéns e o meu abraço ao meu filho caçula, o Lucas, 
que hoje se forma. Eu não poderei ir à formatura do 
meu filho, um garoto que, apesar de estar na adoles-
cência, não consome bebida alcóolica, talvez seguindo 
o exemplo do pai, que também não bebe. Eu nunca bebi 
na minha vida, Presidente. Sou contra o álcool e contra 
o fumo. Portanto, quero parabenizar meu filho e, em 
sua pessoa, parabenizar todos os pais que podem ter 
essa alegria, esse orgulho de ter um filho caminhando 
do ensino fundamental para o ensino médio.

O que deixo claro aqui, Presidente, é esse chama-
mento para a preocupação dos pais com as suas atitu-
des, que, no momento, podem parecer bobagens, brin-
cadeiras sem nenhuma consequência. Cientificamente, 
a UNICAMP, uma das grandes universidades do Brasil, 
em parceria com uma universidade de Primeiro Mundo, 
da Europa, de Madri, comprovou que está crescendo o 
comportamento negativo dos filhos influenciado pelos 
seus pais – pelo pai e pela mãe –, principalmente no 
quesito consumo de bebidas alcoólicas.

Este é o meu registro.
Agradeço a V.Exa., Sr. Presidente.
O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB – MA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Polícia Penal é, 
de fato, uma proposta real em busca da paz social. 

A PEC 308 visa tão somente ao reconhecimento 
constitucional das atividades de segurança prisional e à 
reinserção social, já desenvolvida, ainda que de forma 
precária e desuniforme, pelos órgãos de administração 
penitenciária local e até pelo Sistema Penitenciário Fe-
deral, hoje amparados no parágrafo único do art. 72 e no 
art. 73 da Lei de Execução Penal, respectivamente. 

A Polícia Penal propõe-se a custodiar os presos 
dentro do estrito cumprimento do dever legal e do es-
tatuto de direito democrático, executando as diretrizes 
de políticas de segurança pública, acautelando os pre-
sos provisórios, custodiando e tratando os apenados, 
reinserindo-os na sociedade livres, sanados dos males 
que os conduziram ao cárcere. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, peço à Mesa Dire-
tora e ao Colégio de Líderes que nos ajudem a pautar 
a PEC 308, de 2004, que inclusive foi indicada pela CPI 
do Sistema Carcerário como fundamental para garan-
tirmos melhor trabalho no sistema penitenciário. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PMDB – AM. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas fazer 
um apelo a V.Exa., que neste instante preside a Casa, 
no sentido de que, neste momento em que a Câmara 
começa a normalizar a pauta e fazer a inclusão de vá-
rias propostas de emenda constitucional, seja incluída 
a PEC 300/08, que é da maior importância, porque pre-
tende criar um piso salarial para os policiais militares 
e integrantes do Corpo de Bombeiros. É uma antiga 
reivindicação da sociedade brasileira, que pretende 
dotar os policiais militares e os membros do Corpo de 
Bombeiros de condições salariais capazes de fazê-los 
cumprir bem as suas árduas tarefas.

De forma que quero dirigir apelo ao Presidente 
Michel Temer, através de V.Exa., no sentido de que 
paute a PEC 300, porque ela, com certeza, é um item 
importante para nós melhorarmos a segurança públi-
ca em nosso País. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Com a palavra o Deputado Capitão Assumção.
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB – ES. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
secundando os nossos amigos Deputados Átila Lins e 
Fernando Nascimento, que há pouco se manifestaram 
sobre a PEC 300, venho relatar mais uma dificuldade, 
a morte de trabalhadores de segurança pública. 

Constantemente venho falando sobre isso. A cada 
17 horas morre um trabalhador de segurança pública. 
E o mais complicado é que os trabalhadores estão 
morrendo mais durante a folga do que trabalhando, 
por 2 variáveis: uma é que o trabalhador, para com-
plementar o seu salário, vai para o trabalho informal 
e, quando entra em ação, acaba sendo exterminado; 
a outra é que o bandido, o possível assassino, o mal-
feitor, ao reconhecer aquele cidadão como um policial, 
geralmente o mata. 

No dia 23 de outubro, em Cariacica, região da 
Grande Vitória, Espírito Santo, o policial militar Evandro 
de Oliveira Santos foi identificado como policial, pela 
farda que mantinha no carro, e morreu, foi alvejado à 
queima-roupa, sem um aviso sequer, com 2 disparos 
de arma de fogo. 

Isso está acontecendo constantemente no Brasil. 
Os trabalhadores em segurança pública estão morren-
do mais na hora da folga do que durante o seu tempo 
de trabalho normal. 

Que proteção está sendo dada à família do policial 
militar ou do trabalhador em segurança pública? 

Nós temos falado constantemente à Nação bra-
sileira sobre a importância de avalizarmos os trabalha-
dores quanto ao piso salarial nacional. Percorremos o 
Brasil inteiro para divulgar a PEC 300, de 2008, que 

trará dignidade a todos. Temos até algumas referências 
negativas para nós. Só no que se refere à repetência 
e à evasão escolar, o Brasil perde anualmente 15 bi-
lhões e 100 milhões de reais, 80 bilhões estão sendo 
disponibilizados pelo BNDES para o setor privado. 

O trabalhador em segurança pública precisa ser 
reconhecido, precisa ter dignidade. Não é mais possí-
vel levar a segurança pública adiante ou falar em se-
gurança pública, uma política de Estado, sem valorizar 
condignamente aquele que nunca fechou as portas 
para a Nação brasileira. Trata-se de trabalhadores à 
disposição diuturnamente. Invariavelmente, 99% dos 
trabalhadores em segurança pública são convocados 
até nas suas residências para defender vizinhos. No 
entanto, não são reconhecidos. 

Precisamos reconhecer esses trabalhadores pa-
gando-lhes salários dignos e justos. 

A PEC 300 já está na pauta para ser votada. 
Conclamo, portanto, todos os Parlamentares e Líderes 
partidários e o Presidente Michel Temer a aproveita-
rem a oportunidade – estamos encerrando a 3ª sessão 
legislativa – para votar ainda este ano a PEC 300, de 
2008, a PEC da dignidade, que trata do piso salarial 
nacional para bombeiros e policiais militares. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho re-
gistrando e denunciando constantemente na Câmara 
Federal a execução, o assassinato de trabalhadores 
de segurança pública no Brasil.

Todo dia, ou melhor, a cada 17 horas, verificamos 
o extermínio de guardiões da paz.

Na Nação brasileira, não há respeito pelo profis-
sional que traz segurança para a sociedade.

Temos também um grande fator que se desta-
ca sobremaneira dentro dos assassinatos cotidianos 
dos nobres defensores da paz da Nação brasileira: os 
trabalhadores de segurança pública estão sendo dizi-
mados mais durante o seu horário de folga do que no 
seu horário de serviço.

Duas situações são verificadas para a morte de 
policiais durante a folga:

– Em face dos baixos salários pagos, in-
variavelmente os trabalhadores de segurança 
pública complementam os seus rendimentos 
em trabalhos informais. Nesse caso, trabalhos 
ligados à vigilância privada. E, em ocorrências 
durante essa guarda particular, acabam sen-
do executados.

– Outra variável é quando trabalhadores 
de segurança pública são rendidos por assal-
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tantes e, após serem identificados ou reconhe-
cidos, são sumariamente executados.

Isso aconteceu no dia 23 de outubro de 2009 na 
Grande Vitória, no Município de Cariacica, Espírito San-
to. O policial militar Evandro de Oliveira Santos ligava 
de um telefone público para o seu filho. Foi rendido 
por malfeitores. Ao descobrirem a farda do guardião 
no seu veículo, Evandro foi alvejado à queima-roupa 
com 2 disparos de arma de fogo.

No dia 5 de dezembro, os policiais civis consegui-
ram elucidar esse crime e prender os assassinos.

Mas, e agora?
Qual é a proteção social que será dada à família 

desse miserável herói da Nação?
Em toda a Nação brasileira, o descaso desmedi-

do que se dá aos trabalhadores de segurança pública 
é praticamente generalizado.

Não é admissível que os nossos bravos sejam 
tão mal remunerados, exercendo atividade tão difícil 
e tão nobre.

Não é possível argumentar que não há recursos 
para remunerar dignamente todos os trabalhadores de 
segurança pública brasileiros.

Para se ter uma noção de como as nossas ri-
quezas se esvaem, somente com políticas ineficazes 
utilizadas na repetência e na evasão escolar o Brasil 
desperdiça R$15,1 bilhões. Os ralos da nação brasi-
leira são dantescos. Não há mais por que tolher os 
nossos trabalhadores de segurança pública de uma 
remuneração justa.

Todas as profissões são nobres, mas em nenhu-
ma se executam trabalhadores a cada 17 horas.

Portanto, trabalhadores tão nobres e pouco ou 
nada reconhecidos precisam ser muito bem remunera-
dos. Temos na Casa a PEC 300, e chega a PEC 41.

Conclamo a todos os Parlamentares, em especial 
o Presidente Michel Temer e todos os Líderes partidá-
rios, para que coloquem na ordem do dia a proposta 
que trata do resgate da dignidade do trabalhador de 
segurança pública. A PEC 300. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Depu-
tado Domingos Dutra. 

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Presidente Lula, após 11 anos, coloca-
rá os pés amanhã em São Luís, Capital do Estado do 
Maranhão, para inaugurar uma obra do PAC Rio Anil, 
obra de habitação iniciada pelo ex-Governador Jackson 
Lago, injustamente cassado. Além disso, o Presidente 
Lula assinará com o Governo atual convênio sobre o 
programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. 

A comitiva presidencial me encaminhou convi-
te para acompanhar o Presidente em sua estada em 
São Luís. Estou há 30 anos no PT, participei de todos 
os momentos difíceis da construção desse partido. 
Evidentemente, tanto eu como milhares de petistas 
do Maranhão sonhamos com o momento de ter Lula 
retornando ao nosso Estado, agora na função de Pre-
sidente do País.

Lamentavelmente, tenho que declinar do convite, 
porque a minha consciência me obriga a não estar no 
mesmo palanque com o grupo político que governa o 
Maranhão hoje, que não se acostumou ainda com a 
democracia, um grupo político que cassou o Gover-
nador eleito, que recentemente cassou um Prefeito do 
PT para colocar um parente no lugar e que cassou o 
juiz mais premiado do Maranhão porque este ousou 
decidir ouvindo também a comunidade. 

Não posso estar num palanque com a atual Go-
vernadora Roseana, que na eleição interna do PT 
montou um comitê eleitoral no Palácio do Governo, 
constrangeu Prefeitos do PT, ameaçou suspender 
convênios e obras e interferiu de forma covarde numa 
eleição partidária interna.

Por esses motivos, lamentavelmente e com muita 
tristeza, não poderei acompanhar o Presidente Lula na 
sua estada em São Luís. Tenho consciência de que, 
pelas suas responsabilidades ao governar um País tão 
grande e complexo, o Presidente Lula tem por dever de 
ofício manter relações e até amizades com os inimigos 
de ontem, os aproveitadores de hoje e os adversários 
de amanhã, às vezes em detrimento e em prejuízo dos 
companheiros de ontem, de hoje e de sempre. 

Compreendo. Não há nenhum problema. Mas, 
como dizia o poeta Cazuza, o tempo não para, a vida 
não para. O mundo dá muitas voltas. Amanhã será ou-
tro dia e teremos oportunidade de nos encontrar com 
o Presidente Lula em outros lugares e em companhias 
menos catingosas do que as pessoas que hoje gover-
nam o Maranhão. 

Portanto, desejo ao Presidente Lula uma boa es-
tada em São Luís do Maranhão, que anuncie obras e 
serviços para ajudar o povo do Estado a sair da misé-
ria, da pobreza e da escravidão que lá existe há mais 
de 4 décadas. 

Lamento, mas tenho que registrar esta minha 
decisão para manter minha identidade, meu caráter, 
minha integridade de não misturar minha história com 
a história de um grupo que se constitui na pior oligar-
quia que ainda reina no Brasil. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães Neto) – Concedo a palavra ao nobre Depu-
tado Iran Barbosa. 
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O SR. IRAN BARBOSA (PT – SE. Sem revisão 
do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente. 

Hoje, 9 de dezembro, é o Dia do Fonoaudiólogo. 
Ontem, já fiz referência a esse dia e parabenizei esse 
profissional. Hoje é também o Dia Internacional de 
Combate à Corrupção, já tão citado aqui por colegas 
que me antecederam.

Quero usar este espaço e este momento para 
fazer coro às vozes que se levantam neste dia para 
mostrar que a luta contra a corrupção tem que ser 
permanente e cotidiana. Trata-se de uma luta que en-
volve reflexão sobre valores, comportamentos, a nos-
sa vida pessoal e as relações que estabelecemos. A 
partir dessa reflexão ampla, poderemos chegar a uma 
conclusão mais específica do papel que têm a política, 
o político, os homens e as mulheres públicas do País 
no combate à corrupção. 

O número de projetos que temos tramitando na 
Casa sobre a corrupção, na perspectiva de puni-la e 
de coibi-la, demonstra que não podemos dar o mesmo 
tratamento a todos os homens públicos, não podemos 
colocar na mesma vala comum todos os políticos. 

Há aqueles que insistem em participar da vida 
pública e doar a vida de forma a romper com uma vi-
são equivocada que existe na política do nosso País 
– a do jeitinho, do apadrinhamento, patrimonialista, 
que termina estimulando os pequenos e grandes atos 
de corrupção. São esses pequenos e grandes atos de 
corrupção que fazem sangrar os direitos dos cidadãos 
neste País, impedem que a educação seja de quali-
dade, a saúde atenda adequadamente o cidadão, os 
programas de políticas públicas atendam efetivamente 
todos aqueles que precisam da ação do Estado.

Portanto, neste dia quero fazer coro – repito – 
àqueles que apelam para que esta Casa dê uma de-
monstração de que aqui ainda existe resistência à cor-
rupção. Vamos votar os projetos que estão tramitando, 
notadamente aqueles que já estão prontos para vir à 
pauta, a fim de dar a nossa contribuição para diminuir 
o sentimento nacional de que a política é algo que se 
mistura com a corrupção. Não é isso. Há formas de 
fazer política sem que essa mistura aconteça. Quero 
chamar a atenção especialmente para o Projeto Ficha 
Limpa. Há uma exigência do povo brasileiro para que 
o votemos.

Passo a outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados. Comunico a visita de lideranças do 
Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e 
Previdência Social do Estado de Sergipe (SINDIPREV/
SE) ao meu gabinete, na última terça-feira, dia 8 de 
dezembro. Os servidores entregaram, na ocasião, um 
documento em defesa dos trabalhadores públicos fe-
derais da carreira da previdência, da saúde e do traba-

lho e da carreira do seguro social, no qual pedem ao 
Governo do Presidente Lula que resolva os problemas 
que afetam as categorias.

Os servidores reivindicam a reabertura imediata 
das negociações para uma efetiva reestruturação da 
carreira, com impactos financeiros, como já vem sendo 
feito com outras carreiras do Poder Executivo Federal, 
reajuste da tabela das categorias e discussão sobre a 
situação dos trabalhadores federais cedidos ao SUS, 
constantemente perseguidos, discriminados e desva-
lorizados pelos gestores estaduais e municipais, entre 
outros pontos.

Apoio a pauta de luta dos trabalhadores federais 
e peço que seja garantida ampla divulgação ao docu-
mento que me foi entregue.

Abordo ainda outro assunto, Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados. Comunico que, em Sergipe, teve iní-
cio o processo de audiências públicas entre o Minis-
tério Público Estadual e os Prefeitos das cidades que 
não implantaram o Piso Salarial Profissional Nacional 
do Magistério Público. Dos 75 Municípios sergipanos, 
apenas cerca de 30 cumprem a Lei 11.738/2008, o 
que é lamentável. Na rede estadual, depois de mui-
ta luta dos professores, o piso salarial é pago desde 
meados deste ano. 

Por conta da resistência de grande parte dos Mu-
nicípios em pagar o PSPN, eu e minha companheira 
de partido, professora e Deputada Estadual Ana Lúcia 
pedimos, recentemente, a intermediação do Ministério 
Público, para que as administrações municipais cum-
pram a legislação.

Esta semana, ocorreu a primeira reunião no Mi-
nistério Público Estadual, com a Prefeita de São Miguel 
do Aleixo, e outras reuniões estão sendo agendadas, 
para que todos os Municípios do Estado façam valer 
a Lei do Piso.

A Prefeita apresentou proposta de implantação do 
PSPN e esta foi levada, imediatamente, ao Sindicato 
dos Trabalhadores em Educação Básica da Rede Oficial 
do Estado de Sergipe, o nosso combativo SINTESE, e, 
agora, será apreciada pelos professores do Município.

Aproveito a ocasião para fazer um alerta. Pro-
postas recentes de implantação da Lei do Piso, como 
é o caso da de São Miguel do Aleixo e de outros Mu-
nicípios que estão aprovando leis que asseguram o 
pagamento do PSPN, a exemplo de Graccho Cardoso, 
São Domingos e, também, Aracaju, enviadas às Câ-
maras Municipais e já aprovadas pelos Parlamentares, 
apresentam graves problemas.

No caso da capital do meu Estado, os professores 
da rede de ensino contestam o projeto por considerar 
que ele interfere, negativamente, no plano de carreira 
e fere a história dos trabalhadores de educação de 
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Aracaju. E, mesmo com o projeto já aprovado, os pro-
fessores continuam em estado de luta permanente. 
Eles vão se reunir em nova assembleia para decidir os 
rumos do movimento, ainda nesta semana.

Como os professores, avalio que as propostas 
têm, realmente, graves problemas. Isso porque nelas, 
além de haver achatamento nas carreiras, os gestores 
públicos deixaram de considerar 2 pontos fundamen-
tais: a integralização total do piso e a correção do seu 
valor já a partir de janeiro de 2010.

Faço um apelo aos Prefeitos para que levem em 
consideração na apresentação das propostas de im-
plantação do piso esses 2 pontos, que são importan-
tíssimos se realmente queremos fazer valer o espírito 
da Lei 11.738, cuja essência é, exatamente, a valori-
zação do magistério público e da educação pública 
de qualidade. 

Depois de décadas de luta e da sanção da lei 
pelo Presidente Lula, é inaceitável que Prefeitos e 
Governadores se recusem a pagar o piso salarial na 
forma da lei. Como já disse em diversas manifesta-
ções nesta tribuna, o piso é lei e deve ser cumprido 
não só em respeito aos educadores, mas em respeito 
aos alunos e à população brasileira e em defesa do 
ensino público de qualidade.

Quero registrar e elogiar, ainda, o empenho do 
Ministério Público, que, após receber nossa representa-
ção para que todos os Municípios sergipanos paguem 
o Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Pú-
blico, passou a agendar os encontros com os gestores. 
Faço um agradecimento especial ao Coordenador-Geral 
do Ministério Público, Rodomarques Nascimento; ao 
Diretor do Núcleo dos Direitos à Educação, Etélio de 
Carvalho Prado Júnior; ao Curador do Núcleo dos Di-
reitos à Educação, Luis Fausto Dias de Valois Santos; e 
ao procurador Carlos Cezar Souza Soares, com quem, 
junto com a Deputada Ana Lúcia, estive reunido no dia 
30 de novembro, para tratar de tais questões.

Era o que tinha para o momento.
Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
ORADOR

Senhores Parlamentares,
Em março de 2008, o Governo Federal firmou 

acordo com CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRA-
BALHADORES EM SEGURIDADE SOCIAL – CNTSS/
CUT e outras entidades, reajustando a tabela salarial 
dos servidores da CPST – Carreira da Previdência, da 
Saúde e do Trabalho através da Lei nº 11.784 de 22 
de setembro de 2008, sendo que esse acordo deverá 
vigorar até 2011.

Porém, neste mesmo período, as negociações 
de reajustes salariais que o Governo firmou com os 
outros setores do funcionalismo, fez com que a nego-
ciação com os com servidores da CPST – Carreira da 
Previdência, Saúde, Funasa e Trabalho se tornasse a 
terceira pior Tabela salarial do executivo federal.

É preciso ressaltar, Senhor Parlamentar que, para 
adesão a essa carreira, era necessária a assinatura de 
um termo de opção, por cada servidor, em função da 
dispersão da categoria por conta da municipalização 
e estadualização, hoje temos 36 mil servidores fora da 
carreira (cedidos ao SUS).

Diante deste quadro apresentado, vimos solicitar 
a intervenção de V.Sa junto ao Ministério do Planeja-
mento, Saúde, Previdência e Trabalho para que o Go-
verno reabra as negociações com esses setores para 
que se discutam os pontos abaixo discriminados:

1 – Reabertura imediata das negociações para 
uma efetiva reestruturação da Carreira, com impactos 
financeiros, como já vem sendo feito com outras car-
reiras do Poder Executivo Federal;

2 – Reajuste da tabela dos servidores da Carreira 
da Previdência, da Saúde e do Trabalho, inclusive com 
a antecipação das parcelas de 2011 para 2010;

3 – Reabertura do prazo para adesão à Carreira 
da Previdência, da Saúde e do Trabalho, pois existem 
hoje aproximadamente 36 mil servidores fora. Solici-
tamos o apoio à emenda parlamentar ao projeto de lei 
5918/09, que trata deste tema, de autoria do Deputado 
Carlos Santana (PT/RJ);

4 – Discussão sobre a situação dos servidores 
(as) federais cedidos ao SUS, constantemente perse-
guidos, discriminados e desvalorizados pelos gestores 
estaduais e municipais;

5 – Apoio às reivindicações do servidores o Mi-
nistério do Trabalho, que cerca de 30 dias estão greve, 
e sem receber uma proposta satisfatória por parte do 
Governo Federal; 

6 – Pela imediata instalação de um processo de 
negociação no âmbito do Ministério da Previdência 
Social para solucionar pendências das negociações 
inconclusas com todos os servidores do INSS;

Por fim, nós da CNTSS/CUT e Sindicatos filiados, 
gostaríamos de agradecer antecipadamente a V.Sa. o 
empenho para corrigir as injustiças praticadas contra 
os integrantes da Carreira da Previdência, Saúde e 
do Trabalho.

Atenciosamente, – Direção da CNTSS/CUT e seus 
sindicatos filiados

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra à Deputada Rose de Freitas.

A SRA. ROSE DE FREITAS (Bloco/PMDB – ES. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, infelizmen-
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te não sou portadora de boas notícias. O meu Estado 
passa por momento dificílimo com a calamidade das 
fortes chuvas que caíram sobre Brejetuba, Afonso Cláu-
dio, Conceição do Castelo, Ibatiba e, agora, Domingos 
Martins, com a BR interrompida, pessoas incomunicá-
veis e mortes inclusive.

Venho, de público, reiterar o apelo que fizemos 
ao Ministro Geddel Vieira Lima, para que acione a De-
fesa Civil. Não é possível que pessoas fiquem isola-
das, sem apoio ou amparo, e nós tenhamos que fazer 
essa peregrinação anual. Não temos um fundo neste 
País que venha socorrer os Estados, os Municípios e 
a população que enfrentam situação de tamanha gra-
vidade, de calamidade pública.

Está aqui ao meu lado o coordenador da nossa 
bancada, Deputado Camilo Cola, que, com certeza, apoia 
nossa luta e também se movimenta nesse sentido.

Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. e peço socorro 
imediato ao Ministro da Integração Nacional, Sr. Geddel 
Vieira Lima, que inclusive faz parte do meu partido.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre De-
putado Luiz Couto. S.Exa. dispõe de até 3 minutos.

O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, hoje, quando se comemora o Dia Internacional 
contra a Corrupção, registro que tramita na Casa a Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 422-A, de 2005, que 
cria varas especializadas em cada Estado, para julgar 
ações contra atos de improbidade administrativa.

Ocorre que a Comissão Especial constituída 
para proferir o parecer não está funcionando, porque 
o Presidente definiu que somente no próximo ano ela 
começaria a trabalhar.

Achamos que isso não está correto e esperamos 
que a Comissão possa trabalhar efetivamente, tendo prazo 
definido. Caso ela não venha a decidir sobre o mérito da 
matéria, a PEC poderá vir a plenário para votação.

Mas, Sr. Presidente, neste dia, também venho fa-
lar da corrupção em meu Estado. Os valores desviados 
dos recursos federais pelas Prefeituras Municipais da 
Paraíba aumentaram 304,44% entre os anos de 2008 
e 2009. Segundo relatório sobre as atividades do Tribu-
nal de Contas da União no Estado da Paraíba, esses 
desvios passaram de 4,5 milhões de reais em 2008 
para 18,2 milhões de reais em 2009.

Nos últimos 5 anos, Sr. Presidente, os desvios 
somaram 56,3 milhões de reais. Isso é muito grave, 
pois demonstra que, cada vez mais, os recursos públi-
cos federais encaminhados para os Municípios estão 
sendo desviados.

Matéria publicada pelo Portal Correio, da Paraíba, 
na página Política, traz todos esses dados, que solicito 
a V.Exa. sejam transcritos nos Anais da Casa.

Sr. Presidente, também parabenizo a ação do Fó-
rum Paraibano de Combate à Corrupção, registrando 
que é importante combater esse tipo de atividade cri-
minosa, porque é um ralo por onde o dinheiro público 
é desviado. Com isso, os recursos federais deixam de 
chegar à população lá na ponta, a qual necessita de 
obras estruturantes que lhe propiciem qualidade de 
vida. Infelizmente, os recursos federais são encami-
nhados, mas os desvios vêm acontecendo com muita 
celeridade. 

Sr. Presidente, neste Dia Internacional de Com-
bate à Corrupção, registro ainda que o Projeto Ficha 
Limpa precisa ser, rapidamente, votado nesta Casa.

Era o que tinha a dizer.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORA-
DOR

Política
Corrupção: desvios aumentaram em 304%
‘Os valores desviados dos recursos federais pelas 

prefeituras municipais paraibanas tiveram um aumen-
to de 304,44% no comparativo de 2008 até o mês de 
novembro de 2009, passando de R$ 4,5 milhões para 
R$ 18,2 milhões segundo o relatório das atividades 
do Tribunal de Contas da União (TCU) no Estado da 
Paraíba. Segundo matéria publicada ontem pelo Cor-
reio, nos últimos cinco anos, os valores referentes aos 
desvios somaram R$ 56.3 milhões. Em 2005, o TCU 
contabilizou R$ 20,1 milhões em desvios, enquanto que 
em 2006 e 2007, os valores foram de R$ 7,1 milhões 
e R$ 6,3 milhões, respectivamente.

Os processos destinados a apurar as irregulari-
dades e fazer com que os recursos desviados sejam 
devolvidos são as Tomadas de Contas Especiais. O 
TCU registrou, até novembro deste ano, 81 tomadas 
de contas especiais, que representa um acréscimo de 
65% em relação à quantidade autuada em 2008. Do 
total, 77 (95% referem-se a recursos federais repas-
sados aos municípios.

Desde 2005, das 257 tomadas de contas espe-
ciais julgadas, 156 – 65% do total – foram consideradas 
irregulares, sendo 45 apenas em 2009. O número é 
quase duas vezes maior que no ano passado, quando 
se constatou 24 irregularidades. Já as contas julgadas 
regulares com ressalvas, são em número de 51 (21%), 
sendo seis em 2009, quantia menor que as nove ve-
rificadas em 2007 e 2008. Entretanto, desde 2005, 
apenas uma conta foi considerada completamente 
regular. De acordo com o relatório do TCU, até o fim 
de 2006, havia 170 processos de tomada de contas 
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especiais referentes a recursos federais repassados a 
prefeituras ou a órgãos e entidades localizadas na Pa-
raíba em tramitação no Tribunal, sendo que 150 (88%) 
deles correspondiam a recursos federais transferidos 
a municípios.

A apuração das possíveis irregularidades é rea-
lizada por meio de fiscalizações, tendo sido feitas 40 
auditorias nos últimos cinco anos, sendo oito em 2009 
e uma ainda em andamento. As auditorias são as se-
guintes: obras públicas na rodovia BR 101, de 18 de 
maio a 22 de junho; obras de urbanização do Vale do 
Jaguaribe, de 27 de abril a 25 de maio; documenta-
ção relativa à construção do Centro de Convenções 
em João Pessoa, de 13 a 22 de julho; obras da cons-
trução e recuperação da barragem de Mamanguape, 
de 28 de maio a três de junho; obras de recuperação 
do Porto de Cabedelo, de 25 de junho a 17 de julho; 
gestão dos recursos de Atenção Básica à saúde, des-
centralizados aos municípios de Campina Grande, 
Arara, e Sapé, de 24 de agosto a 25 de setembro; 
inspeção no Tribunal Regional Eleitoral, na área de 
diárias e serviços extraordinários, de 28 de setembro 
a nove de outubro; inspeção no Núcleo Estadual do 
Ministério da Saúde, a fim de regularizar a cessão de 
servidores aos órgãos integrantes do Sistema Único 
de Saúde, que ainda está em andamento.

Em 2005, o TCU realizou 13 auditorias, sendo 
sete em obras de grande porte, cinco em licitações e 
contratos e uma em convênio firmado com prefeitura. 
No ano seguinte, foram feitas nove auditorias, sendo 
duas em obras de grande porte, três em licitações e 
contratos e quatro em convênios realizados com pre-
feituras. Já em 2007, foram cinco auditorias. Quanto 
às obras de grande porte, o número é de duas audi-
torias, enquanto que para três licitações e contratos, 
foram feitas três. Em 2008, o TCU também contabili-
zou cinco auditorias, sendo duas referentes às obras, 
duas para licitações e uma em convênios firmados 
com prefeituras.

Focco
Na quarta-feira, o Fórum Paraibano de Combate 

à Corrupção (Focco) vai se reunir no Ponto de Cem 
Reis, na Capital, para comemorar o Dia Internacional 
Contra a Corrupção. No Evento “Feira contra Corrup-
ção”, os participantes vão fazer um balanço anual dos 
órgãos que integram o Fórum. O relatório de atividades 
do TCU será um dos relatórios apresentados.

Coordenação do Focco
Os órgãos integrantes do Fórum Paraibano de 

Combate à Corrupção (Focco) decidiram reconduzir a 
atual coordenação do movimento para o exercício de 
2010. Foram reeleitos Rainério Rodrigues Leite, como 
coordenador executivo, e, como coordenadores adjun-

tos, Jaci Fernandes Sobrinho, Victor Carvalho Veggi e 
Adrio Nobre Leite, representantes respectivamente do 
Tribunal de Contas da União, Controladoria-Geral da 
União, Ministério Público Federal e Ministério Público 
Estadual.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao Deputado Celso Malda-
ner. S.Exa. dispõe de até 3 minutos na tribuna.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, uma das maiores fábricas de rações do 
Brasil será inaugurada no próximo dia 17, em Linha 
Olaria, no Município de Cunha Porã, Santa Catarina. 
A COOPERCENTRAL Aurora investiu 65 milhões de 
reais para construir um dos mais modernos comple-
xos de produção de rações para frangos de corte e 
matrizes de frango. 

A nova fábrica, muito moderna, gerou 75 novos 
empregos diretos e 350 novos empregos indiretos. As 
obras, iniciadas em janeiro de 2008, foram concluídas 
neste mês de dezembro, quando começa a indus-
trialização regular. Em um terreno de 125 mil metros 
quadrados foi edificada uma moderna planta industrial 
com 20 mil metros quadrados de área construída. Os 
investimentos totais foram custeados com recursos 
próprios (8,7 milhões de reais) e pelo BNDES/PRO-
DECOOP (56,3 milhões de reais). 

O Presidente da Coopercentral Aurora, Mário Lan-
znaster, assinala que a indústria foi projetada de acordo 
com as mais avançadas práticas de fabricação de ali-
mentos para animais e normas de segurança alimentar, 
pessoal e ambiental, definidas pelas instruções normati-
vas do Ministério da Agricultura. Todo o processo indus-
trial é automatizado. A matéria-prima passa por rigoroso 
controle de qualidade e, após aprovada, o sistema ele-
trônico indica em qual silo será armazenada. 

O equipamento é dotado de sistema de separa-
ção das matérias-primas (milho e farelos) por qualidade 
nutricional, o que permite melhor formulação e sen-
sível redução dos custos de produção, inclusive com 
ganhos ambientais. O recebimento e beneficiamento 
são processados em circuito fechado, com sistema 
de aspiração dos resíduos finos, coletados e tratados 
segundo as normas ambientais. 

Os equipamentos que compõem a unidade de 
produção de ração foram fornecidos pela empresa 
holandesa Van Aarsen. O sistema de recebimento e 
armazenagem de milho e farelo de soja é composto 
por equipamentos nacionais da empresa Carlos Be-
cker, de Gravataí, Rio Grande do Sul, e Metalmeth, de 
Panambi, Rio Grande do Sul, com capacidades de re-
cebimento de 300 toneladas/hora e beneficiamento de 
200 toneladas/hora. A indústria tem capacidade dinâ-
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mica de recebimento de milho e farelo de soja de 300 
toneladas/hora, capacidade estática de armazenagem 
de milho de 25 mil toneladas e capacidade estática de 
armazenagem de farelo de soja de 2.800 toneladas. 

Essa configuração proporciona a produção de 
80 toneladas/hora, 1.600 toneladas por dia (com 20 
horas de trabalho), 40 mil toneladas por mês (com 
25 dias trabalhados) e 480 mil toneladas por ano. As 
rações para frango de corte representam 93% do vo-
lume global, e as rações para matrizes de frango de 
corte, 7%. Todos os produtos nutricionais destinam-se 
exclusivamente ao sistema integrado de produção da 
COOPERCENTRAL Aurora. 

Por isso, os produtos não serão vendidos, porém 
transferidos, gerando uma movimentação financeira em 
torno de 19,8 milhões de reais mensais, provenientes 
da transferência de 33 mil toneladas de ração, a 600 
reais a tonelada. O movimento econômico anual será 
da ordem de 235 milhões de reais. A preocupação 
ambiental predominou no projeto e na execução da 
nova fábrica de rações. É uma unidade completamente 
isolada em que a matéria-prima e o produto final não 
têm contato com o ambiente. 

É uma planta de processamento que gera muito 
pouco resíduo e/ou efluentes que são tratados por sis-
temas que atendem à legislação e aos cuidados com 
o meio ambiente. O diferencial tecnológico da unidade 
reside na característica de uma planta automatizada e 
informatizada que permite segregação das matérias-
primas por qualidade. Essa condição permite aos nu-
tricionistas formular rações adequadas à idade e à 
espécie que está sendo alimentada, reduzindo custos 
e aumentando a eficiência produtiva do animal. 

O sistema registra todas as ações dos operado-
res, de todo o processo produtivo e de manutenção, 
permitindo a rastreabilidade em todos os passos do 
processo, desde o recebimento dos insumos até a 
entrega na unidade do produtor integrado (criador de 
aves), com informações da MB Comunicação.

Sr. Presidente, trata-se de fábrica ambientalmente 
correta que, com certeza, vai dar sustentabilidade a 
todos os integrados, porquanto, ao estar bem centra-
lizada, baixará os custos de logística.

Registro, pois, essa grande inauguração, que vai 
acontecer no dia 17 de dezembro.

Muito obrigado.
O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB – RJ.) – Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito se tem dis-
cutido em nosso País a respeito da questão da impu-
nidade, que gera aumento da criminalidade. Portanto, 
precisamos modificar algumas coisas, para que esse 
processo de impunidade não continue.

Existe uma proposta de emenda à Constituição 
que tramita nesta Casa e se destina ao fim do foro 
privilegiado. O texto substitutivo foi votado e rejeitado 
pelo Plenário, fazendo com que o projeto original volte 
a ser discutido e posto em votação.

O projeto tem como objetivo acabar com os pri-
vilégios neste País, fazendo com que todos sejam ver-
dadeiramente iguais perante a lei, como diz a própria 
Constituição.

O fim do foro por prerrogativa de função é uma 
exigência da população, para que todos sejam julgados 
pelo juiz natural, de forma correta e igual.

Além disso, há outro projeto que permite que a 
pena comece a ser cumprida após a decisão de se-
gundo grau confirmatória de uma condenação feita 
em primeiro grau. Desta forma, estaremos dando uma 
resposta pronta e efetiva para aqueles que praticam 
crimes, principalmente o de corrupção. Esses avanços 
são necessários para que possamos tirar de circulação 
principalmente aqueles que lesam os cofres públicos 
neste País.

Se forem encarcerados todos aqueles que co-
meteram crimes, teremos condições de fazer com que 
a ficha limpa seja verdadeiramente efetivada. Afinal, 
quem está preso não deve e não pode ser candidato 
a nenhum cargo eletivo. 

Portanto, para acabarmos com a sensação de 
impunidade da população, precisamos modernizar a 
nossa legislação, no sentido de fazer com que todos 
efetivamente sejam iguais perante a lei e a punição 
seja aplicada de forma efetiva. 

Os crimes devem ser julgados com celeridade, 
respeitando-se o amplo direito à defesa, mas também 
fazendo com que, uma vez condenados, os criminosos 
cumpram suas penas imediatamente após a delibera-
ção das sentenças.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Marcelo 
Ortiz. S.Exa. dispõe de até 3 minutos na tribuna

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ve-
nho à tribuna tratar do posicionamento final referente à 
necessidade da compra de aviões de defesa no País.

Há muito tempo, desde o meu primeiro manda-
to, na qualidade de Presidente da Frente Parlamentar 
em Defesa da Indústria Aeronáutica Brasileira, sempre 
me coloquei em posição favorável a termos aviões de 
defesa. Tínhamos alguns aviões, mas se tornaram ob-
soletos e foram proibidos de voar. Hoje, temos alguns 
aviões, mas não podemos afirmar que eles sirvam para 
apresentação de uma defesa suasória ou mesmo para 
a possibilidade de nos defender de um ataque.
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O que efetivamente interessa ao País? Termos 
um avião que seja nosso, que seja construído no Bra-
sil. Obviamente, necessitamos da tecnologia do avião 
supersônico, e não temos. Mas o importante não é 
simplesmente comprarmos um avião pronto; nós te-
mos que construir o avião, temos que trabalhar nele. 
A cada momento, temos de mostrar a capacidade do 
nosso engenheiro, do nosso técnico em aeronáutica e 
dos nossos pilotos, que, sem dúvida, farão a compro-
vação da condição absoluta que a indústria brasileira 
tem de montar um avião.

Poucas pessoas sabem que os aviões não são 
fabricados. São comprados motores turbinados de 
uma empresa, trem de pouso de outra empresa, e 
eles são montados. Também tenho certeza absolu-
ta de que poucas pessoas sabem que, no Brasil, no 
Vale do Paraíba, na cidade de São José dos Campos, 
onde está instalada a EMBRAER, a terceira produto-
ra de aviões do mundo, existe uma fábrica de trem de 
pouso de avião que exporta peças para o mundo todo. 
Poucos sabem que na cidade de Guaratinguetá existe 
uma fábrica de componentes usinados, de peças para 
avião, que também são exportadas.

Poucos sabem que há mais de 100 indústrias, 
chamadas indústrias satélites, que circundam as em-
presas maiores, no caso, a EMBRAER, e produzem 
muito, para que haja um parque aeronáutico e a pos-
sibilidade efetiva de montagem de aviões, com toda a 
tecnologia que podemos apreender dos aviões super-
sônicos, porém com toda a característica de um avião 
brasileiro e que continue a permitir que sejamos uma 
indústria aeronáutica respeitada em todo o mundo. 

Muito obrigado. 
O SR. PEDRO EUGÊNIO (PT – PE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, trago 
mais uma vez à discussão o novo modelo de marco 
legal relativo à distribuição de royalties e de participa-
ção especial de petróleo e gás natural. 

Essa questão, Sr. Presidente, é de fundamental 
importância para o País. No momento em que o petró-
leo do pré-sal foi descoberto e em que o risco explo-
ratório praticamente desapareceu, fez-se necessária 
a mudança do marco legal que regulamentava a ex-
ploração do petróleo no Brasil. 

Nesse contexto, é indispensável que, quiçá ain-
da hoje, esta Casa aprove o regime de partilha em 
substituição ao de concessão, para que o petróleo 
seja da União não apenas enquanto está sob a terra, 
mas também depois de extraído, na forma de subpro-
dutos, e que os rendimentos da exploração beneficiem 
o povo brasileiro. 

No bojo desse debate, estamos discutindo também 
a distribuição dos royalties e a participação especial.

Quero ressaltar a importância da união da ban-
cada de Pernambuco, da bancada do Nordeste e a 
participação dos Governadores Eduardo Campos, 
Cid Gomes, Jaques Wagner e Wellington Dias, enfim, 
de todos aqueles que se envolveram nessa luta e que 
permitiram hoje comemorarmos um grande avanço, 
porque o modelo proposto não tocava na distribuição 
de royalties e na participação especial na área do pré-
sal já licitada, nem na quebra de contrato, o que não 
resiste a nenhuma análise. 

Conseguimos impor a ideia de que é importante 
para o País a União democratizar a distribuição dos 
royalties e da participação especial em toda a área 
do pré-sal. E isso já está contemplado no parecer do 
Deputado Henrique Eduardo Alves. 

Temos, portanto, de comemorar essa vitória, 
aprovar o novo modelo de partilha e, dentro dele, uma 
distribuição mais democrática dos royalties e da par-
ticipação especial.

Era o que tinha a dizer.
O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR – RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
solicito aos nobres colegas Parlamentares das ban-
cadas do Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul, enfim, 
aos companheiros que têm como interesse comum a 
população brasileira, que, na hora das votações dos 
projetos do pré-sal, não levem em consideração as 
palavras do Governador do Rio de Janeiro que vem 
sofrendo de insanidade mental.

Peço a todos os colegas que levem em consi-
deração a bancada dos 46 Deputados Federais que 
representam o Estado do Rio de Janeiro, os quais 
estão aqui para votar e não querem o quinhão do pré-
sal apenas para si, aceitando dividi-lo com os demais 
Estados e Municípios.

Conforme consta no relatório do Deputado Henri-
que Eduardo Alves, os Estados e Municípios produto-
res terão direito a uma parcela maior, serão atendidos. 
E a bancada do Rio de Janeiro está aqui para votar 
com o Relator, que contentou os Estados e Municípios 
produtores, assim como os demais Estados e Muni-
cípios do Brasil.

O Governador Sérgio Cabral, que completa 36 
meses de mandato, não visitou nem 10% dos Municí-
pios do Estado do Rio de Janeiro, mas já foi 34 vezes 
a Paris – quando solta uma pérola na imprensa que 
agride este Parlamento, ele pega um avião e vai para 
Paris desestressar.

Em nome da bancada do Rio de Janeiro, solicito 
às demais bancadas que levem em consideração es-
ses 46 Parlamentares que lutam e que trabalham pelo 
Estado do Rio de Janeiro e desconsiderem as palavras 
do insano Governador daquele Estado.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra, pela ordem, à nobre De-
putada Vanessa Grazziotin, que disporá de até 3 mi-
nutos na tribuna.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, companheiras e 
companheiros, recentemente, a Marinha do Brasil, por 
intermédio do Comando do 9º Distrito Naval, publicou 
muito mais do que uma nota, publicou o resultado de 
uma investigação séria, profunda e levada a cabo por 
um período significativo.

Refiro-me à situação do porto de Manaus, De-
putado Carlos Santana, privatizado em 2001, no auge 
do período das privatizações do Governo do então 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, das quais o 
ex-Governador do Amazonas era adepto. S.Exa. então 
privatizou o porto público de Manaus e passou a con-
cessão a uma empresa que à época não tinha condi-
ções técnicas nem legais para administrá-lo.

A empresa chamada Sierra, constituída recente-
mente em Miami, nos Estados Unidos, não tinha ca-
pital nem experiência na operação portuária no país 
de origem nem no Brasil nem em qualquer outro lugar 
do mundo. No entanto, sagrou-se vitoriosa e recebeu 
concessão para administrar o Porto de Manaus. 

Ocorre que a Marinha agora vem dizer o que 
estamos dizendo há anos. Logo em seguida à privati-
zação, juntamente com o meu partido, ingressei com 
uma ação popular na Justiça para rever essa priva-
tização, e até hoje o processo tramita em Brasília. A 
Marinha, recentemente, lançou uma nota reafirmando 
tudo o que havia escrito em seu relatório, ou seja, que 
a operação do Porto de Manaus nas atuais condições 
é temerária, por oferecer grave risco à navegação e à 
salvaguarda das pessoas. E mais: anexou ao relatório 
inúmeras fotografias que mostram o abandono do Porto 
de Manaus, que era público e foi privatizado. 

Sr, Presidente, encaminharei o relatório do 9º 
Distrito Naval da Marinha ao Poder Judiciário para que 
este se sensibilize e, de uma vez por todas, tome uma 
decisão. O porto está parado, sem operação e diversas 
vezes enfrentou problemas de embargo por parte do 
Governo Federal, inclusive do IPHAN. 

Precisamos resolver essa situação urgentemente. 
Repito: encaminharei ao Poder Judiciário a deci-

são da Marinha para agilizarmos a ação.
Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra à nobre Deputada Luciana 
Genro, a quem dou boas-vindas, pois S.Exa. regres-

sa de um período de licença. S.Exa. dispõe de até 3 
minutos na tribuna.

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Sem re-
visão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, senhoras e senhores que assistem a esta sessão, 
é com muita satisfação que retorno a esta tribuna.

Hoje é o Dia Mundial de Luta contra a Corrupção 
e, assim que desembarquei do avião que me trouxe de 
Porto Alegre, fui participar do ato contra a corrupção no 
Distrito Federal. O Governador Arruda e diversos Depu-
tados Distritais são protagonistas de um dos maiores 
escândalos que já atingiu esta Unidade Federativa.

Vim somente na quarta-feira, e não ontem, porque 
estava em Porto Alegre, junto com o Presidente esta-
dual do PSOL, Roberto Robaina, e o Vereador Pedro 
Ruas, fazendo mais uma denúncia de corrupção no 
Governo Yeda Crusius – mais uma casa suspeita na 
família Crusius e informações que comprovam indis-
cutivelmente a existência de caixa dois na campanha 
eleitoral de 2006 da Governadora. Essas informações, 
aliás, foram trazidas e confirmadas pelo próprio Vice-
Governador.

Os escândalos do Rio Grande do Sul e do Distrito 
Federal se somam a outros tantos que já aconteceram 
ou que estão acontecendo neste momento no País. A 
corrupção é uma verdadeira epidemia. Sabemos que 
acabar com ela é praticamente impossível, mas é pos-
sível acabar com a impunidade. A impunidade é o que 
garante a sensação de segurança para que corruptos 
ajam travestidos de agentes públicos e saqueiem os 
cofres da União, como estamos vendo acontecer no 
Rio Grande do Sul, no Governo Yeda Crusius, e aqui 
no Distrito Federal, no Governo Arruda. 

O PSOL, que se tem colocado na linha de frente 
da luta contra a corrupção, saúda este Dia Mundial de 
Luta contra a Corrupção, alertando que as instituições 
da República brasileira estão apodrecidas e cada vez 
mais a população está descrente da possibilidade de 
se fazer política honestamente, sem se vender, defen-
dendo o interesse público. 

Nós acreditamos que é possível e por isso não 
vamos desistir. Nem no Rio Grande do Sul nem no Dis-
trito Federal nem em nenhuma parte deste Brasil vamos 
desistir da luta contra a corrupção. E temos a convic-
ção de que mudanças profundas são fundamentais 
para que se possa acabar com a impunidade, porque 
as instituições apodrecidas não mais estão sujeitas a 
reformas apenas paliativas. 

É preciso uma transformação profunda, acabar 
com o foro privilegiado, com as manobras protelató-
rias que levam às prescrições dos crimes de colarinho 
branco. É preciso que os mandatos sejam revogáveis, 
é preciso acabar com o voto secreto neste plenário. É 
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preciso que tenhamos mecanismos reais de partici-
pação popular para que as promessas de campanha 
eleitoral não sejam grandes farsas que na vida real 
nunca se concretizam. 

Essa é a luta que o PSOL vai travar porque nós 
sabemos que o dinheiro que vai para a corrupção é 
o dinheiro que falta para a saúde, para a educação, 
para o desenvolvimento econômico, para aquilo que 
realmente é necessário ao nosso povo. E o nosso povo 
não merece os políticos que tem.

Muito obrigada.
O SR. CARLOS SANTANA (PT – RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
estamos terminando o ano e não votamos a PEC 300, 
que trata da remuneração, do piso da Polícia Militar e 
dos bombeiros no nosso País.

Todos sabem que eu sou do Estado onde se 
pagam os piores salários ao policial. Um jovem ao in-
gressar na Polícia ganha 800 reais. Um sargento com 
20 anos de casa na PM do Rio de Janeiro ganha 2 
mil e 200 reais.

E, aí, eu vejo algumas pessoas criticando a jor-
nada dupla; mas o policial tem mesmo de fazer bico 
para sobreviver porque ele tem de pagar a escola das 
crianças, moradia, uma vez que há muito tempo não 
se tem uma política de moradia para a Polícia Militar 
e para as demais polícias.

É com muita tristeza que vemos a situação do 
nosso Estado. Gostaria que esta Casa desse priorida-
de à PEC nº 300, para se dar o mínimo de dignidade a 
esses policiais. Muitos vêm de fora para aprender com 
eles. A violência é muito grande no Rio de Janeiro e 
policiais saem de Brasília – aliás, votamos aqui o piso 
salarial do policial e do bombeiro de Brasília, de mais 
de 4 mil reais – para ir ao Rio de Janeiro, onde vemos 
uma situação que não tem limite em relação aos sa-
lários dos policiais da PM.

Por isso, saúdo os participantes dos movimentos 
que se realizam em todo o Estado. Há menos de 15 
dias houve um grande movimento em Campos, onde 
fizeram grande manifestação com seus familiares. E 
quero dizer aos familiares dos PMs que eles têm de ir 
às ruas, participar desse processo, fazer com que esta 
Casa vote, se não for neste ano, pelo menos no início 
do ano que vem, a PEC nº 300, para dar dignidade a 
esse homem. Por que um cidadão, um policial, com 20 
anos de casa, ganha 2 mil e 200 reais?

Sr. Presidente, esses profissionais têm o meu 
apoio.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT – PE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, hoje, 9 de dezembro, é o Dia Mundial de 
Combate à Corrupção. 

Tive a honra de ser o Relator nesta Casa do 
projeto de decreto legislativo pelo qual o Brasil ade-
riu – aliás, foi um dos primeiros 30 países a aderir – à 
Convenção Internacional da ONU para o Combate à 
Corrupção.

Mas tenho a absoluta certeza – não falo apenas 
em meu nome pessoal, mas na condição de Parla-
mentar do meu Estado – de que há um sentimento 
de toda a Nação de que o combate à corrupção não 
pode ser obra de apenas 1 dia de luta contra o crime 
organizado, na esfera do patrimônio público e na re-
lação público-privada.

Tenho consciência de que o combate à corrupção 
deve ser travado diuturnamente, de maneira transver-
sal, republicana, envolvendo a administração dos Mu-
nicípios, dos Estados, a esfera federal e, sobretudo, o 
mundo das finanças e dos interesses privados. Tenho 
tido a oportunidade de dizer que a corrupção talvez 
seja a mais antiga parceria público-privada da história 
da humanidade.

Neste momento estão prontos para vir a Plenário 
projetos encaminhados por Deputados de vários parti-
dos. Vamos publicar a relação de todos eles e a relação 
dos 22 Líderes de partidos e blocos, para que o cidadão, 
do Amazonas ao Rio Grande do Sul, de Pernambuco, 
da Paraíba, do Rio de Janeiro, do Acre, do Tocantins, 
cada cidadão e cada cidadã possam cobrar dos líderes 
partidários o seu apoio à inclusão na pauta de votação 
desses projetos de combate à corrupção.

Acabo de vir de uma audiência com o Presidente 
Michel Temer em apoio ao Movimento de Combate à 
Corrupção, que defende a aprovação do projeto intitulado 
Ficha Limpa e admite que a condenação que impediria 
a inscrição de nomes para as eleições parlamentares e 
para o Poder Executivo possa vir a ser considerada em 
segunda instância, a instância dos tribunais.

O Brasil precisa aprofundar o combate à corrup-
ção. Não se trata de uma questão de cunho moral. A cor-
rupção é sinônimo da intervenção privada no patrimônio 
público, do recurso ao crime organizado, à formação 
de quadrilha, a expedientes nacionais e internacionais 
de lavagem de dinheiro. E a corrupção é, sobretudo, 
um crime contra os direitos humanos, porque, quando 
se subtrai patrimônio público, diminui-se a capacidade 
de investimento do Estado para saúde, educação, in-
fância, juventude, saneamento e habitação.

Por isso, estamos aqui para reforçar a luta nacio-
nal pelo combate à corrupção como responsabilidade 
de todos e todas neste País.

O SR. JÚLIO CESAR (DEM – PI. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
tenho um comunicado dos mais auspiciosos a fazer 
aos Estados e Municípios.
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A Secretaria do Tesouro Nacional estará, hoje e 
amanhã, fazendo 6 créditos: 1 crédito normal do de-
cênio, outro crédito referente àquele projeto da nossa 
autoria, do 1% a ser pago no dia 10. Pela nossa reda-
ção da época da PEC que se transformou na Emen-
da Constitucional n.º 55, deverá ser para pago o 13º 
salário dos servidores municipais.

Além desses 2 créditos, Sr. Presidente, há mais 
4 créditos de atualização monetária daqueles depó-
sitos judiciais retidos indevidamente pela União. Pelo 
nosso trabalho na Comissão de Finanças e Tributação 
fizemos com que o Tesouro pagasse. E ele pagou. Só 
que pagou por estimativa. O IPI e o Imposto de Renda, 
que constituem os fundos constitucionais de Estados 
e Municípios, representam na arrecadação normal do 
Governo 48% do estoque da arrecadação da União, 
excluída a Previdência Social. Então, é 1% da estimativa 
do FPM e 1% também do que foi arrecadado através 
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, 
a atualização desses créditos que foram pagos por 
estimativa, e um depósito judicial de 1 bilhão, 250 mi-
lhões de reais, dos quais foram identificados como IPI, 
Imposto de Renda, 205 milhões de reais, e, desses, 
56 milhões pertencem ao FPM e 54 ao FPE.

Ao todo, Sr. Presidente, são 7 bilhões, 158 mi-
lhões creditados hoje à noite na conta dos Estados e 
Municípios. É o maior crédito deste ano, principalmente 
em relação aos Municípios em razão do 1%.

Também devo dizer, Sr. Presidente, que está 
sendo classificado ainda para pagamento este ano, 
do REFIS 4, 1 bilhão, 227 milhões para Estados e 
Municípios.

Finalmente, quero falar da minha Emenda de 
nº 365, relativa ao pré-sal. Já defendi ontem diversas 
vezes o compartilhamento do pré-sal pelo Fundo de 
Participação dos Estados e pelo Fundo de Participação 
dos Municípios, para preservar o excessivo privilégio 
do Rio de Janeiro – acho que deve ser preservado –, 
mas no futuro que seja compartilhado com todos. 

Do pré-sal concedido, proponho que sejam divi-
didos os royalties, de acordo com o relatório do Depu-
tado Henrique Eduardo Alves, aprovado na Comissão, 
mais a participação especial, a parte que pertence 
aos Estados e Municípios, pelo FPM e pelo FPE. Sou 
contrário a que se retire um centavo da União, porque 
quando se tira da União está-se retirando também a 
possibilidade dela redistribuir com os entes federados, 
por meio de transferências voluntárias, o que se faz na 
saúde, na educação, no saneamento, na construção 
das infraestruturas voltadas para o desenvolvimento e 
aproveitamento das potencialidades do nosso País.

Esta é a emenda que vou defender porque está 
destacada. Espero a compreensão de todos. No mo-

mento apropriado farei as contas e mostrarei todas as 
vantagens daquele que já tem privilégio exagerado, 
inclusive na minha emenda, para dividir com aqueles 
que, histórica e injustamente, foram excluídos da divi-
são dos royalties em todo o Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra, pela ordem, à Sra. Depu-
tada Janete Rocha Pietá.

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT – SP. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, dou 
ampla divulgação à situação de vergonha por que pas-
sa o Governo de São Paulo. 

O nosso Estado virou uma ilha devido às chuvas: 
mais de 150 quilômetros de engarrafamento, mais de 
70 pontos de inundação causaram a morte de 6 pes-
soas, totalizando 23 vítimas. E a culpa é das mudanças 
climáticas e do meio ambiente...

Na época das administrações das Prefeitas Luiza 
Erundina e Marta Suplicy, alegava-se que faltavam po-
líticas públicas. Agora cobro da administração Kassab 
e do Governador Serra a falta de política de drenagem 
no Estado, principalmente na cidade de São Paulo.

Guarulhos sofreu com as chuvas e houve inun-
dação nas margens do Tietê, na Vila Anny e no Jar-
dim Jacy. Por quê? Porque – espantem-se, Deputados 
– houve falha na bomba do sistema de uma usina, 
cujo nome nem é muito bom: a Usina da Traição. Ora, 
qualquer governante sabe que uma política para pre-
venção de enchentes tem que se dar antes do perío-
do das águas. 

Ocupamos, sim, as margens do rio. A ocupação 
das marginais faz com que hoje São Paulo tenha vi-
rado uma ilha. É necessário investir mais em políticas 
de transporte coletivo. Guarulhos é a segunda cidade 
do Estado e lá ainda não chegou o metrô. Há quantos 
anos o PSDB está governando o nosso Estado? A 
única forma, Deputados, de se chegar à minha cidade 
era via metrô. Repito, falta investir mais em transporte 
coletivo, em educação. Mas não se pode culpar o povo 
pela falta de política de drenagem. 

Por isso, deixo registrada a minha solidariedade 
aos que perderam tudo o que construíram em todos 
esses anos e aos que morreram. Essa situação é ver-
gonhosa e não poderia deixar de denunciá-la. 

Aproveito ainda para conclamar os Deputados 
do Estado de São Paulo para irmos ao Governador 
pedir uma política real de planejamento que resolva 
essa questão daqui a alguns anos, pois sabemos que 
será difícil resolvê-la em alguns meses.

Hoje, enquanto em Copenhague se vivencia o 
respeito ao meio ambiente e a formulação de políticas 
para salvar o planeta, vemos a cidade de São Paulo 
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e todo o Estado virarem uma ilha – uma ilha de tris-
teza, uma ilha de morte, uma ilha que impossibilitou 
os trabalhadores de acessarem o seu emprego e que 
os fez perderem o que construíram durante toda uma 
vida. É uma vergonha!

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Registro a presença do Vice-Governador e Go-
vernador em exercício do Estado do Paraná, Sr. Orlando 
Pessuti, e da bancada do Paraná que o acompanha. 
Sejam bem-vindos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães Neto) – Concedo a palavra ao Deputado Ar-
naldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, registro que, na última quinta-feira, estive 
na cidade de Mogi das Cruzes, onde recebi o título de 
cidadão mogiano. Agradeço ao Vereador Pastor Carlos 
Evaristo, ao Nabil, Presidente da Câmara, e a todos 
os Srs. Vereadores pela justa homenagem, em reco-
nhecimento ao trabalho que venho fazendo pela região 
do Alto Tietê, particularmente pela cidade de Mogi das 
Cruzes. Agradeço inclusive a presença de uma grande 
equipe da APAMPESP naquele momento.

Sr. Presidente, queria protestar, em atendimento 
a reclamação do Warley, Presidente da COBAP, contra 
a informação do jornal Folha de S.Paulo de hoje de 
que o Governo baixará medida provisória para pagar 
apenas 50% do PIB aos aposentados. 

Nós não aceitamos isso. Prepararemos emendas 
a essa medida provisória. Mesmo que ela entre em 
vigor a partir de 1º de janeiro, quando for votada, nós 
podemos, se aprovado, garantir a retroatividade. 

Protesto em nome dos aposentados e pen-
sionistas.

O SR. MANATO (PDT – ES. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, na última sexta-feira estivemos 
no Município de Pancas, no Distrito de Vila Verde, onde 
nosso Governador do Estado, Paulo Hartung, autorizou 
uma ordem de serviço para pavimentação do trecho 
que liga o Município de Águia Branca a Pancas. Serão 
asfaltados 3 quilômetros em Pancas e 15 quilômetros 
em Águia Branca, totalizando 18 quilômetros.

Essas obras representam significativo desen-
volvimento para aquela região, que é produtora de 
café, onde vivem pequenos agricultores. Com isso, 
as pessoas poderão ir à cidade fazer compras, pois 
poderão trafegar de ônibus; enfim, haverá melhoria 
do fluxo entre Pancas e Águia Branca, por meio do 
Distrito Vila Verde.

Deixo, portanto, registrados meus parabéns ao 
Governador Paulo Hartung por esse grande feito.

Sr. Presidente, aproveito ainda para parabenizar o 
Vereador de Vitória, o Serjão, que foi eleito Presidente 
da Associação dos Vereadores da Região Metropoli-
tana – AVEREM, na Grande Vitória, que compõe 95% 
Vereadores, com proposta inovadora e moralizadora, 
com questões que serão discutidas em conjunto com 
todos os Vereadores, em prol de toda a região metro-
politana, como mobilidade urbana, segurança pública, 
saúde e destinação final do lixo.

Por fim, agradeço ao Governo Federal pela libe-
ração das emendas parlamentares. Podemos ir ao Mu-
nicípio de Águia Branca entregar uma máquina patrol; 
ao Município de Sooretama, outra patrol; ao Município 
de Irupi, uma paca regadeira. Percorreremos todo o Es-
tado para fazer a entrega do produto dessas emendas 
parlamentares, fruto do trabalho do Governo Federal, 
apoiado por este Deputado. E não poderia deixar de 
agradecer à Casa o apoio que temos recebido.

Agradeço também, Sr. Presidente, ao Prefeito 
Reginaldo, de Presidente Kennedy, que está em Bra-
sília hoje para participar da Marcha a Brasília em De-
fesa dos Municípios, nessa reunião da Confederação 
Nacional de Municípios. 

Ele está fazendo um grande trabalho em Presi-
dente Kennedy, acompanhado do Vereador Clarindinho. 
No mês de janeiro, ele vai fazer a entrega da ordem 
de serviço de 90 milhões de reais em obras. Nunca na 
história de Presidente Kennedy houve uma ordem de 
serviço tão grande! São casas populares, saneamento 
básico, creches, escolas, esgotamento sanitário, infra-
estrutura urbana e asfalto. A ordem de serviço chega 
a quase 100 milhões de reais.

Então, parabéns, Reginaldo, pelo belo trabalho 
que vem fazendo à frente da Prefeitura Municipal de 
Presidente Kennedy.

Obrigado.
O SR. DELEY (PSC-RJ. Sem revisão do orador.) 

– Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para rapida-
mente parabenizar Patrícia Amorim, primeira mulher a 
presidir um dos grandes clubes do futebol brasileiro.

Espero que ela obtenha sucesso; que, como ela 
mesma disse em entrevista, consiga derrubar todo e 
qualquer preconceito que apareça à sua frente; e que 
o seu espírito arejado – é ex-atleta – realmente traga 
novas ideias para um dos segmentos mais importantes 
deste País: o futebol.

Deixo registrado nos Anais da Casa a importância 
que é ter a primeira mulher a presidir o clube de maior 
torcida do País. Aqui fica o desejo de sucesso. Que ela 
possa, acima de tudo, vencer todos os obstáculos e 
mais uma vez valorizar a mulher brasileira.

Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Simão 
Sessim.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP – RJ. Pronuncia o se-
guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, eu gostaria de prestar uma singela homenagem, 
desta tribuna, ao ilustre e extraordinário Ministro Barros 
Levenhagen, digníssimo relator e presidente do cole-
giado da Quarta Turma do Tribunal Superior Trabalho, 
pela brilhante e magnífica decisão, tomada na sema-
na passada, quando determinou, em sua sentença, a 
obrigatoriedade do empregador, no caso, um empresa 
bancária, de manter o plano de saúde de uma empre-
gada baiana, que teve o contrato de trabalho suspenso 
em virtude de aposentadoria por invalidez.

No início deste mês, Sr. Presidente, eu estive 
nesta mesma tribuna comentando a nova expectativa 
de vida do povo brasileiro – que sobe e chega a pouco 
mais de 72 anos de idade, conforme dados do IBGE 
–, alertei para a questão dos novos desafios que este 
fato representa para a família, o Estado e a socieda-
de brasileira. Frisei, por exemplo, que tal fato implica a 
necessidade de adequarmos políticas sociais voltadas 
para atender às grandes demandas, sobretudo nas 
áreas da saúde e previdência social.

No caso específico dessa trabalhadora vitoriosa 
no TST, o banco para o qual trabalhava alegou que a 
suspensão do contrato de trabalho, com a aposen-
tadoria por invalidez, cessaria toda a obrigação da 
empresa em relação à sua funcionária. Mas, graças a 
Deus, para o Ministro Levenhagen, até que o prazo de 
5 anos transcorra, para a conversão da aposentadoria 
provisória em definitiva – quando, aí sim, o emprega-
dor ficaria isento da obrigação –, persiste o dever da 
empresa de garantir o plano de saúde à empregada 
afastada.

O banco chegou a alegar, Sr. Presidente, que 
o restabelecimento do plano violaria o princípio da 
legalidade, na medida em que inexistia lei, estatuto 
ou instrumento normativo prevendo a manutenção da 
vantagem na hipótese de suspensão ou extinção do 
contrato de trabalho. Mas o ilustre e iluminado Ministro 
Levenhagen julgou o desespero daquele coitada ex-
funcionária, aposentada por invalidez, com sentimento 
de humanidade e solidariedade, deixando claro na sua 
sentença histórica que, a partir do princípio da dignida-
de da pessoa humana e do reconhecimento do valor 
social do trabalho, não se pode, absolutamente, afastar 
a responsabilidade patronal em momento crítico para a 
saúde da empregada em litígio. Até porque, como bem 
lembrou o ilustre magistrado, é exatamente na aposen-
tadoria por invalidez que a empregada mais necessita 

de assistência médico-hospitalar e benefícios, e que, 
portanto, isso deve ser garantido pelo empregador.

Deu, portanto, S.Exa. o Ministro Levenhagen 
uma demonstração inequívoca de justiça plena que 
deve servir de jurisprudência em defesa de milhões de 
aposentados, que, certamente, estão vivendo, neste 
exato momento, o mesmo drama dessa guerreira em-
pregada baiana.

Era o que tinha a dizer no momento, Sr. Presi-
dente. Muito obrigado.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, venho a esta tribuna enaltecer a pas-
sagem do septuagésimo quinto aniversário do Muni-
cípio de Londrina.

Com carinho lembro-me desta data, visto que 
minha irmã, Nágila Ayub Hauly, foi a primeira criança 
registrada em Londrina; e, por consequência, minha 
mãe é a primeira mãe oficial do município.

Meus pais, Salomão Jorge Hauly e Jamile Ayub 
Hauly, foram pioneiros. Lá chegaram em 1933.

Fundada pelos ingleses, Londrina se tornou berço 
de imigrantes, sobretudo de descendentes de libaneses, 
portugueses, japoneses, italianos, espanhóis e alemães, 
além de nossos irmãos paulistas, mineiros e nordestinos, 
que vieram para nossa região em busca de construção 
de novas vidas, sobretudo no setor cafeeiro.

Atualmente, com uma população de mais de 500 
mil habitantes, Londrina é a segunda cidade mais popu-
losa do Paraná e a terceira do Sul do País, abrigando 
uma multidiversidade cultural de povos e raças.

A despeito de ter perdido espaço no cenário eco-
nômico nas últimas 2 décadas, Londrina ainda se des-
taca como polo irradiador do Sul do País, notadamente 
pela qualidade das suas universidades, hospitais e da 
força do seu comércio.

Na minha atividade parlamentar, tenho destinado 
emendas orçamentárias federais parlamentares para 
benefício da população local e regional nas áreas de 
saúde, educação, esporte, habitação, emprego e sane-
amento básico, visando a desenvolver nossa região.

Registro, ainda, a destinação de emendas or-
çamentárias parlamentares, individuais ou coletivas, 
para permitir que a Prefeitura, Santa Casa, Hospital 
Evangélico, Hospital Universitário, Instituto do Câncer, 
entidades assistenciais, universidades e outras orga-
nizações possam continuar a prestar atendimento de 
qualidade à população.

Parabenizo a toda população, esperando que pos-
samos desenvolver uma Londrina cada dia mais pungen-
te e forte, enraizada nas tradições locais e com o espírito 
empreendedor que caracteriza nossa população.

Muito obrigado.
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O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB 
– CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres 
Parlamentares, nos corredores desta Casa e no Ple-
nário Petrônio Portela, no Senado, estão centenas de 
Prefeitos para cobrar a votação da PEC nº 29. 

E eu estou também para cobrar mais recursos, 
sim, para a área da saúde. Precisamos estar atentos, 
até porque a área econômica está cada vez mais in-
sensível a um dos problemas cruciais da população 
brasileira, que é a saúde.

É como se o paciente cujo problema se agrava 
não trouxesse mais despesas para o Município, para o 
Estado e para a própria União. Aquele diabético, aquele 
hipertenso a quem falta o medicamento, a quem falta o 
acesso ao sistema de saúde, com certeza vai neces-
sitar, em médio prazo, de uma UTI. Automaticamente, 
a saúde precisa de mais recursos. A atenção básica 
está totalmente desassistida.

Essa reivindicação dos Prefeitos, por intermédio 
da Confederação Nacional de Municípios, vem realmen-
te ao encontro dos anseios desta Casa de aprovarmos 
essa regulamentação na área da saúde, para que pos-
samos ter com clareza – Governo Federal, Governos 
Estaduais, Governos Municipais – o que são ações e 
serviços de saúde.

Mas também precisamos cobrar o descontingen-
ciamento do Orçamento. É inconcebível que hoje, 9 
de dezembro, dos 63,966 bilhões de reais aprovados 
não somente na Lei Orçamentária, mas também em 
créditos suplementares, somente tenha sido empenha-
do menos de 50%: 38%. Isso é grave. Isso demonstra, 
cada vez mais, a insensibilidade da área econômica 
para com o problema de saúde. O Ministro José Go-
mes Temporão tem-se esforçado para que possamos 
executar esse orçamento.

Sem falar também no Orçamento de 2008, que a 
área econômica não descontingenciou; sem falar tam-
bém no Restos a Pagar: mais de 10 bilhões de reais 
ficaram em Restos a Pagar vinculados à saúde, e até 
hoje não foram concretizados.

Nós nos mobilizamos. A Frente Parlamentar da 
Saúde, presidida pelo Deputado Darcísio Perondi, 
promove, junto a vários Deputados e Deputadas, uma 
mobilização para que haja acréscimo no Orçamento 
através de emendas individuais e emendas de bancada, 
que, entretanto, não são descontingenciadas.

Agrava-se, cada vez mais, o sistema de saúde 
e, às vezes, um Prefeito ou um Governador pode até 
cobrar mais recursos para a saúde, o que é, de fato, 
necessário. No entanto, muito mais que cobrar recursos 
para a saúde, devemos fazer com que o Orçamento 
seja impositivo, principalmente na área social, para 
que não fiquemos sempre lamentando ou batendo na 

porta dos gabinetes dos Ministros pedindo que sejam 
descontingenciados os recursos destinados à área 
da saúde.

É louvável a mobilização dos Prefeitos, como é 
louvável a mobilização da Frente Parlamentar da Saú-
de para garantirmos de fato que a população brasileira 
tenha acesso principalmente a medicamentos. No Orça-
mento de 2010, os Prefeitos que reivindicam o Farmácia 
Popular não terão essa chance. O orçamento relativo à 
assistência farmacêutica está em mais de 5%. Então, 
vai faltar medicamento, vai faltar Farmácia Popular, e 
nós temos de nos mobilizar nessa empreitada.

Hoje, com certeza, aprovaremos em segundo 
turno a PEC nº 391, de 2009, de nossa autoria, que 
estabelece o plano de carreira e o piso salarial nacional 
dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes 
de Combate às Endemias.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT – CE. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar, com 
muita satisfação, a homenagem que o Jornal do Cariri está 
fazendo aos grandes nomes do jornalismo cearense. 

E m dos homenageados é Edilmar Norões, con-
sagrado jornalista do Diário do Nordeste, conhecido 
de todo o povo cearense, pois sua voz é muito fami-
liar no Ceará. 

Há mais de 50 anos Edilmar Norões vem narrando 
o dia a dia do nosso Estado, em jornadas pródigas de 
lições de ética e de elegância, que servem de modelo 
para a profissão de jornalista. 

Quero saudar e homenagear esse grande jorna-
lista cearense, de cuja amizade pessoal tenho a hon-
ra de privar. E o faço porque Edilmar Norões é, sem 
sombra de dúvida, um dos baluartes do jornalismo 
cearense e brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. GERALDO SIMÕES (PT – BA. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, venho a esta tribuna reiterar a importância 
do projeto de lei sobre assistência técnica e extensão 
rural, aprovado na Câmara dos Deputados e que agora 
encontra-se na pauta do Senado, devendo ser votado 
no dia de hoje. 

O referido projeto significa um avanço porque 
desburocratiza a assistência técnica e extensão ru-
ral, permitindo que ela chegue de forma ágil aos mais 
afastados rincões do País, atendendo a comunidades 
de pequenos agricultores familiares.

Apesar do caráter polêmico que adquiriu a trami-
tação do projeto na Comissão de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, conseguimos chegar aos entendi-
mentos necessários para que o mesmo fosse aprovado 
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praticamente por unanimidade, tanto nas Comissões, 
como no plenário da Câmara dos Deputados. 

Processo similar ocorreu em sua tramitação no 
Senado, onde foram aprovados relatórios favoráveis 
nas Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Con-
sumidor e Fiscalização e Controle e de Agricultura e 
Reforma Agrária. 

Espero que estando incluído na Ordem do Dia 
de hoje o projeto venha a ser votado e aprovado pelo 
Senado, indo em seguida à Presidência da República 
para sanção. Para todo o setor da agricultura familiar 
e em geral para a população brasileira será uma boa 
forma de começar o ano de 2010 com a aprovação da 
política de assistência técnica e extensão rural adequa-
da para atender à demanda por estes serviços. Assim, 
estaremos dando passos à priorização da agricultura 
destinada ao mercado interno, invertendo a lógica de 
estimular o agronegócio tradicional. 

Aguardamos terminar o dia de hoje com esta 
boa notícia! 

O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB – 
RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, 1.200 Prefeitos que participaram 
de mobilização no Senado Federal estão vindo para 
cá, vestidos de branco. Vêm fazer um último apelo, 
pois lhes resta um sopro de esperança de que vote-
mos a regulamentação da Emenda Constitucional nº 
29. E podemos fazê-lo. Basta fazer um acordo: sem a 
Contribuição. A própria Liderança do Governo criou 
a Contribuição e a enterrou. Podemos ressuscitá-la, 
num grande acordo. 

Vamos votar o marco regulatório do pré-sal, que 
a maioria da população não sabe o que é, não enten-
de, nem sabe os efeitos. Mas ela sabe que vai faltar 
medicação excepcional no ano que vem. 

O Orçamento de 2010 diminuiu o dinheiro para 
os pacientes com câncer, hepatite crônica, doenças 
degenerativas. Diminuiu o dinheiro para a farmácia 
popular – e diminuiu nominalmente. Para urgência, 
emergência, UTI, ambulatório, o aumento foi quase 
nada, nem correspondeu à inflação. O Orçamento de 
2010 será pior do que o deste ano. 

Temos de reagir, colegas Deputados e Deputadas, 
votando hoje a regulamentação da Emenda Constitu-
cional nº 29, sem a contribuição. Deputado Henrique 
Fontana, Deputado Cândido Vaccarezza, Deputado 
Henrique Eduardo Alves, o PMDB topa. Acho que o 
PTB topa também, assim como PP. O PT e a Liderança 
do Governo têm de topar. Vamos votar hoje a regula-
mentação, num grande acordo. O Presidente Michel, 
que quer fazê-lo e tem sido impedido pelo Colégio de 
Líderes, pode incluir a matéria na Ordem do Dia. 

Pois bem, Sr. Presidente: 1.200 Prefeitos, vestidos 
de branco, virão a esta Casa. Eles estão gastando mais 
com a saúde há mais de 10 anos, enquanto o Governo 
Federal se retira e os Estados permanecem tímidos.

O ano que vem vai ser pior do que este. O Relator 
do Orçamento, o Deputado Magela, tem espaço, sim, 
para corrigir o buraco de 7 bilhões de reais existentes no 
Orçamento do ano que vem. Ele está engessado pela 
área econômica, mas vamos começar a nos manifestar 
aqui para a área econômica enxergar a realidade. 

No ano que vem, o grande debate eleitoral vai 
ser em relação à saúde, com o aumento das filas e da 
venda de caixões aumentando.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, indepen-
dentemente de partidos, a vida perpassa por nós, por 
nossos familiares, por nossos amigos, por nossos Mu-
nicípios, por nossos Estado e pelo Brasil.

Vamos reagir, Srs. Líderes!
Para encerrar, quero mostrar ao Plenário que os 

Prefeitos estão vestidos com este avental. (Exibe.) 
Vamos responder aos Prefeitos, vamos responder 

aos doentes do Brasil!
O Governo criou a CPMF. Depois, essa Contri-

buição não foi registrada em cartório e ficou na rua. 
Mas há outras opções neste momento.

Conto com a aliança do Deputado Onyx Loren-
zoni para votarmos a regulamentação da Emenda 
Constitucional nº 29.

Muito obrigado.
O Sr. Antônio Carlos Magalhães Neto, 2º Vice-

Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Michel Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a pa-
lavra, pela ordem, o Deputado Onyx Lorenzoni.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, permita-me.

Quero dizer ao nobre Deputado Darcísio Perondi 
que o Democratas topam fazer o acordo, desde que 
não haja uma nova CPMF. S.Exa. sabe disso.

Apoiamos os 10% como referência para o Go-
verno Federal, o que dará mais de 94 bilhões para a 
saúde para a saúde brasileira.

A luta é de S.Exa. é digna e justa. Agora, sem que 
para isso tenha que se criar imposto para a brasileira 
e o brasileiro pagar.

Chega de imposto!
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 

a palavra ao Deputado Inocêncio Oliveira.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR – PE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a “indústria de um dólar”, como chamam 
os norte-americanos ao turismo, é da maior relevân-
cia, nos últimos 15 anos, em Pernambuco e no Recife, 
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com o aporte de investimentos privados nacionais e 
estrangeiros na construção de hotéis e resorts, prin-
cipalmente no litoral sul do Estado, e na instalação de 
pousadas, tudo contribuindo para aumentar a oferta 
de acomodações. 

Simultaneamente, as sucessivas administrações 
do Estado desenvolveram ações para reforçar e am-
pliar a infraestrutura, compreendendo novas estradas, 
pavimentação de ruas (pelas Prefeituras dos municí-
pios litorâneos), ampliação da rede de distribuição de 
energia, telecomunicações. Criaram-se agências de 
turismo receptivo que dispõem de sofisticados esque-
mas de recepção e acompanhamento dos turistas, com 
promotores que falam até 2 idiomas e conhecem os 
roteiros turísticos do Recife, Olinda, cidades históricas 
(Itamaracá, Igaraçu, Goiana, Cabo e Ipojuca). Tam-
bém, o turismo ecológico expandiu-se, com a trans-
formação de velhos engenhos de açúcar e fazendas 
em pousadas e spas.

Recentemente, foram patrocinados por uma agên-
cia do Governo Federal edições muito bem cuidadas 
dos roteiros turísticos de Olinda e Recife.

Um dos mais antigos Roteiros do Recife é de 
autoria do geógrafo Tadeu Rocha, e são conhecidos 
pelo seu valor documental e literário os guias histórico-
sentimentais e culturais do Recife e Olinda, escritos por 
Gilberto Freyre para a antiga editora José Olympio.

Está em andamento na Prefeitura do Recife o 
Plano de Aceleração da Competitividade Turística Re-
cife Mais para o período 2009/2010/2011, com apoio 
alistado dos Governos Estadual e Federal.

O melhor roteiro para o Recife, segundo alguns 
especialistas no assunto é Marco Zero, onde o Recife 
começa: dos holandeses aos mascates; Revolução e 
Fé; O coração do Recife; da Boa Vista à Santa Cruz e 
o Recife do século XIX. 

Acho muito oportuna a iniciativa de juntar arqui-
tetura, paisagem e história numa lição de vivência da 
cidade e da antiga Província de Pernambuco, valendo 
a pena recordar que o Teatro de Santa Isabel foi pal-
co da memorável campanha abolicionista, no século 
XIX, e, ali, Joaquim Nabuco e José Mariano falaram 
às massas, porque o teatro era aberto, gratuitamen-
te, ao povo. A propósito, relembro o centenário do 
falecimento de Joaquim Nabuco, no próximo mês de 
janeiro de 2010.

Aníbal Falcão, notável abolicionista pernambu-
cano, no prefácio que escreveu ao livro que reúne os 
discursos de Nabuco em 1884, recorda que “o Reci-
fe é a cidade nacional por excelência” e onde, ainda 
hoje, repercutem, fortemente, os acontecimentos po-
líticos do País. 

E completa Aníbal Falcão: “Nascida da resistên-
cia ao estrangeiro, que primeiro a fundou, avigorada 
na luta contra a metrópole e a monarquia, o seu pas-
sado resume as fases capitais de toda a nossa exis-
tência nacional”.”

Diz Aníbal Falcão que não se deve falar aos per-
nambucanos só do passado da opulência, mas lem-
brar-lhes “unicamente a glória das lutas que os seus 
avós venceram”.

Nabuco, que está presente nesses roteiros turís-
ticos do Recife, lembrava a influência que Pernambuco 
sempre exerceu – e ainda hoje com um pernambucano 
no exercício da Presidência da República – nos des-
tinos do País. Disse ele que, Capitania ou Província, 
Pernambuco “insuflou na alma do Brasil o espírito da 
nacionalidade, o espírito de independência e o espí-
rito de liberdade”.

Esses Roteiros do Recife que a Prefeitura da ci-
dade está divulgando servirão aos turistas nacionais 
e estrangeiros, mas também podem servir de guia aos 
estudantes das nossas escolas de ensino fundamen-
tal e médio e, até, aos universitários, pois o ensino da 
História deve ser uma atividade permanente, como 
instrumento de reanimação do espírito cívico e patri-
ótico dos pernambucanos e brasileiros.

Muito obrigado.
O SR. EUGÊNIO RABELO (PP – CE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, está pendente de conclusão nesta Casa 
a votação do Projeto de Lei Complementar nº 306, de 
2008, que regulamenta o financiamento da saúde. E há 
uma expectativa generalizada de Prefeitos Municipais 
de todo o País, liderados pela Confederação Nacional 
dos Municípios, no sentido de que essa votação seja 
concluída com urgência, para que, a partir de 2010, a 
saúde da população brasileira disponha de financia-
mento justo e partilhado legalmente entre a União, os 
Estados e os Municípios. 

No período de 2000 a 2008, os Municípios brasi-
leiros gastaram com a saúde R$80 bilhões, muito além 
do limite constitucional, enquanto os Estados deixaram 
de investir R$33,4 bilhões, e a União, R$15,6 bilhões. 
Esse descompasso precisa ser corrigido e, por isso 
mesmo, faço um apelo à Mesa da Câmara no sentido 
de colocar em pauta o projeto de Lei Complementar 
nº 306, de 2008, para que a sua votação seja conclu-
ída ainda em 2009. 

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. 
Sras. e Srs. Deputados, na segunda-feira, dia 7, come-
çou, no Estado do Ceará, a Semana Nacional de Con-
ciliação, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, 
com participação de todos os tribunais do País. 
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No Ceará, estão agendadas mais de 16 mil au-
diências conciliatórias, sendo cerca de 10 mil apenas 
na Comarca de Fortaleza, e as demais no interior do 
Estado. O trabalho se estenderá até a próxima sexta-
feira e é realizado em estilo de campanha sob o lema: 
Com a conciliação todo mundo ganha. Ganha o cidadão. 
Ganha a Justiça. Ganha o País. Tenho observado, em 
todos os setores, uma reação muito favorável a essa 
iniciativa, uma vez que já se realiza pela segunda vez 
em meu Estado e tem como objetivo reduzir as de-
mandas judiciais acumuladas durante anos, por meio 
de acordo entre as partes, sem dívida, o modo mais 
rápido e eficaz de solucionar os conflitos pendentes 
de decisão em toda a Justiça brasileira. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. FELIPE BORNIER (PHS – RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, 2016 será um ano de festa para o Rio de Janeiro. 
A escolha da cidade para sediar os Jogos Olímpicos 
mostrou que o mundo confia na nossa capacidade de 
organização e de investimento, e não o decepciona-
remos. Os Jogos Olímpicos de 2016 entrarão para a 
história do esporte mundial como um dos mais belos 
eventos já realizados no planeta.

Com a vitória, o Rio se torna a primeira cidade sul-
americana a ser sede de uma Olimpíada. Além disso, 
faz o Brasil repetir os feitos do México, da Alemanha e 
dos Estados Unidos, que organizaram, com diferença 
de 2 anos, os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo.

Para equacionar os problemas no sistema de 
transportes e promover a necessária ampliação da 
rede hoteleira da cidade, o Rio de Janeiro apresen-
tou o maior orçamento entre as cidades finalistas. A 
Olimpíada de 2016 vai custar cerca de 25,9 bilhões 
de reais, com os gastos divididos entre os Governos 
Federal, Estadual e Municipal.

Sabemos, no entanto, que não basta ter o dinheiro. 
Tão importante quanto o orçamento é a capacidade de 
gastá-lo bem, e isso só acontece quando o investimen-
to da verba é precedido de um planejamento sério e 
consistente. Para os organizadores do evento, os Jogos 
Olímpicos já começaram, e é da qualidade do trabalho 
feito agora que resultará o sucesso da festa.

Foi com grande satisfação, pois, que acompanhei 
o anúncio, pela Prefeitura da cidade, da realização de 
um projeto de incentivo à prática esportiva nas co-
munidades do Rio de Janeiro. O programa ainda não 
tem um nome definido, e pretende atender a 40 mil 
crianças, de 8 a 14 anos, da rede municipal de ensino. 
Entre elas certamente estarão alguns dos nossos fu-
turos competidores olímpicos, que vão contribuir para 
realçar a participação do Brasil no evento.

Para a implementação do projeto, serão aprovei-
tadas as estruturas já existentes nas comunidades e 
também em clubes. O objetivo é ter 400 polos de prática 
esportiva funcionando na cidade, com um investimento 
de aproximadamente 9 milhões de reais.

Mais do que ser uma excelente oportunidade para 
que despontem nossos futuros atletas olímpicos, esse 
programa tem um importantíssimo significado social. 
Os esportes são, afinal, uma ótima maneira de ensinar 
valores importantes para o futuro, como honestidade, 
respeito e amizade. As práticas desportivas também 
estimulam a criatividade, alimentam os sonhos, desen-
volvem o raciocínio e a coordenação motora dos jovens, 
que dessa forma ocupam parte de seu tempo livre com 
uma atividade que é, a só tempo, lúdica e educativa.

O esporte tem o poder de tirar crianças e adoles-
centes de situações de exploração, abandono, violência 
e pobreza, contribuindo muito para uma vida saudável, 
tanto do ponto de vista físico como emocional. A pers-
pectiva de sediarmos uma festa olímpica representa 
ótimo momento para oferecermos à nossa juventude 
a oportunidade de praticar mais atividades físicas, en-
sinando-a a se mirar no sucesso de nossos campeões 
como exemplo e inspiração para sua existência.

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê 
que é dever dos governos e da sociedade oferecer es-
paços seguros e atividades de esporte, cultura e lazer 
para todos os jovens. Lamentavelmente, no entanto, 
apenas uma pequena parcela dos meninos e meninas 
brasileiros tem acesso a esse tipo de atividade. Segun-
do dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais – INEP, somente 21% das escolas de en-
sino fundamental no Brasil, em 2003, tinham quadras 
de esportes. E temos a certeza de que, de lá para cá, 
pouca coisa mudou. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, nobres colegas, 
queremos saudar a Prefeitura do Rio de Janeiro pela 
iniciativa de ampliar o acesso ao esporte para milhares 
de jovens cariocas. A criação de 400 polos de prática 
esportiva na cidade é um projeto de valor inestimável 
para a nossa juventude, investimento que, motivado 
pela festa olímpica, vai-se incorporar de maneira de-
finitiva ao patrimônio da cidade. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. FERNANDO CHUCRE (PSDB – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o ano de 2009 está acabando em meio 
a denúncias de corrupção, desrespeito com o cidadão, 
pedidos de impeachment e uma total incerteza com o 
futuro político e administrativo da Capital do País. Mais 
do que nunca, Brasília está no centro de uma grande 
denúncia de corrupção. 
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A exemplo do mensalão do Governo Federal, es-
cândalo deflagrado em 2005, que provocou a queda 
do Ministro José Dirceu e sua cassação, o Governo 
do Distrito Federal, aparentemente, copiou a receita e 
fez o mensalão de Brasília sendo pego com a boca na 
botija e deixando todos nós muito indignados.

O problema é que esses escândalos tomam to-
dos os espaços da mídia e apagam outros, dando a 
impressão de que não há mais nada de errado acon-
tecendo no País. Na mesma semana que as denúncias 
do mensalão de Brasília começaram, a denúncia de 
que o marido de Lurian, filha do Presidente Lula, esta-
va fazendo negócios estranhos com um lobista pautou 
a imprensa e aparentemente não deu em nada. Outro 
assunto que caiu no esquecimento foi a carona do outro 
filho do Presidente Lula, o Lulinha, em um avião das 
Forças Armadas Brasileiras com mais 15 amigos.

Os 2 assuntos causam revolta, pois configuram 
caso claro e recorrente de tráfico de influência. Outro 
fato recorrente e que anda meio sem espaço na mídia, 
por conta do escândalo de Brasília, é o gasto excessivo 
do Governo Lula com cartão corporativo.

Só em novembro, este Governo gastou 12 milhões 
de reais nos cartões corporativos, o que equivale a 400 
mil reais por dia. Num apanhado do ano, só a Presi-
dência da República e o Ministério da Justiça gastaram 
mais de 25 milhões de reais, sendo que 21 milhões 
de reais são gastos sigilosos que entram naquela lista 
dos gastos que colocam em risco a segurança do Es-
tado. É, sem dúvida, um absurdo o quanto gasta este 
Governo e o quanto abusa a família do Presidente da 
nossa paciência.

Quero aqui, senhoras e senhores, lembrá-los de 
que nós Parlamentares somos responsáveis por fisca-
lizar as ações do Governo Federal e cabe a nós ajudar 
a imprensa a divulgar os abusos cometidos por ele. 
Não podemos deixar que a cada escândalo e denúncia 
nova fiquemos cegos para as outras, deixando-as que 
caiam no esquecimento. Temos que ser mais eficien-
tes nesse quesito, pois é nosso dever lutar pela ética 
e pela punição dos malfeitores do bem público.

Muito obrigado. 
O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMD – RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, em pronunciamentos anteriores, abor-
dei a problemática do saneamento básico de algumas 
cidades do interior do Brasil, cuja população continua à 
mercê da própria sorte, principalmente quanto se trata 
de inundações decorrentes das enchentes que todos 
os anos se repetem.

Faço a observação para lembrar que, com a cida-
de de São Paulo, a situação não é diferente. O tempo-

ral que caiu nos últimos dias, destruiu casas e alagou 
ruas, deixando a população em pânico.

Esse quadro não pode continuar, nobres colegas. 
Por isso, tenho defendido insistentemente perante o 
Governo Federal ações mais eficientes, que proporcio-
nem melhores condições de vida aos cidadãos.

A cidade de São Paulo, por exemplo, vem sen-
do terrivelmente castigada com as tempestades, que 
alagam ruas e casas, além de provocarem quedas de 
muros e outros constrangimentos. 

A chuva também alaga as estradas e provoca 
engarrafamentos, pois obstrui a circulação de veículos. 
Alguns bairros são inundados pelas águas que des-
cem dos morros, levando a desolação e o desespero 
aos seus moradores.

Por mais que o Governo insista na elaboração 
de planos de saneamento, não se tem conhecimento 
de nenhuma providência capaz de mudar o quadro 
gerado pelas enchentes.

Relatórios de organismos internacionais apontam 
grande deficiência de saneamento básico no interior 
do Brasil. E, no rastro desse descaso, torna-se cada 
vez mais frágil a saúde da população, com sucessivos 
surtos de doenças endêmicas e parasitárias.

São Paulo continua sofrendo as consequências 
dos temporais que todos os anos ocorrem, e pouco 
se tem feito para minimizar tal situação. Se, na Capital 
os desabamentos são constantes, no interior o drama 
causado pelas enchentes é ainda maior. 

Portanto, desta tribuna, formulo veemente ape-
lo às autoridades do Governo Federal no sentido de 
que vejam de perto o que está ocorrendo, porque as 
pessoas que já não têm para quem apelar.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. VITAL DO RÊGO FILHO (Bloco/PMDB – 

PB. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna, 
com muita emoção, saudar o amigo e companheiro 
Dr. João Gonçalves de Medeiros Filho, que mereci-
damente toma posse como Presidente do Conselho 
Regional de Medicina do Estado da Paraíba, o que 
representará um grande avanço e a continuidade do 
trabalho desenvolvido dentro do setor de saúde do 
Estado da Paraíba.

Integrando a Câmara Federal pelo Estado da 
Paraíba em meu primeiro mandato na condição de 
Deputado Federal, cabe-me, nesta oportunidade, o 
dever legal, e com a satisfação pessoal, de dar minha 
singela contribuição, vindo a essa tribuna para felicitar 
e parabenizar o novo Presidente do Conselho Regional 
de Medicina do meu Estado.
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Na qualidade de Parlamentar e médico, posso dizer 
que nossa classe contará com um médico atuante e preo-
cupado com os setores de saúde e sua fiscalização.

Não poderia deixar de vir a esta tribuna render 
minhas sinceras homenagens ao novo Presidente e 
fazer algumas reflexões acerca da medicina e sobre 
os profissionais que exercem diuturnamente essa 
magnífica profissão em todo o território nacional, es-
pecialmente na Paraíba.

Na verdade, Sr. Presidente, o médico talvez seja, 
no Brasil de hoje, um dos poucos profissionais que pode 
entrar na casa de um brasileiro, de um cidadão, sem 
sequer bater à porta. A população brasileira confia no 
profissional da medicina. E nós, médicos, temos pro-
curado, no decorrer de todas essas décadas, corres-
ponder à confiança que o povo deposita em nós.

A mudança na chefia de qualquer entidade é 
sempre um momento ímpar na vida da instituição na 
medida em que exterioriza e, ao mesmo tempo, dá 
vitalidade à sua formação democrática, assegurando 
dessa forma a sua autonomia funcional e administra-
tiva, assegurando a transparência em todos os seus 
atos no decorrer de cada gestão.

O reconhecimento, que não só a classe médica 
mas toda a sociedade defere aos conselhos de classes 
representativas, vem do trabalho sério e consciente 
realizado pelos seus agentes. 

Na minha Paraíba, esse trabalho é realizado com 
eficiência nas inúmeras comarcas, pequenas ou gran-
des, mesmo face a todas as diversidades encontradas 
na área da medicina, cumprindo ao Conselho Médico 
sua efetiva fiscalização, assegurando rigoroso respeito 
e dignidade ao ser humano.

Meu caro Dr. João Gonçalves de Medeiros Filho, o 
vigor de V.Sa. e a disposição pessoal sempre demons-
trados por suas atitudes, seja na área médica, desde 
o inicio dessa orgulhosa carreira, enchem de orgulho 
todos os paraibanos, que buscam um setor de saúde 
mais atuante. V.Sa. transmite, portanto, a certeza de 
que se encontra plenamente capacitado para o exer-
cício do cargo de Presidente do Conselho Regional de 
Medicina da Paraíba.

Tenho certeza de que dentro dos projetos elen-
cados por V.Sa. está o desafio de fiscalizar e ajudar a 
qualificar nossos hospitais, ambulatórios e consultórios 
com equipamentos, medicamentos e toda a infraestru-
tura de que depende o profissional médico para o pleno 
exercício de sua tão digna e honrada profissão.

Médicos paraibanos, estejam certos que hoje 
assume a Presidência do CRM uma pessoa voltada 
para a busca de melhores condições de trabalho, re-
muneração digna pelos serviços prestados e, princi-

palmente, para o reconhecimento de todo o esforço 
em salvar vidas.

Uso das minhas últimas palavras nesse breve pro-
nunciamento para homenagear os médicos da minha 
Paraíba, com votos de sucesso a esse novo Presidente. 
Que Deus o proteja nessa nova caminhada!

Muito obrigado.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP – GO. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, neste momento temos mais um encon-
tro do MERCOSUL, na capital do Uruguai, a cidade 
de Montevidéu. Os Presidentes dos países membros 
discutem diversos tratados que visam aprimorar as 
relações comerciais e sociais entre essas nações. Já 
avançamos em temas como a possibilidade de livre 
residência. Hoje brasileiros, uruguaios, argentinos, pa-
raguaios não mais necessitam de vistos para instalar 
suas residências em outra nação dessa comunidade. 
Isso já é um avanço.

Um dos temas que devem ser tratados nesse en-
contro é a possibilidade de entrada da Venezuela no 
MERCOSUL. Geograficamente ela está meio distante 
dos outros países, embora faça fronteira com o Brasil. 
Temos nesse país a terceira ou quarta maior economia 
da América do Sul, um local de amplas oportunidades 
para nossos empresários da indústria e do comércio. 
Todavia, temos tido análises equivocadas sobre essa 
possibilidade.

Muitas pessoas, de todos os segmentos, têm 
se colocado em oposição á entrada da Venezuela no 
MERCOSUL. Confundem, de forma proposital ou não, 
o país com o governo do Presidente democraticamen-
te eleito e reeleito, o Sr. Hugo Chávez, e sua república 
bolivariana. O que temos acompanhado é o desejo da 
Venezuela em fazer parte dessa comunidade. Até por-
que o país permanecerá, após o final do governo do 
seu atual Presidente.

E é isso que precisa ser levado em consideração. 
A Venezuela é um dos maiores produtores mundiais de 
petróleo. É membro da OPEP e possui diversas áre-
as onde investimentos estrangeiros podem ser auspi-
ciosos. É o caso da produção de alimentos, obras de 
infraestrutura e tecnologia de exploração de petróleo 
em áreas oceânicas profundas. E nessas três áreas 
o Brasil possui tecnologia de ponta e empresas alta-
mente qualificadas.

A possibilidade do MERCOSUL ganhar mais um 
importante membro, do ponto de vista econômico, faz 
parte de um processo de solidificação de um mercado 
que nasceu sob desconfiança de muitas pessoas em 
todos os países membros originais. Paulatinamente, 
foram feitos pequenos avanços que derrubaram bar-
reiras comerciais, incrementaram o comércio bilateral 
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e multilateral, formando um bloco que interessa a ou-
tros países de todo o mundo.

Temos muito ainda a avançar, é verdade. Os 
dirigentes dos países membros do MERCOSUL têm 
olhado para ele com especial interesse e dedicado 
energia para seu crescimento diário como o mais im-
portante mercado comum do hemisfério sul. Por essa 
razão vejo que a entrada da Venezuela será mais um 
importante passo para que o MERCOSUL se fortaleça 
diante das grandes economias mundiais.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ANTÔNIO ROBERTO (PV – MG. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, amigos e amigas que nos acompanham pelo 
sistema de comunicação da Câmara dos Deputados, 

Em 3 de dezembro, celebramos em todo o mundo 
o Dia Internacional das Pessoas Portadoras de Defici-
ência, definido pela Assembleia Geral da Organização 
das Nações Unidas, em 1992. 

A data tem como objetivo sensibilizar as pessoas 
para as questões da deficiência, objetivando construir 
uma sociedade mais justa e igualitária e mobilizar a 
todos no combate à discriminação de que são alvos 
os portadores de deficiência.

O lema das Nações Unidas este ano é: Capaci-
tação das Pessoas com Deficiência e das suas Comu-
nidades em todo o Mundo. E a ONU o escolheu tendo 
em vista o fato de que, apesar de compromissos sobre 
práticas inclusivas estarem sendo progressivamente 
adotados em todas as partes do mundo, o abismo en-
tre as palavras e a prática ainda permanece.

De acordo com mensagem pronunciada pela 
ONU, muito poucas pessoas com deficiência estão em-
pregadas e, quando estão, na maioria das vezes, não 
recebem remuneração justa. O fato é que, na maioria 
dos países, quase 80% das pessoas com deficiência 
em idade para trabalhar estão desempregadas.

A grande novidade em termos de avanço nor-
mativo para ampliar a proteção social e pública à pes-
soa com deficiência foi a Convenção da ONU sobre 
os Direitos da Pessoa com Deficiência, aprovada no 
Congresso Nacional no ano passado e ratificada, até 
o momento, por 143 países. 

O texto dessa Convenção tem como principal ob-
jetivo definir conceitos mais claros e 8 princípios que 
devem ser os vetores das políticas públicas inclusivas 
nos países que o adotaram. 

São estes princípios:

– o respeito pela dignidade inerente à 
pessoa, pela autonomia individual, inclusive 
por sua liberdade de escolha e por sua inde-
pendência; 

– a não discriminação; 
– a participação e a inclusão efetivas e 

integrais na sociedade;
– o respeito pela diferença e a aceitação 

das pessoas com deficiência como parte da 
diversidade humana e da humanidade em si; 

– a igualdade de oportunidades;
– a acessibilidade;
– a igualdade entre homens e mulhe-

res, e
– o respeito ao direito da criança com 

deficiência desenvolver suas capacidades e 
preservar sua identidade.

A ONU estima que há no mundo mais de 650 mi-
lhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o que 
representa 10% da população. Nesse universo de pes-
soas com necessidades especiais, há diferenciações 
importantes, e o Poder Público precisa adotar provi-
dências adequadas às diferentes especificidades. 

Muitos países não possuem legislação que pro-
mova e proteja os direitos de trabalhadores com defi-
ciência. E isso legitima a discriminação com base na 
deficiência e impede às pessoas com deficiência o seu 
ingresso no mercado de trabalho.

O Brasil já ostenta uma legislação bastante avan-
çada no que tange às pessoas com deficiência, mas é 
preciso adotar uma série de medidas que nos elevem 
a um patamar superior. Está na hora de aprovarmos 
uma legislação mais ampla, que diminua as desigual-
dades entre as pessoas com deficiência.

Segundo a ONU, a discriminação começa bem 
antes, quando são negadas outras oportunidades que 
facilitariam a inserção dessas pessoas na força de tra-
balho, tais como educação ou capacitação em habilida-
des de trabalhar, transporte acessível para ir ao local 
do trabalho e locais de trabalho acessíveis.

Devemos dar cada vez mais meios para que a 
pessoa com deficiência se sinta apoiada em todos os 
sentidos, sociais, educacionais etc. Também precisa-
mos disponibilizar transporte e financiamentos por meio 
de microcrédito, do qual as pessoas com deficiência 
seriam beneficiárias em potencial. 

Ficam aqui os meus parabéns a todos aqueles 
que têm algum tipo de deficiência – seres humanos 
íntegros e dignos do nosso orgulho e de toda a nossa 
consideração.

Muito obrigado a todos.
O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB – AM. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, sou um exímio defender da PEC nº 
300, de 2008, de autoria do eminente Deputado Arnaldo 
Faria de Sá. A proposta de emenda à Constituição es-
tabelece que a remuneração dos policiais militares dos 
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Estados não poderá ser inferior à da Polícia Militar do 
Distrito Federal, aplicando-se também aos integrantes 
do Corpo de Bombeiros Militar e aos inativos.

Sr. Presidente, quando a proposta for aprovada por 
este Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente 
Lula, o piso nacional será de 4 mil e 500 reais mensais para 
o policial militar e o bombeiro militar em todo o País.

Portanto, estamos na luta para que ainda este ano 
a emenda constitucional seja votada por este Plenário. 
São vários os requerimentos apresentados e diversos 
os apelos feitos pelos colegas Deputados para que a 
PEC nº 300 entre na pauta de votação do plenário.

Associo-me a todas essas vozes, Sr. Presidente.
Os policiais militares do Amazonas, assim como 

os dos outros Estados, estão se mobilizando para ve-
rem aprovada a proposta. Eu mesmo já participei de 
manifestação na cidade de Manaus em prol da PEC 
nº 300, de 2008. Ali reunimos milhares de policiais e 
bombeiros, suas esposas e seus filhos, para mostrar-
mos nossa mobilização à sociedade.

Sr. Presidente, já está mais do que na hora de o 
Brasil reconhecer o quanto é injusta a política salarial 
proporcionada a esses profissionais da Segurança 
Pública que, juntamente com os policiais civis e fede-
rais, são os responsáveis pela preservação da ordem 
pública e pela nossa segurança.

Estamos diante de uma situação urgente e emer-
gencial. Um dos grandes fatores que gera a insegu-
rança pública no Brasil é a má remuneração dos po-
liciais militares nos Estados brasileiros. Não se trata 
de juízo de valor, mas uma constatação da realidade 
pela qual passa a Polícia Militar e o Corpo de Bom-
beiros no Brasil.

Para se ter uma ideia do que estou defendendo, a 
revista Veja dessa semana publica com exclusividade 
uma pesquisa da CNT/Sensus, que revela que a polícia 
é despreparada, mal equipada, mal remunerada e a cor-
rupção grassa nas corporações. A avaliação, pasmem, 
Sras. e Srs. Deputados, é dos próprios policiais.

Portanto, o aumento do salário dos policiais e 
bombeiros militares é benesse não só para essa catego-
ria, mas para toda a sociedade brasileira, que passará 
a contar com uma polícia muito mais honesta e muito 
mais dedicada e, sobretudo, que não precisará recorrer 
aos bicos para complementar a renda familiar.

Sr. Presidente, é por entender bem esse drama 
vivido pelos policiais e bombeiros militares, sobretudo 
no meu Estado, que apresentei outra PEC. Trata-se da 
PEC nº 423, de 2009, que acrescenta critérios básicos 
para promoção nas carreiras do policial e do bombeiro 
militar dos Estados brasileiros.

Portanto, nossa proposta, a minha e a do cole-
ga Arnaldo Faria de Sá, corrige essa que julgamos 

ser uma grande falha dos Estados da Federação. No 
cerne, a minha emenda constitucional visa promover 
soldado, cabo, primeiro-sargento, segundo-sargento, 
terceiro-sargento, subtenente e tenente.

Na atualidade, Sr. Presidente, esse ato de nome-
ação ou designação é feito por autoridade competente. 
A minha PEC muda isso. Ela estabelece os critérios 
e as condições que asseguram aos policiais militares 
da ativa e bombeiros militares de todos os Estados, 
Territórios e Distrito Federal acesso à hierarquia das 
corporações mediante promoções de forma gradual e 
sucessiva de 5 em 5 anos.

Sr. Presidente, no nosso entendimento, as promo-
ções permitirão maior fluxo das carreiras, mais concurso 
público. Além dos preenchimentos dos postos criados, 
haverá ainda o preenchimento dos postos dos policiais 
promovidos que deixam os antigos cargos.

Sras. e Srs. Deputados, essa proposta também 
possibilitará a reestruturação administrativa da polícia 
militar e dos bombeiros, permitindo a criação de no-
vas unidades de policiamento, melhorando a gestão 
de atividade-fim.

Sr. Presidente, note-se que os quadros organi-
zacionais das corporações militares devem evoluir na 
medida em que os problemas socioeconômicos, os 
fatores criminológicos, o aumento populacional e ou-
tros aspectos incidirem no aumento da criminalidade 
e da violência das cidades.

E por aí vai, Sr. Presidente. Não nos faltam ar-
gumentos, justificativas. Portanto, que fique claro essa 
questão que ora defendemos: é preciso melhorar os 
salários do policial e do bombeiro militar no Brasil. O sa-
lário é a principal motivação de qualquer trabalhador.

O trabalhador é digno de um justo salário, Sr. Pre-
sidente. Assim nos ensinam as Sagradas Escrituras.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. RITA CAMATA (PSDB – ES. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, por ocasião do transcurso do Dia Mundial 
de Combate à Corrupção, hoje, quarta-feira, 9 de de-
zembro, entre diversas iniciativas e mobilizações, des-
taco a interessante entrevista com a psicóloga social 
e professora da London School of Economics Sandra 
Jovchelovitch, publicada no jornal Folha de S.Paulo, 
edição de segunda-feira passada, dia 7, contendo aná-
lise no mínimo reveladora no campo das representa-
ções sociais e da esfera pública no Brasil.

Segundo a pesquisadora, há flagrante simetria 
entre o comportamento rotineiro da população e as ati-
tudes constantes no cotidiano dos políticos brasileiros. 
Afirma a psicóloga ainda que a ideia de “sangue corrup-
to” já integra o imaginário social do povo brasileiro. 
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Essa espécie de espelhamento entre o brasilei-
ro comum e o representante popular comporta muitas 
explicações. A Profa. Sandra Jovchelovitch analisa a 
recorrência de episódios de corrupção no Brasil e o 
percurso de escândalos políticos, do impeachment de 
Fernando Collor de Mello ao recentíssimo episódio do 
Governo Arruda no Distrito Federal: “a corrupção no 
Brasil é um problema sistêmico. Ela se alicerça em ava-
tares muito profundos da nossa cultura, o que explica 
a recorrência dos escândalos e a nossa incapacidade 
histórica em lidar institucionalmente com eles. Isso está 
vinculado a uma autointerpretação do brasileiro de que 
nós somos um povo corrupto, de que a corrupção está 
na constituição do nosso corpo político e social”.

Sua proposição no sentido de que “cada escân-
dalo é a erupção de algo que está latente. Só irrompe 
porque é prática constante” está assentada no que 
ela chama de simetria entre o comportamento que 
atravessa praticamente todos os setores nacionais, 
desde as pequenas infrações, corruptelas, esquivas 
da lei, a transgressões legais e violações morais que 
assumem mais vulto e dimensão. De acordo com a psi-
cóloga, “essa simetria se fundamenta na interpretação 
do espaço público como um espaço de ninguém, ou 
simplesmente do ‘outro’”.

Lamentavelmente, em nosso cotidiano, assistimos 
a diversas cenas em que impera o famoso jeitinho bra-
sileiro a partir da renovável prática de se esquivar, por 
exemplo, de filas ou de regras do trânsito, além da vio-
lação recorrente de normas mínimas de sociabilidade 
que pressupõem princípios como civilidade e respeito, 
em nome de supostas comodidade e pressa. 

E qual o porquê de essas práticas serem esten-
didas ao espaço público? “A própria política, como 
arena pública, se torna um espaço para o exercício do 
interesse privado. E, como a esfera pública é desvalo-
rizada, o ato de corromper se torna muito mais fácil”, 
considera a Profa. Sandra Jovchelovitch. 

Esta é a raiz do problema: a desvalorização da 
representação política e da esfera pública. A sensa-
ção de impunidade que grassa no Brasil. As recorren-
tes máximas “tudo acaba em pizza”, “não vai dar em 
nada”, “já vi esse filme antes”, “político é tudo igual” 
e outras afins contribuem para retroalimentar a deso-
lada e viciada engrenagem que gira o exercício polí-
tico e que, por sua vez, acaba por resultar em pouca 
mobilização social e insuficiente cobrança popular de 
aprimoramento das instituições. 

O projeto de iniciativa popular conhecido como 
Ficha Limpa – PLP nº 518, de 2009 –, que soma mais 
de 1,5 milhão de assinaturas e é endossado por mais 
de 40 entidades civis, já está pronto para votação em 
plenário. Hoje serão entregues mais 200 mil assinaturas 

de apoio ao texto. Configura essa proposta importante 
e significativa reação a toda essa situação que conjuga 
impunidade, identificação, conivência e corrupção. 

A proposta, coordenada pelo Movimento de Com-
bate à Corrupção Eleitoral, proíbe a candidatura a 
qualquer cargo eletivo de quem tenha condenação em 
primeira instância ou tiver incorrido em crimes como 
tráfico de drogas, infrações eleitorais, trabalho escravo, 
pedofilia e lavagem de dinheiro, entre outros. 

Em nome da transparência pública, apresentei o 
PL nº 5.195, de 2009, que prevê que a União dará publi-
cidade, por meio de suas páginas eletrônicas, a todas as 
informações associadas a contratos firmados. O objetivo 
é assegurar, de forma universal e simples, amplo acesso 
dos cidadãos a essas informações. E a omissão das in-
formações exigidas poderá implicar, para o responsável, 
as penalidades dispostas na Lei da Improbidade Admi-
nistrativa. Os mandamentos constitucionais que orientam 
a Administração Pública são os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E 
entendo que o princípio da publicidade é essencial para 
dar transparência e lisura a todo e qualquer ato relativo à 
aplicação de recursos públicos, não bastando apenas os 
mecanismos de controle interno para garanti-las. 

A prova de que é possível exercer com serieda-
de e dignidade o exercício político, honrando o que 
foi confiado pela população, pode ser ilustrada com o 
reconhecimento constante em julgamentos feitos pelo 
Departamento Intersindical de Assessoria Parlamen-
tar – DIAP e Prêmio Congresso em Foco, os quais me 
destacaram mais uma vez, ao lado de outros pares da 
Câmara e no Senado, entre os Parlamentares mais 
propositivos e atuantes, credenciais que mostram que 
há legitimidade no exercício parlamentar.

Na esfera pública, é fundamental que essa depura-
ção ocorra a partir de instrumentos que garantam trans-
parência e comprometimento do gestor e do legislador 
com a representatividade popular. Só assim é possível 
fortalecer a participação democrática e aprimorar o nível 
e a qualidade da representação política brasileira. 

Ao lado da legitimação de nosso ofício e da nossa 
obrigação maior com o valor público e os interesses de 
nossa Nação, é necessário que cada cidadão também 
ajuste a lupa sobre seus simples e corriqueiros gestos 
e atitudes de que se vale dia após dia, exercitando e 
consolidando rotineiramente os princípios basilares da 
ética e da moralidade, lembrando-se ainda de que re-
presentação e política se fazem e acontecem a partir 
dessa simetria e espelhamento. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada. 
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB – PE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
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e Srs. Deputados, quero saudar o Ministro da Ciência e 
Tecnologia, Sergio Rezende, mais uma iniciativa. Junto 
com o Governador de Pernambuco, Eduardo Campos, 
e o Prefeito da cidade, João da Costa, o Ministro parti-
cipou da cerimônia de assinatura, no Teatro de Santa 
Isabel, Centro do Recife, do convênio de cooperação 
técnica para criação do Parque Científico e Cultural do 
Jiquiá Alberto Santos Dumont.

O parque, a 5 quilômetros do Centro do Recife, 
está inserido na Área de Proteção Ambiental do Cam-
po do Jiquiá. Lá, ainda está instalada uma das últimas 
torres de atracação do Graf Zeppelin no mundo, um 
dirigível que foi um dos ícones da aviação mundial, 
construído em 1928.

O Parque Científico e Cultural do Jiquiá Alber-
to Santos Dumont ocupará 5 mil metros quadrados. 
Entre as atrações, estão previstas um planetário; um 
museu de artes, ciências e tecnologia; um centro de 
criatividade; uma refinaria multicultural; um memorial 
de cientistas notáveis e o Parque dos Relógios Sola-
res. O local também abrigará um centro vocacional 
tecnológico, um laboratório ambiental e um parque 
da juventude. 

Esse parque em muito contribuirá para o resga-
te da memória de grandes realizações científicas e 
tecnológicas de Pernambuco, além de ser um espaço 
certo de lazer, pesquisa, entretenimento e curiosidades 
científicas – um dos melhores de todo o País.

O convênio assinado na segunda-feira financia 
a elaboração dos projetos básicos de arquitetura e 
engenharia. O investimento inicial é de R$2,24 mi-
lhões, sendo R$1,5 milhão do Ministério da Ciência e 
Tecnologia, R$500 mil do Governo Estadual e R$240 
mil da Prefeitura. A estimativa é a de que a instalação 
de todo o complexo demande um aporte de R$50 mi-
lhões. A Prefeitura quer enquadrar a restauração na 
Lei Rouanet, de incentivo à cultura.

A Prefeitura adquiriu da Caixa Econômica Fede-
ral o terreno onde se localiza o chamado Campo do 
Jiquiá e já realizou trabalhos de estabilização da torre 
de atracação do Zeppelin. Será feito ainda um traba-
lho de resgate histórico do que significou essa torre 
de atracação. Também está prevista a restauração de 
paióis que funcionaram durante a 2ª Guerra Mundial.

Disse o Ministro Sergio Rezende disse que esse 
“é um projeto ambicioso que dará ao Campo do Jiquiá 
uma utilidade completa para a população” e que MCT 
construirá esse parque dentro da política do Governo 
Federal de aproximar a ciência e a tecnologia da 
população.

Quero destacar ainda, Sr. Presidente, outras 
grandes e importantes realizações do Ministro Rezen-
de à frente do MCT, como a criação de outros parques 

científicos e a Olimpíada Brasileira de Matemática 
das Escolas Públicas, a maior olimpíada de ciências 
do mundo, além de outras iniciativas importantes de 
difusão de ciência e tecnologia no País. 

O Ministro está realmente fazendo com que os jo-
vens se interessem mais pela ciência, e um parque como 
esse tem esse papel. Em Pernambuco, já existe em fun-
cionamento outro parque científico, o Espaço Ciência.

O Parque fica muito próximo de bairros que pre-
cisam muito dessa modalidade de equipamento, como 
Mangueira, Mustardinha, Cidade Universitária e Várzea. 
Será um espaço de convivência, difusão do conheci-
mento e valorização da natureza, o que dialoga com 
redução da violência, paz e qualidade do conhecimento. 
Ainda é desconhecido da maioria da população, por 
exemplo, o fato de o espaço ter sido utilizado em Per-
nambuco para guardar munições e ser um importante 
espaço de preservação ambiental. 

Dessa forma, Sr. Presidente, deixo minhas con-
gratulações à população de Recife e a todo o povo de 
Pernambuco por mais essa realização e meu reco-
nhecimento ao trabalho conjunto do Ministro Sergio 
Rezende, do Governador Eduardo Campos e do Pre-
feito João da Costa, que se uniram em favor do povo 
pernambucano. Que esse parque se concretize e que 
se torne realidade, inclusive para garantir a divulga-
ção de ciência e tecnologia entre a juventude e toda a 
população recifense.

Dito isso, passo a abordar outro assunto, Sr. 
Presidente.

Sras. e Srs. Deputados, no último final de semana, 
participei de várias atividades ligadas a inaugurações 
em cidades do interior pernambucano, como Cabrobó 
e Mirandiba, e fiquei impressionado com o trabalho 
realizado nessas comunidades em prol das camadas 
mais necessitadas da população sertaneja.

Em Cabrobó, juntamente com o Prefeito Eudes 
Caldas, vários Vereadores, Secretários e a população 
em geral, inauguramos o Centro de Apoio à Saúde da 
Família – CAPS e um Núcleo de Apoio à Saúde da Fa-
mília – NASF, composto de fonoaudiólogo, fisioterapeuta, 
nutricionista e educador físico. O Município de Cabrobó 
tem 8 desses núcleos na zona urbana e rural.

Participei ainda da inauguração da maternidade 
do hospital municipal, com 11 leitos, toda humanizada 
e equipada inclusive com transporte de incubadora. E 
convênio com o Governo do Estado de Pernambuco 
viabilizou a aquisição de uma ambulância e 2 veículos 
para o Núcleo de Saúde da Família.

Cabrobó é o sexto Município de Pernambuco, 
segundo o SIOPS do Ministério da Saúde em investi-
mentos com recursos próprios. 
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Estive também na cerimônia de entrega de di-
plomas a 53 doutorandos do ABC, no ginásio de es-
portes da cidade. Na cerimônia estavam presentes o 
Presidente da Câmara de Vereadores, Moacir Rocha; 
Neguinho Truká, índio da Tribo Truká; Lula de Zezé; Ze-
zito Salú; Suzana; José Nilson Novaes; Doba; Romero 
Gomes e outras autoridades municipais.

E, desta tribuna, encaminho ao Prefeito Eudes 
Caldas e toda a sua equipe de trabalho meus cumpri-
mentos pelo excelente trabalho prestado à população 
de Cabrobó.

Já em Mirandiba, estive no Educandário Alfre-
do Nunes Barbosa e fiquei encantado com o trabalho 
desenvolvido pela Diretora Maria Minervina da Silva 
Gonzaga e toda a sua equipe – um trabalho de dedi-
cação e amor ao ensino.

O Educandário Alfredo Nunes Barbosa foi fundado 
no dia 12 de fevereiro de 2006 com apenas 2 alunos. 
Seu nome foi uma homenagem a Alfredo Nunes Barbo-
sa, um garoto de 14 anos que faleceu em um acidente 
de carro, enquanto trabalhava com a sua mãe.

Inteligentemente, as educadoras lançaram um 
desafio à comunidade, afirmando que alfabetizariam os 
alunos em apenas 2 meses. A partir desse momento, 
foram aparecendo mais alunos e, no final de 2006, o 
Educandário já contava 12 alunos. Hoje, o crescimento 
é cada vez maior.

Mas o que realmente me encantou, Sr. Presiden-
te, foi saber que o Educandário funciona com recursos 
próprios: os professores trabalham por amor, recebem 
apenas meio salário-mínimo, por conta da frágil eco-
nomia do Município.

Esses verdadeiros heróis da educação de Miran-
diba fazem das tripas coração para educar centenas 
de crianças carentes da região. Por isso, aproveito a 
oportunidade para encaminhar a toda a equipe do Edu-
candário Alfredo Nunes Barbosa, meus mais sinceros 
cumprimentos e agradecimentos – e faço questão de 
citar o nome dos integrantes dessa equipe: Diretora 
Maria Minervina da Silva Gonzaga; Secretária Iraneide 
Maria Barros e Silva; Coordenadora Maria Edineide da 
Silva e Professores Maria Zenaide da Silva, Zilândia 
Maria da Silva, Jéssica Samara Sobreira, Joana Paula 
da Silva, Vanúzia de Barros, Niedja Bezerra e Elizete 
Cláudia Antunes.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT – MG. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, servidores e servidoras da Casa e dos 
gabinetes parlamentares, ouvintes da Rádio Câmara, 
telespectadores da TV Câmara, a relevância de um 
evento me traz hoje a esta tribuna para que fiquem 
registradas nos Anais da Casa a sua importância e 

singularidade no contexto da história e do progresso 
da região do leste de Minas. Refiro-me à expansão do 
Grupo Coelho Diniz que vem se consolidando como 
uma verdadeira usina geradora de emprego e renda.

Quero aproveitar a oportunidade para reconhecer 
o trabalho de uma família empreendedora de todo o 
leste de Minas e que vem se destacando ao longo de 
mais de 50 anos no ramo de gêneros alimentícios no 
varejo e atacado em Valadares e região. 

Esse Grupo se projeta de Governador Valadares 
para várias cidades da região, gerando empregos a mi-
lhares de trabalhadores e levando produtos e serviços 
de qualidade aos mineiros.

Um resultado positivo que nos remete à firmeza de 
princípios e visão futurista de seu fundador, Moisés Diniz, 
que construiu perante a sociedade valadarense muito 
mais do que uma imagem positiva de sua performance 
empresarial, mas um conceito que tem atravessado os 
anos, vencendo desafios e superando crises, oferecen-
do lições cotidianas de respeito à cidadania.

Mas tudo isso não aconteceu por mero acaso, Sr. 
Presidente. Foram necessárias firmeza para vencer as 
adversidades e ousadias para empreender com passos 
firmes em direção ao futuro. 

O Grupo Coelho Diniz consolidou-se ao longo dos 
anos como um dos ícones mais destacados no pro-
gresso e da economia da região. Mas não foi da noite 
para o dia que tudo isso se tornou possível.

Vindos para o leste de Minas, mais especifica-
mente em Governador Valadares, no final da década 
de 1950, iniciaram sua história de sucesso com um 
pequeno atacado denominado Armazém Diniz. Seu 
fundador, Sr. Moisés Diniz, com o apoio de seus filhos 
Hercílio, Hélio e Eli, se desdobrou para levar à frente 
os ideais de vencer na cidade que escolheram. Nessa 
época, Governador Valadares era uma das cidades que 
mais cresciam no Estado de Minas Gerais.

Hoje, o Grupo Coelho Diniz é sinônimo de organi-
zação, seriedade nos negócios e forte inserção social, 
contribuindo para o crescimento da economia regional 
e a qualidade de vida de inúmeras famílias com os 
empregos diretos e indiretos contratados.

A gestão da matriz e das várias filiais segue um 
padrão de administração familiar que se tem revelado 
um êxito continuado. Confiantes em um cenário de tan-
tas possibilidades e oportunidades e numa conjuntura 
em que a estabilidade econômica e os altos índices 
de investimento do Governo Federal por meio de suas 
políticas públicas asseguram o poder de compra das 
classes sociais mais humildes, o Grupo Coelho Diniz 
não para de expandir.

Os investimentos em cidades estratégicas e polo 
como Valadares se mostraram acertados. Agora, com 
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mais duas lojas inauguradas, uma em Caratinga e ou-
tra em Manhuaçu, o ritmo do crescimento do Grupo 
aumentou.

Suas lojas em Governador Valadares, num total de 
7, das quais duas recém-inauguradas com instalações 
modernas e ampla variedade de gêneros alimentícios, 
primam pela qualidade dos produtos, preços justos e 
atendimento humanizado.

Encerro este pronunciamento, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, na certeza de haver cumprido 
um dever ao homenagear o Grupo Coelho Diniz. 

Orgulhoso, em nome de minha cidade, por ter 
como parceiro, em sua luta pelo desenvolvimento, um 
grupo empresarial comprometido com a eficiência sem 
jamais se afastar de sua função social. 

Pelo que é, pelo que faz, pelo que ensina e pelo que 
exemplifica, o Coelho Diniz merece o respeito de todos.

Muito obrigado.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, venho hoje à tribuna desta Casa para 
saudar os integrantes da Marinha de Guerra do Brasil 
pelo Dia do Marinheiro.

Treze de dezembro faz lembrar a figura do imortal 
Almirante de Tamandaré – Joaquim Marques Lisboa, 
um desses nomes que retratam o valor de toda uma 
vida, pelos sonhos que guiou. Sua trajetória foi marca-
da por muitas virtudes, pairando, acima de tudo, a do 
mais forte sentimento patriótico. Viveu exclusivamente 
para a Marinha e pelo Brasil. Personificou, de modo 
especialmente enfático, a heroica e altaneira figura do 
Soldado do Mar.

Desde cedo escolheu os caminhos do mar, enga-
jou-se nos combates pela Independência do Brasil e, 
crescendo em responsabilidade e conhecimento, não 
hesitou em arriscar a vida, muitas vezes, quando a sorte 
da Pátria foi decidida pelo troar dos canhões.

Os passos do Patrono adquirem continuidade, 
a cada ano, no surgimento de vocações marinheiras, 
quando centenas de jovens ingressam nas Escolas da 
Marinha e iniciam o complexo aprendizado da arte e 
da ciência dos mares.

É a força naval presente na educação, forjando 
seus recursos humanos. É a Marinha marcando sua 
destacada presença no vasto território brasileiro, prote-
gendo as riquezas existentes em nossas águas, como 
tão bem faz atualmente com a camada do pré-sal.

Nas amplidões oceânicas e nos meandros flu-
viais, a Marinha é a sentinela fiel e decida a velar pela 
integridade territorial do País. Consciente de seu pa-
pel social, ela faz de seus navios, de seus arsenais 
e de seus quartéis verdadeiros centros de civismo e 
cidadania e de seus militares e funcionários civis os 

continuadores de uma pujante tradição de eficiência 
e de amor à Pátria, dando continuidade aos princípios 
sedimentados pelo Almirante de Tamandaré.

Parabéns, Marinha do Brasil, no Dia do Ma-
rinheiro!

Muito obrigado.
O SR. VANDER LOUBET (PT – MS. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, volto a chamar a atenção e a solicitar a mobiliza-
ção desta Casa no sentido de cobrar das autoridades 
responsáveis os esclarecimentos sobre o que ocorreu 
com 2 professores indígenas guarani-kaiowá que mora-
vam em Paranhos, Mato Grosso do Sul, fronteira com o 
Paraguai. Já me havia manifestado outras vezes sobre 
o assunto. Insisto, porém, indignado diante da falta de 
respostas e do aparente esvaziamento da importân-
cia do caso na ordem de prioridades das autoridades 
institucionalmente encarregadas dessa tarefa.

Praticamente não restam mais dúvidas de que 
os 2 índios foram assassinados num cenário de con-
flitos pela posse da terra. Os professores Genivaldo e 
Rolindo Verá desapareceram na madrugada de 31 de 
outubro deste ano, depois de participar de mobilização 
de seu povo para reivindicar terras que, historicamen-
te, pertenceriam a seus ancestrais. 

No dia 7 de novembro, uma semana depois, foi 
encontrado o corpo de Genivaldo boiando num córrego 
a 30 quilômetros do perímetro urbano de Paranhos e 
a 4 quilômetros do local do conflito. Havia, segundo a 
Polícia, sinais de agressão física. E até agora ainda não 
se sabe do paradeiro de Rolindo, irmão de Genivaldo, 
cuja sorte parece não ter sido diferente. 

Eram 2 professores, lutavam pelos direitos que 
consideravam justos e pela sobrevivência de sua gen-
te, mas, acima de tudo, eram 2 seres humanos, duas 
almas preciosas. Eram pedaços remanescentes de um 
corpo de várias nações que já foi imensamente maior 
um dia, antes da chegada da civilização envolvente. 

Esse corpo, com o passar dos séculos, no saldo 
do genocídio e das violências físicas, culturais, territo-
riais e sociais, hoje se vê reduzido a frações residuais, 
em alguns lugares do País caminhando para a extinção 
pura e simples ou para a brutal e implacável diluição 
produzida pela pressão de uma sociedade sem limites 
para suas ambições.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, rogo por 
justiça a Deus e aos homens, importando que na seara 
terrena todas as responsabilidades sejam acionadas 
e exigidas em favor do esclarecimento desses crimes 
e, ainda, na busca de soluções para conflitos de con-
sequências imprevisíveis, haja vista o registro de con-
frontos armados entre índios e fazendeiros nas áreas 
conflagradas.
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A sociedade civil tem representações acreditadas 
e mobilizadoras para buscar essas respostas. A OAB, 
por exemplo, é instituição capital para pressionar as 
autoridades e exigir a apuração completa e ágil dos fa-
tos. Estamos diante de mais um capítulo do genocídio 
secular que expurga do cenário brasileiro a presença 
de seus primeiros habitantes, os originais moradores 
e benfeitores do solo que pisamos.

Não se pode conciliar o ciclo de crescimento 
econômico e de conquistas sociais que vivemos, mui-
to menos comemorar o reconhecimento mundial a 
esses avanços, enquanto continuarmos provando o 
sabor amargo do atraso cultural e social que nos im-
põe a barbárie fomentada nas lutas intermináveis pela 
posse da terra. 

O Brasil está provando ao mundo que é gran-
de, mas não será maior enquanto seus índios e suas 
crianças continuarem sendo pisoteados pela ganância 
e pela falta de escrúpulos de meia dúzia de especula-
dores e aproveitadores. O que ocorreu com Genivaldo 
Verá e Rolindo Verá não pode mais ser a regra, e sim 
uma triste, brutal e revoltante exceção, que não terá 
fim se os fatos não forem devidamente apurados e os 
responsáveis identificados e punidos.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB – 

GO. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, quero destacar o balanço do 
ano de 2009, que se encaminha para o seu desfecho 
em poucos dias. É inevitável fazermos um exame de 
consciência para revermos os caminhos que traçamos 
no decorrer do ano. Dois mil e dez pede passagem para 
estrear. Um ano eleitoral que irá levar o povo brasileiro 
às urnas de leste ao oeste e de norte ao sul no Brasil 
para escolherem seus representantes. 

Esse ano realizei diversas ações dentro e fora 
da Câmara Federal, entre participação em debates de 
assuntos relevantes para o País tanto nas Comissões 
quanto no plenário, criação e votação de projetos de 
lei, entre outras atividades parlamentares decorrentes. 
A fiscalização do Poder Executivo, principalmente do 
Governo de Goiás, foi uma das ações também que re-
alizei com rigor. Assim, continuarei no ano que vem em 
cumprimento do meu dever de Deputado Federal. 

Entre as atividades, quero chamar a atenção às 
emendas para o Orçamento da União de 2010. Em 
reunião com a bancada goiana, acertamos que cada 
Parlamentar destinaria R$1 milhão para atender en-
tidades filantrópicas, totalizando um montante de 20 
milhões que serão utilizados para beneficiar milhares 
de pessoas que tanto necessitam e merecem uma 
atenção especial. Considero uma causa nobre essa 
atitude. Ajudar as entidades filantrópicas é de suma 

importância, já que elas possuem um papel relevante 
dentro e fora da sociedade, principalmente no setor da 
saúde, acolhendo as pessoas mais carentes e os que 
passam por dificuldades financeiras.

Em Goiás, destaco algumas entidades filantrópi-
cas que merecem total atenção: Vila São Cottolengo, 
SGPA, Instituto Jaime Câmara, Casa de Eurípedes, 
APAE, Pestalozzi, Santa Casa de Goiânia e de Anapó-
lis, Associação de Combate ao Câncer Araújo Jorge, 
Hospital Sarah e o CRER. 

Essas instituições trabalham para ajudar a redu-
zir as lacunas que a ação do Estado deixa no atendi-
mento à população mais carente. Infelizmente, essas 
lacunas não poderão ser totalmente preenchidas em 
um pequeno espaço de tempo, pois mesmo em países 
desenvolvidos o Estado não consegue suprir todas as 
necessidades sociais. Evidentemente, não se pretende 
que as entidades filantrópicas substituam o Estado na-
quilo que é seu dever. Por isso, é preciso destacar seus 
serviços, além de valorizá-los e incentivá-los. Destaco 
ainda que devemos combater a chamada “pilantropia”, 
que retira recursos dos contribuintes sem trazer bene-
fícios para a sociedade.

Particularmente, quando destino minhas emendas 
viso sempre poder cooperar com as áreas da cultura, 
infraestrutura local e educação e promovê-las. No setor 
cultural destinei verbas para o fortalecimento das cul-
turas populares, como criação de bibliotecas públicas, 
espaços de leitura e salas de cinema. Essas ações, 
além de levar lazer e diversão para os moradores, irão 
promover um vasto conhecimento para os cidadãos. 

Na área de educação destinei uma verba de 
R$750 mil para a implantação da fábrica de software na 
Universidade Federal de Goiás. A UFG tem realizado 
um brilhante trabalho com os futuros profissionais de 
Goiás. Destaco que esse investimento e a aquisição 
de equipamentos e cursos de acessibilidade aos es-
tudantes são de suma importância, pois a tecnologia 
para as crianças e os jovens cresce em uma velocidade 
ímpar. Esse trabalho irá ajudar os jovens a entrar cedo 
no mercado de trabalho. Destaco também os grandes 
trabalhos educacionais e sociais realizados pela Uni-
versidade Estadual de Goiás – UEG e a Universidade 
Católica de Goiás – UCG. 

Para atender à área da saúde nos nossos Mu-
nicípios, destinamos também recursos, que serão re-
vertidos em implantação de postos de saúde, compra 
de equipamentos hospitalares, entre outros. Visando a 
geração de emprego e renda, alocamos recursos para 
alavancar o turismo regional, dotando os nossos Mu-
nicípios de melhor infraestrutura turística e apoiando 
na realização dos eventos populares e folclóricos. O 
restante das nossas emendas foi para beneficiar os 



70326 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2009

Municípios com benfeitorias urbanas e rurais, como 
construção de rodovias, viadutos, entre outros, melho-
rando, assim, a qualidade de vida da população,

Portanto, destaco com êxito o ano de 2009. Tra-
balharemos cada vez mais para que em 2010 possa-
mos colher mais frutos para a população brasileira, 
principalmente para o meu Estado de Goiás. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ANTÔNIO CARLOS CHAMARIZ (PTB – 

AL. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna para manifestar 
minha indignação pela falta de dados concretos refe-
rente ao número de crianças e adolescentes desapa-
recidos no Estado de Alagoas, entre os anos de 2008 
e o primeiro semestre de 2009. Creio que esse pouco 
caso venha acontecendo em outros Estados.

Em matéria veiculada no jornal Tribuna Indepen-
dente no último dia 25 de outubro, artigo da jornalista 
Ana Paula Omena, intitulado Faltam os números oficiais 
– aproveito para parabenizá-la –, que retrata o desencontro 
de informações ou a falta dela entre os órgãos que atuam 
no desaparecimento de crianças e adolescentes.

Transcrevo abaixo a matéria:

“Em busca de realizar um levantamento 
sobre o número específico de crianças e ado-
lescentes desaparecidos em Alagoas, entre os 
anos de 2008 e primeiro semestre de 2009, a 
reportagem da Tribuna Independente fez contatos 
com vários órgãos competentes com o objetivo 
de apurar o que estava procurando. Mas, infeliz-
mente, em uma busca frustrada, a reportagem 
não conseguiu dados consolidados que tradu-
zam a exata dimensão do problema no Estado. O 
máximo revelado foi dado pelo Conselho Tutelar 
de Alagoas, onde o conselheiro Edmilson Souza 
informou que no período de 2008 a 2009, 112 
casos foram registrados no Conselho.

O QUE FAZER? 
Segundo a delegada Bárbara Arraes, 

quando o caso chega à Delegacia, é feito de 
imediato o registro da ocorrência. “Encami-
nhamos ofícios para o Hospital Geral do Esta-
do, Instituto Médico Legal e Conselho Tutelar, 
além de providenciar 15 cartazes com a foto 
da criança ou do adolescente para que seja 
divulgado pela família, inclusive na mídia. Se 
dentro de 15 dias a criança não for encontrada, 
a gente abre um inquérito policial”, explicou. 
Ela observou também como as mães devem 
proceder em casos como estes: “Ensinar aos 
filhos que não devem aceitar, nem informar 
nada a estranhos, sair somente para um ci-

nema, shopping, praia, campo de futebol com 
pessoas de sua confiança, não pegar carona 
com desconhecidos”, entre outras maneiras 
de se evitar uma situação deste tipo.

Ainda durante entrevista, Bárbara Arraes 
falou sobre vários casos de crianças e adoles-
centes desaparecidos e também daquelas que 
já foram encontradas em Maceió. “Entre os ca-
sos, o mais recente me chamou à atenção: o 
de uma adolescente de apenas 16 anos, Diana 
Lima dos Santos, que teria sido atraída pela 
própria tia para São Paulo, com a promessa 
de que ao chegar à cidade trabalharia em uma 
casa de família como babá”, disse a delegada. 
Segundo ela, a jovem foi para São Paulo com a 
passagem aérea paga pela tia, Maria Apareci-
da dos Santos, de 27 anos, que trabalha como 
empregada doméstica na casa que estava 
precisando de uma babá. “A menina cheia de 
entusiasmo e sonhos aceitou a oportunidade 
com o consentimento dos pais, é claro! Apa-
recida é irmã da mãe da jovem, Claudenice 
Maria Lima dos Santos”, observou.

Cadastro Nacional para crianças desa-
parecidas pode ser criado 

Na última reunião de quarta-feira, a Co-
missão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou pro-
posta para criação de um Cadastro Nacional de 
Crianças e Adolescentes Desaparecidos, com as 
características físicas e dados pessoais daqueles 
cujo desaparecimento tenha sido registrado em 
órgão de segurança pública federal ou estadual. 
Pelo PLC 60, de 2009, o acesso às informações 
do cadastro bem como o processo de atualiza-
ção e de validação dos dados registrados serão 
tratados em convênio a ser estabelecido entre 
União, Estados e Distrito Federal. 

A manutenção do cadastro terá como fon-
te de custeio o Fundo Nacional de Segurança 
Pública. O relator ad hoc senador Lobão Filho 
(PMDB-MA) optou por retirar a emenda que 
obrigava as emissoras públicas de rádio e TV 
a veicular as informações do cadastro durante 
cinco minutos diários para impedir que o pro-
jeto voltasse à Câmara dos Deputados para 
nova votação. Ele explicou que as emissoras 
públicas já divulgam dados sobre crianças e 
adolescentes desaparecidos, de maneira sis-
temática. Por sugestão do senador Flávio Arns 
(PSDB-PR), a presidente da CAS, senadora 
Rosalba Ciarlini (DEM-RN), enviará a todas as 
emissoras de rádio e TV, públicas e privadas, 
um apelo para que ajudem o Poder Público a 
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encontrar esses desaparecidos, através da exi-
bição diária dos dados constantes do cadastro. 
A proposta segue para a Comissão de Direitos 
Humanos, em decisão terminativa”.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, levantamento do Ministério da Saúde, 
divulgado no final de novembro último, revelou que apesar 
das medidas adotadas, em articulação com as Secretá-
rias de Saúde dos Estados, a dengue continua sendo 
um desafio em dimensão nacional. O estudo mostra que 
71,3% dos municípios brasileiros analisados foram con-
siderados em situação de risco ou em estado de alerta 
para a doença. Situação bem pior do que a registrada 
em 2008, quando 47,8% das cidades do País estavam 
em situação de risco. Os dados colhidos indicam que o 
número de pessoas vivendo nas cidades de maior vul-
nerabilidade passou de 947.160 para 2.015.791, o que 
representa um aumento considerável de casos.

O Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, 
reconheceu a gravidade da situação conclamando 
Estados e Municípios para que se unam em um mu-
tirão nacional, envolvendo gestores e população na 
luta contra a propagação dos focos geradores da epi-
demia da dengue.

O estudo feito pelos agentes do Ministério da 
Saúde revela ainda que 102 cidades brasileiras, em 
diferentes regiões do País, encontram-se em estado 
de alerta para a dengue, com acompanhamento per-
manente do Ministério, em articulação com as Secre-
tárias Estaduais e Municipais de Saúde. Uma situ-
ação de vulnerabilidade, com risco de novos surtos 
epidêmicos. Para evitar o agravamento, forças-tarefas 
estão realizando campanhas de esclarecimento às 
comunidades, visitando as áreas mais afetadas, com 
extermínio dos focos onde se concentrem mosquitos 
transmissores da doença. Dos 102 municípios rela-
cionados pelo Ministério da Saúde, 17 são sedes de 
capitais, abrangendo uma população de mais de 25,5 
milhões de pessoas.

Vale lembrar que o Levantamento de Índice Rá-
pido de Infestação por Aedes Aegypti – LIRAA come-
çou a ser feito pelo Ministério da Saúde desde o ano 
de 2004, em todo o País, como uma ferramenta para 
nortear as ações do Governo Federal, visando manter 
a dengue sob controle. Mesmo assim, em 2008, a si-
tuação assumiu proporções alarmantes, com elevado 
número de vítimas, em diversos Estados.

No passado, a ação governamental teve resulta-
dos significativos, mas a dengue continuou sendo um 
desafio e uma ameaça às populações mais pobres, 
sobretudo, nas regiões rurais, onde as condições sani-

tárias são de maior vulnerabilidade, favorecendo a ge-
ração de focos do mosquito transmissor da dengue. 

No meu Estado, o Ceará, 4 cidades com mais 
de 100 mil habitantes estão relacionadas entre as 102 
cidades brasileiras consideradas em estado de risco, 
entre elas Fortaleza, a Capital do Estado, onde 1% dos 
imóveis pesquisados apresentaram larvas do Aedes 
aegypti, número duas vezes maior do que o registrado 
no ano de 2008.

As 3 outras cidades cearenses em estado de 
alerta e risco são: Caucaia, Juazeiro do Norte e So-
bral. Duas outras apresentaram índices de casos pre-
ocupantes, embora bem inferiores às cidades citadas: 
Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, e 
Crato, na Região Metropolitana do Cariri. Os dados 
são do Levantamento de Índice Rápido de Infestação 
por Aedes aegypti – LIRAA/2009, realizado entre os 
dias 19 de outubro e 23 de novembro do ano em cur-
so, em 163 cidades de todas as regiões do País – que 
identificou 102 em estado de alerta máximo.

No Ceará, o Município de Caucaia, limítrofe com 
o de Fortaleza, registra índice de infestação predial 
preocupante.

Uma avaliação dos informes colhidos indica a ne-
cessidade de reforço na mobilização dos organismos 
governamentais – União, Estados e Municípios – para 
manter a dengue sob controle, não só nos municípios 
cearenses como nos mais de 100 de outros Estados.

Para a Assessoria Técnica do Núcleo de Controle 
de Endemias da Secretária de Saúde de Fortaleza, o 
fato e o índice de infestação da dengue haver duplica-
do na Capital do Estado, entre 2008 e 2009, deve-se, 
principalmente, a um descuido de parte da população 
periférica, na prevenção contra a proliferação do mos-
quito transmissor da dengue.

O Governo do Estado acompanha com atenção 
a evolução da situação, adotando providências da sua 
competência, embora reconhecendo ser necessária 
e indispensável uma colaboração de todos, principal-
mente das comunidades em situação mais vulnerável 
a novos surtos epidêmicos. A contabilização do de-
sempenho governamental revela terem sido realizadas 
2.155,739 visitas domiciliares, somente no corrente 
ano, envolvendo 344.250 imóveis pesquisados por 
agentes sanitários do Estado, para coleta de material 
de identificação do vetor da dengue. Com relação a 
2008, a situação em Fortaleza melhorou substancial-
mente, mantendo-se o índice de infestação no ano 
em curso em 1%.

De acordo com a assessora técnica do Núcleo de 
Controle de Epidemias da Secretária de Saúde de For-
taleza, Socorro Furtado, o fato de o índice de infestação 
ter dobrado na Capital, entre 2008 e 2009, reflete uma 
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realidade que deve ser considerada: “As pessoas só se 
conscientizam quando a saúde está em risco. Em 2009 
foram registrados 3.798 novos casos de dengue”.

Embora tenha havido alto declínio em relação aos 
índices de 2008, a situação não pode ser minimizada, 
sendo oportuno, portanto, o alerta feito pelo Ministério 
da Saúde, com a divulgação do levantamento realizado 
em todas as regiões do País.

Diante desse alerta, a Secretaria de Saúde do 
Município de Fortaleza continuará em permanente vi-
gilância, porque a experiência tem demonstrado que 
mesmo com índices menores, ainda existem riscos 
consideráveis de novos surtos epidêmicos nas perife-
rias da Capital. Até a próxima quadra invernosa, perí-
odo em que novos casos da dengue costumam surgir 
com maior intensidade, a Secretária pretende seguir 
com sua programação, mantendo um efetivo de 1.487 
agentes visitando domicílios, destruindo possíveis fo-
cos da doença e transmitindo informação sobre como 
combater a proliferação do mosquito transmissor.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. 
A Coordenadoria de Estudos e Análise de Mercado 
do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho – IDT, 
no Estado do Ceará, anunciou, no final de novembro 
último, que a taxa de desemprego em Fortaleza/CE, 
referente ao mês de outubro de 2009 apresentou ín-
dices significativos de crescimento.

Os resultados alcançados foram ainda mais ani-
madores, considerando-se que por algum tempo os 
índices de desemprego na Região Metropolitana de 
Fortaleza eram preocupantes, com números elevados 
de pessoas sem nenhum vínculo empregatício. Há 7 
meses, a situação vem apresentando sucessivos ín-
dices de crescimento, com abertura de oportunidades 
de trabalho para considerável número de pessoas com 
carteira profissional assinada em diferentes áreas, nota-
damente nos setores da construção civil e de serviços. 
Mesmo assim, de acordo com o Instituto de Desenvol-
vimento do Trabalho – IDT, a Região Metropolitana de 
Fortaleza ainda mantém 175 mil pessoas fora do tra-
balho. Mas no segundo semestre corrente, a situação 
começou a modificar-se para melhor, com redução de 
12 mil desempregados no mês, de setembro de 2009, 
que era de 187 mil pessoas sem trabalho.

A Coordenadoria de Estudos e Análises de Mer-
cado do IDT – Instituto de Desenvolvimento do Trabalho 
considera a situação animadora, tendo em vista que 
os índices de crescimento no mercado de trabalho, na 
Região Metropolitana de Fortaleza, vêm se mantendo 
em ascensão há 7 meses.

O cenário é promissor, depois dos sobressaltos 
causados pela crise mundial, que começou nos Esta-

dos Unidos há precisamente 2 anos, estendendo-se 
aos demais países, inclusive o Brasil.

Ainda de acordo com as últimas pesquisas do IDT, 
a taxa de desemprego total, na Região Metropolitana de 
Fortaleza, manteve-se em declínio, independentemente 
do sexo e da faixa etária dos trabalhadores. No tocante 
aos homens, o índice recuou de 9,6% para 8,4% e de 
12,1% para 11,8%, entre as mulheres e entre os mais 
jovens, 18 a 24 anos de idade, de 21,9% para 19,7%, 
e de 25 a 35 anos, de 9,5% para 8,8%.

Outro fato auspicioso constatado na Região Metro-
politana de Fortaleza diz respeito a um maior número de 
contratações de pessoas com idade superior a 40 anos, 
muitas delas na condição de chefes de família, o que vi-
nha sendo motivo de preocupação na área social, pelas 
naturais implicações decorrentes dessa situação.

O nível de ocupação na Região Metropolitana de 
Fortaleza, há 7 meses com crescimento continuado, foi 
mais significativo no mês de outubro do ano em curso, 
com o registro de um acréscimo de 26 mil novos pos-
tos de trabalho (1,7%), cujo contingente foi estimado 
em 1,57 milhão de empregados. A indústria criou 14 
mil novas vagas; o comércio, 5 mil, enquanto outros 
setores geraram 8 mil novas ocupações, contemplan-
do os trabalhadores domésticos, que respondem por 
90% das vagas. O setor de serviços também cresceu 
substancialmente a partir de julho. O trabalho autôno-
mo foi responsável pela maior parcela das ocupações 
geradas no mês de outubro (20 mil).

A situação apresenta-se também promissora com 
o início da chamada alta estação, quando na área de 
comércio o número de contratações, mesmo tempo-
rárias, é sempre maior, com tendência a admissões 
sem prazo determinado. A expectativa na Região Me-
tropolitana de Fortaleza é de que haverá crescimento 
de 30% a 40%.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vale reco-
nhecer ainda que o Governo do Estado, com participa-
ção direta do Governador Cid Gomes, vem colocando 
o mercado de trabalho como uma de suas priorida-
des e uma preocupação constante, procurando, por 
várias vias, propiciar a geração de empregos diretos 
e indiretos no litoral e no sertão. Por meio da Pesqui-
sa de Emprego e Desemprego – PED que acontece 
mensalmente, a administração estadual acompanha, 
regularmente, o desempenho do mercado de trabalho. 
Levanta dados sobre ocupação, desemprego e rendi-
mento da população. Com essa diretriz, sobremodo 
louvável, o Governador Cid Gomes vem direcionando 
as políticas de capacitação para os setores que mais 
estão empregando. Trabalho que vem sendo feito por 
equipes de pesquisadores do IDT conta com a cola-
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boração da DICESE, do SEADE, do SINE/CE e da 
Secretária do Trabalho.

Deve-se reconhecer também que os bons resul-
tados no mercado de trabalho na Região Metropolitana 
de Fortaleza tiveram contribuição considerável de parte 
da Prefeita Municipal de Fortaleza, Luizianne Lins, com 
a sua saudável política de investimentos na área social, 
propiciando condições para a implantação de projetos 
de desenvolvimento sustentável, ensejando a criação 
de empregos diretos e indiretos, tanto na Capital como 
nos municípios componentes da região metropolitana. O 
bom entrosamento existente entre o Governo do Estado 
e a Prefeitura de Fortaleza muito tem contribuído para a 
concretização de projetos de desenvolvimento econômico, 
social e cultural, integrado, com resultados benéficos para 
as comunidades da Capital cearense e dos municípios 
que integram a Região Metropolitana de Fortaleza.

Graças a esse louvável entrosamento administra-
tivo, o Ceará conseguiu se aproximar mais das médias 
de indicadores sociais do País. Em 2008, o Estado 
superou a média da Região Nordeste em 14 dos 28 
indicadores estudados pelo Instituto de Pesquisa e 
Estratégia Econômica do Ceará – IPECE. O estudo foi 
realizado com base na Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios – PNAD, do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística – IBGE, considerando estatísticas 
relacionadas à saúde, educação, trabalho e rendimento, 
além de desigualdade de renda e pobreza.

Em 2008, o Ceará foi melhor do que a média 
nacional em 5 indicadores: taxa de desemprego; per-
centual da população ocupada com rendimentos de 
até 2 salários-mínimos; Índice de Gini (que mede a 
desigualdade existente na distribuição de renda domi-
ciliar per capita); razão entre os 10% mais ricos e os 
50% mais pobres da população, e proporção da renda 
apropriada pelos 50% mais pobres.

Com um elenco de projetos de grande dimensão, 
na região metropolitana e nas demais regiões do Esta-
do, o Ceará caminha seguramente para a consolidação 
de um desenvolvimento econômico e social consistente 
e integrado, que resultará, certamente, na melhoria das 
condições de vida das suas comunidades.

O SR. MÁRIO DE OLIVEIRA (PSC – MG. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, nesta ocasião, quero registrar a pas-
sagem do Dia Internacional das Pessoas com Defici-
ência, comemorado em 3 de dezembro.

Essa data foi instituída pela Organização das Na-
ções Unidas para promover a conscientização da popula-
ção de todo o planeta a respeito da situação dos deficien-
tes, bem como de seu direito a viver com dignidade. 

É importante frisar: o pleno exercício desse direito 
está intimamente relacionado à adoção de medidas des-

tinadas a amenizar as dificuldades enfrentadas pelos 
portadores de necessidades especiais, em um mundo 
que ainda lhes opõe uma série de obstáculos. 

No Brasil, tais obstáculos são representados pela 
falta de acesso adequado a edifícios, lugares públicos e 
meios de transporte, pela carência de material de leitura 
em braile e de pessoal apto a usar a linguagem Libras e 
ainda pela inadaptação da maior parte das escolas ao en-
sino de deficientes, que, assim, têm reduzidas suas chan-
ces de melhores oportunidades de trabalho e vida.

Esse quadro desfavorável completa-se pela oferta 
insuficiente, em termos de quantidade e qualidade, de 
programas de saúde voltados à prevenção, assistência e 
reabilitação das deficiências de que são portadores.

De acordo com dados do Censo Demográfico 
do IBGE, chega a 24,6 milhões o número de brasilei-
ros portadores de necessidades especiais, dos quais 
11,4 milhões são homens e 13,2 milhões, mulheres. 
Ainda de acordo com esses mesmos dados, apenas 
13% deles frequentam creches ou escolas, e, dos 9 
milhões em idade de trabalhar, somente 11% exercem 
alguma atividade remunerada.

Essa situação é agravada pelo fato de todos os 
obstáculos já mencionados causarem maior prejuízo 
aos cidadãos das camadas desfavorecidas da socie-
dade, demandando, portanto, mais eficácia das ações 
do Poder Público.

Por isso, a passagem do Dia Internacional das 
Pessoas com Deficiência reveste-se de importância 
fundamental em nosso País, ao chamar a atenção 
para uma realidade ainda desconhecida da maioria 
da sociedade. Infelizmente, trata-se de uma triste re-
alidade, vivenciada diariamente pelos deficientes e 
por suas famílias, apesar dos avanços institucionais 
trazidos pela Constituição Federal e pela legislação 
decorrente sobre o tema.

Constituindo expressivo contingente da popula-
ção, eles merecem o respeito de todos os brasileiros. 
Além disso, têm o direito de ver implementadas, com 
urgência, políticas públicas inclusivas nas áreas de edu-
cação, saúde e trabalho, a fim de que possam vencer 
as próprias limitações e desenvolver-se de modo au-
tônomo e independente, tornando-se aptos a conduzir 
a própria vida.

Muito obrigado.
O SR. ANTONIO BULHÕES (Bloco/PRB – SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a maioria de nós se incomoda com 
a presença degradante de crianças e adolescentes 
pedindo esmolas nas ruas de nossas cidades.

Algumas vezes, somos tentados a ajudá-las mo-
netariamente, para aplacar nosso incômodo. No entanto, 
ficamos em dúvida se essa esmola é de fato positiva 
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ou se apenas estimula a mendicância e a exploração 
infantil e juvenil. 

Um artigo publicado no jornal O Estado de S. 
Paulo, que passo a comentar, reforça a tese de que 
não devemos dar esmolas a crianças e adolescentes. 
Afinal, esmolando em semáforos, esquinas e feiras 
da Grande São Paulo, crianças faturam em média 
R$40,00 por dia, o que as afasta da escola, da família 
e de um futuro digno.

As festas de fim de ano aumentam a generosi-
dade, e os ganhos diários com as esmolas saltam de 
R$40,00 para R$70,00 por dia, ou R$2.100,00 por mês. 
Podemos supor que em outras metrópoles também seja 
vantajoso, do ponto de vista monetário e no curto prazo, 
ficar pedindo esmolas nas ruas, em vez de frequentar 
as escolas ou permanecer junto aos familiares.

Há, em São Paulo, pelo menos 245 pontos de 
mendicância infantil – certamente com faturamen-
to superior a muitos pontos comerciais legítimos e 
legalizados. O mapeamento foi feito por equipes de 
agentes sociais ligados à Prefeitura, e coordenado 
pelo pedagogo Itamar Moreira, que publicou um livro 
sobre o assunto. 

A maioria dos pedintes tem entre 8 e 11 anos, 
idade conveniente para despertar a piedade dos que 
cedem ao apelo da esmola. Os ganhos auferidos por 
essas crianças, especialmente no fim do ano, dificultam 
o seu resgate por entidades de proteção social. Como 
resultado, temos uma vida adulta também sob o signo 
da mendicância, ou da criminalidade e prostituição, já 
que a compaixão pelas crianças vai-se perdendo à 
medida que elas envelhecem.

Um grande complicador é que a população tem 
resistência em enxergar esses meninos que fazem ma-
labares, vendem balinhas ou vigiam os carros como 
vítimas de exploração do trabalho. Se elas estivessem 
pintando meios-fios ou atrás de um balcão, certamente 
seriam denunciadas; como estão em meio à rua, são 
premiadas. Aliás, convém lembrar que muitas vezes 
parte dessas esmolas não fica com as crianças ou 
seus pais, mas com agenciadores, mafiosos que con-
trolam, com a força bruta, a permanência ou a expul-
são dessas crianças. 

Expostos esses adolescentes e crianças ao sol, à 
chuva, às drogas, ao aliciamento sexual e a violências 
de todos os tipos, é um absurdo que os cidadãos e os 
Poderes Públicos tratem o fenômeno da mendicância 
infantil como algo normal. Não é normal, e deve ser 
combatido de preferência não com a repressão, mas 
com a oferta de alojamento, educação, alimentação. 
Esse tipo de ação social é mais barato do que manter 
presidiários, e além disso é uma obrigação constitu-
cional do Estado. O valor e a abrangência da Bolsa 

Família são modestos diante da complexidade do pro-
blema, que exige escolas melhores, em tempo integral, 
quando necessário.

Não precisamos, porém, de mais prisões disfar-
çadas de centros de recuperação; precisamos de ins-
tituições que de fato protejam, eduquem e agradem 
as crianças. 

Sras. e Srs. Deputados, se o Estado falha em cum-
prir sua obrigação de proteger a infância, falha numa 
obrigação elementar, e põe em risco o futuro do País 
e até mesmo a legitimidade do Poder Público, consu-
midor de quase metade do PIB nacional. 

Deixar essas crianças e adolescentes ao relento é 
ver corroer a credibilidade das instituições e da democra-
cia. Não serão as esmolas que resolverão essa situação, 
mas as Prefeituras, os Governos Estaduais e a União. 

Ora, a corrupção é um grande ralo de recursos 
que poderiam estar sendo usados para salvar essas 
crianças da prostituição, das drogas e do crime. Assim, 
devemos ser intolerantes com qualquer tipo de desvio 
de dinheiro público, e nos unirmos numa frente supra-
partidária que garanta o fim da mendicância em nosso 
País, ao menos da mendicância infantil. 

Pois se o Brasil não consegue resolver nem esse 
problema grave e elementar, não é digno de se considerar 
um Estado eficiente, e a realização da Copa do Mundo 
e dos Jogos Olímpicos servirá apenas para evidenciar 
nossa incompetência aos olhos do mundo. Aos nossos 
olhos, ela já deveria ser evidente, pois cada vez que uma 
criança pede esmola é o Estado que está se mostrando 
indigno da carga tributária que arranca da sociedade.

Muito obrigado.
A SRA. MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB – RS. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, acabo de vir do Senado Federal, onde foi 
instalada a CPMI que irá analisar os repasses de recursos 
para as entidades que atuam no campo. Esta Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito tem sido erroneamente 
apelidada de CPMI do MST. Este erro tenta levar a po-
pulação a entender que o objetivo dessa Comissão será 
a investigação do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra. Isto está muito longe da verdade. Esta Comis-
são de Inquérito irá investigar todos os repasses para as 
entidades que atuam no campo, inclusive as patronais. 

Faço este reparo porque é importante que fique 
claro que não aceitamos que os movimentos sociais 
sejam criminalizados. Em meu Estado, o Rio Grande 
do Sul, o Governo Yeda Crusius tem-se destacado pela 
intolerância e pela violência no trato com todos os mo-
vimentos sociais, os da cidade e os do campo. Esse 
comportamento retrógrado e intransigente alicerça a 
imensa rejeição que o povo gaúcho tem ao Governo 
dos tucanos.
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Tive a honra de ser indicada pelo meu partido, 
o PCdoB, como titular dessa Comissão, e iremos nos 
dedicar a analisar e verificar todos os repasses e in-
vestimentos com atenção, pois na nossa opinião essa 
é uma oportunidade de debatermos a política agrária 
em nosso País. Não temos dúvida de que a estrutura 
agrária brasileira precisa avançar. 

Segundo dados do IBGE, a concentração e a desi-
gualdade regional é comprovada pelo Índice de Gini da 
estrutura agrária do País. Quanto mais perto esse índi-
ce está de 1, maior a concentração. Os dados mostram 
um agravamento da concentração de terra nos últimos 
10 anos. O Censo do IBGE mostrou um Gini de 0,872 
para a estrutura agrária brasileira, superior aos índices 
apurados nos anos de 1985 (0,857) e 1995 (0,856). De 
acordo com o Instituto, enquanto os estabelecimentos 
rurais de menos de 10 hectares ocupam menos de 2,7% 
da área total ocupada pelos estabelecimentos rurais, a 
área ocupada pelos estabelecimentos de mais de 1.000 
hectares ocupam mais de 43% da área total.

Vamos ter a chance de avaliar os avanços con-
quistados com o Governo Lula, seus limites e tam-
bém a ação das organizações não governamentais 
no campo.

Por fim, Sr. Presidente, quero manifestar também 
meu repúdio à ação da Polícia Militar do Distrito Fe-
deral, que agrediu e reprimiu violentamente os mani-
festantes que se dirigiam pacificamente à Rodoviária 
de Brasília.

Os milhares de manifestantes que protestavam esta 
manhã contra as denúncias de corrupção que atingem o 
Governo local contam com meu apoio, o do meu partido 
e o de grande parte da sociedade brasileira, que assistiu 
chocada à divulgação de vídeos em que a corrupção 
foi exposta de forma nua e crua. Espero que esta Casa 
também se manifeste contra esta violência. 

Contra o argumento e a crítica, a resposta do 
Governo local tem sido o silêncio e agora também a 
violência.

Muito obrigada.
O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS 

(PR – MG. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, tramita hoje no Senado 
Federal o Projeto de Lei nº 137, de 2009, de autoria do 
ilustre Senador Marco Maciel, que institui o Fundo de 
Assistência Financeira Emergencial aos Municípios. 
Mais do que bem-vinda, a iniciativa atende às neces-
sidades prementes de muitos municípios brasileiros 
que se encontram em situação deficitária crônica, não 
apenas em Minas Gerais, mas em todo o Brasil.

No início deste ano, o Governo Federal permitiu a 
renegociação das dívidas dos municípios com o INSS 
em até 240 meses. A medida atendeu ao pleito de Pre-

feituras que se viam financeiramente asfixiadas, em 
razão dos descontos realizados nas verbas do Fundo 
de Participação dos Municípios, para pagamento das 
dívidas com o INSS. 

O problema foi reduzido apenas parcialmente, em 
especial no que se refere aos pequenos municípios, 
que continuam sendo descontados por força de decisão 
judicial, seja para pagamento de dívidas trabalhistas, 
seja para quitar débitos com o próprio INSS.

O fato é que as administrações municipais estão 
hoje duplamente prejudicadas: sofrem, simultaneamen-
te, com o bloqueio judicial dos recursos federais e com 
a redução dos percentuais do Fundo de Participação 
dos Municípios, estabelecido como parte da estraté-
gia para driblar a crise econômica mundial. Nessas 
circunstâncias, Sr. Presidente, não é difícil imaginar 
a dificuldade enfrentada pelas Prefeituras para cum-
prir suas obrigações nas áreas de saúde, educação e 
transporte, além da paralisação de obras e serviços 
essenciais, como a limpeza pública. 

Podemos garantir aos nobres colegas que a si-
tuação é bem mais generalizada do que se divulga, 
especialmente entre os pequenos municípios, não 
apenas em Minas Gerais, mas no Brasil inteiro. Urge 
encontrar uma solução de caráter emergencial que 
garanta o restabelecimento da saúde financeira das 
administrações municipais, sob pena de o problema 
se agravar continuamente, como bola de neve, com 
graves prejuízos sociais para as populações.

Não temos dúvida de que foi essa a intenção do 
projeto de lei acima mencionado, que demonstra a ex-
trema sensibilidade de alguns Parlamentares, no sentido 
de compensar as perdas sofridas pelas Prefeituras nos 
últimos anos, e assim reequilibrar as finanças e garantir 
a prestação dos serviços essenciais. Temos a certeza de 
que a aprovação desse projeto representará um bom co-
meço para a recuperação das finanças municipais, com 
vistas ao bem-estar e à segurança das populações.

Porque é nas cidades, Sr. Presidente, e não nos 
Estados ou na União que efetivamente vive o povo 
brasileiro. Quando as verbas municipais se tornam 
cronicamente insuficientes, é a própria cidadania que 
se vê abalada, com as pessoas sofrendo restrições 
consideráveis em seus direitos essenciais, na medida 
em que o Poder Público deixa de cumprir seus deve-
res institucionais. 

Esperamos que esta Casa se mostre igualmente 
sensível à conjuntura desfavorável dos municípios bra-
sileiros e trabalhe no sentido de minimizar essas dificul-
dades que atingem diretamente o cidadão brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Apresen-

tação de proposições.
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V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Francisco Rodrigues DEM 
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá: 3

PARÁ

Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Lúcio Vale PR 
Nilson Pinto PSDB 
Paulo Rocha PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 6

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Rebecca Garcia PP 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 3

RONDÔNIA

Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Moreira Mendes PPS 
Total de Rondônia: 3

ACRE

Fernando Melo PT 
Gladson Cameli PP 
Nilson Mourão PT 
Total de Acre: 3

TOCANTINS

Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

Bene Camacho PTB 
Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Domingos Dutra PT 

Julião Amin PDT 
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Total de Maranhão: 6

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
José Airton Cirilo PT 
Leo Alcântara PR 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 10

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP 
Júlio Cesar DEM 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Total de Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Bezerra PT 
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Manoel Junior PMDB PmdbPtc
Rômulo Gouveia PSDB 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 7

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Bruno Araújo PSDB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Charles Lucena PTB 
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Fernando Ferro PT 
Fernando Nascimento PT 
Inocêncio Oliveira PR 
José Chaves PTB 



Dezembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 70347 

Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 13

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PSC 
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Quintella Lessa PR 
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Iran Barbosa PT 
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe: 4

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Emiliano José PT 
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Geraldo Simões PT 
João Almeida PSDB 
José Carlos Aleluia DEM 
José Carlos Araújo PDT 
José Rocha PR 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PV 
Luiz Carreira DEM 
Márcio Marinho PRB PsbPCdoBPmnPrb
Marcos Medrado PDT 
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR 
Milton Barbosa PSC 
Paulo Magalhães DEM 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Tonha Magalhães PR 
Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia 25

MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR 
Alexandre Silveira PPS 
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Bilac Pinto PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Ciro Pedrosa PV 

Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
José Santana de Vasconcellos PR 
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário Heringer PDT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Delgado PT 
Rafael Guerra PSDB 
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 27

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC 
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Manato PDT 
Rita Camata PSDB 
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Andreia Zito PSDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Arnaldo Vianna PDT 
Arolde de Oliveira DEM 
Brizola Neto PDT 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Cida Diogo PT 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR 
Dr. Paulo César PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Felipe Bornier PHS 
Fernando Gonçalves PTB 
Geraldo Pudim PR 
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC 
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Jair Bolsonaro PP 
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PSDB 
Miro Teixeira PDT 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM 
Rogerio Lisboa DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Amaral DEM 
Total de Rio De Janeiro: 29

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Palocci PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Zarattini PT 
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS 
Dr. Talmir PV 
Duarte Nogueira PSDB 
Eleuses Paiva DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chiarelli PDT 
Fernando Chucre PSDB 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatto PT 
João Paulo Cunha PT 
Jorginho Maluly DEM 
José C Stangarlini PSDB 
José Genoíno PT 
José Mentor PT 
José Paulo Tóffano PV 
Lobbe Neto PSDB 
Marcelo Ortiz PV 
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Milton Vieira DEM 
Nelson Marquezelli PTB 
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Teixeira PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Santiago PV 
Silvio Torres PSDB 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
Total de São Paulo: 38

MATO GROSSO

Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Thelma de Oliveira PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR 
Magela PT 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Rubens Otoni PT 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Affonso Camargo PSDB 
Andre Vargas PT 
Assis do Couto PT 
Chico da Princesa PR 
Dr. Rosinha PT 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Wilson Picler PDT 
Total de Paraná: 16

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT 
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Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Gervásio Silva PSDB 
João Pizzolatti PP 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT 
Fernando Marroni PT 
Germano Bonow DEM 
Henrique Fontana PT 
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto Pereira PTB 
Pepe Vargas PT 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande Do Sul: 19

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 269 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. ARMANDO ABÍLIO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ARMANDO ABÍLIO (PTB – PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ouvi 
com atenção o pronunciamento do Deputado Darcísio 
Perondi, Presidente da Frente Parlamentar da Saúde. 
Temos a obrigação de resolver esse problema. O pro-
blema é nacional. Há muito tempo, há mais ou menos 
1 ano, que a Emenda nº 29 está aqui, inclusive falta 
somente votar o destaque. Vamos esquecer esse des-
taque, porque ele representa a contribuição, e eu sei, 
sinceramente sei, que não há ambiente, não temos 
condições de criar mais contribuição.

Então, qual a sugestão que Frente Parlamentar 
de Saúde dá? Vamos votar a Emenda nº 29, de 2000, 
sem criar a contribuição. Esse é o desejo não só desta 
Casa, mas principalmente da Nação brasileira.

Esta a minha participação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-se 
à apreciação da matéria sobre a Mesa e da constante 
da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sobre a 
mesa requerimento de urgência para apreciação do 
Projeto de Lei nº 4.866, de 2009, que inclui o Rio Santa 
Maria da Vitória na Lei nº 5.917, de 1973, que cria o 
Plano Nacional de Viação.

“Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos 

do art. 155 do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, incluir no regime de urgência 
a apreciação do PL 4866/2009, que inclui o 
Rio Santa Maria da Vitória na Lei nº 5.917, 
de 10 de setembro de 1973, que cria o Plano 
Nacional de Viação – PNV.

Sala das Sessões, Rose de Freitas, 
PMDB/ES”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quero 
saber se V.Exas. estão de acordo que eu possa votar 
simbolicamente.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Não combina-
mos nenhuma urgência.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT– SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – É urgência só, sem com-
promisso com o mérito.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Mas se é 
para votar nominalmente, eu não vou colocar. Já exis-
te muito requerimento e nem todos concordam com a 
votação simbólica.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Não, a urgência sim.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Nem todos 

concordam com a votação simbólica.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Está bom. Paciência.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sobre a 

mesa requerimento da Comissão Parlamentar de In-
quérito destinada a apurar a violência urbana, que pede 
o prazo de mais 60 dias, já que foi impossível concluir 
os trabalhos até o dia 12 de dezembro.

“Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PAR-

LAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A APURAR 
A VIOLÊNCIA URBANA, nos termos do § 3º, in fine, 
do art. 35, do Regimento Interno, requeiro a Vossa 
Excelência seja prorrogado, por mais 60 (sessenta) 
dias, o prazo destinado aos trabalhos desta Comissão 
Parlamentar de Inquérito, a contar do dia 12 de dezem-
bro, dia imediatamente posterior ao encerramento do 
prazo inicial.

Sala da Comissão, 2 de dezembro de 2009. – 
Alexandre Silveira Presidente da CPI.
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O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
condição de membro desta Comissão e observando 
o trabalho bem desenvolvido pelo seu Presidente, 
bem como pelo Relator, entendo ser necessária essa 
prorrogação.

O trabalho que vem sendo bem executado é bom 
e dará um diagnóstico do que realmente está ocor-
rendo neste País. Então, o PSDB e eu pessoalmente 
encaminhamos no sentido de que seja deferido o re-
querimento. Voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
também sou membro desta Comissão, que tem feito 
um brilhante trabalho, e acho que há necessidade de 
complementá-lo. Em nome do PTB, também damos 
apoio à prorrogação desses trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”. 
Como vota o PT?
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompanha-
mos, mas, como temos assistido a problemas depois 
dessa primeira prorrogação e como aqui temos mem-
bros desta CPI, que fique claro que esta prorrogação 
por 60 dias é para concluir os trabalhos. Que não ve-
nha mais um pedido de 20 ou 30 dias. É bom que fique 
claro que é só por 60 dias. 

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esse 
não é o objeto do pedido. O pedido é de prorrogação 
por mais 60 dias. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sessen-
ta dias.

O SR. MARCELO ITAGIBA – E não há limita-
ção, até porque é conduzido por um companheiro de 
partido do Deputado José Genoíno. Então, é só nes-
se sentido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem 
mais vota? (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Outro re-

querimento de prorrogação de funcionamento da CPI 
da Dívida Pública pelo prazo de 60 dias, assinado pelo 
Deputado Virgílio Guimarães.

“Senhor Presidente,
Nos termos do § 3º do art. 35 do Re-

gimento Interno da Câmara dos Deputados, 

combinado com o § 2º do art. 5º da Lei nº 
1.579, de 18 de março de 1952, requeiro seja 
prorrogado o prazo de funcionamento da Co-
missão parlamentar de inquérito destinada a 
investigar a dívida pública da união, estados 
e municípios, o pagamento de juros da mes-
ma, os beneficiários destes pagamentos e o 
seu impacto nas políticas sociais e no desen-
volvimento sustentável do país. (Cpi – Dívida 
Pública), por sessenta dias, a partir de 18 de 
dezembro de 2009.

Sala da Comissão – Virgílio Guimarães, 
Presidente da CPI”.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, queremos discutir sobre esta CPI, porque ela está 
exorbitando e pedindo dados impossíveis de serem 
atendidos. Portanto, gostaria de sentar para conversar 
com os proponentes. Não estamos contra. Sou mem-
bro, agora, da maneira que está sendo feito, nem o 
Banco Central aguenta. A quantidade de dados que 
eles estão pedindo é impossível de atender. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu vou 
pedir, então, ao Presidente...

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Há requeri-
mentos de 2,5 milhões de folhas de papel. Não dá! Ou 
se senta para acertar ou não prorrogamos. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou pedir 
ao Presidente da Comissão e ao Relator que conversem 
com os Srs. Líderes e partidos para retirá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Requeri-
mento de retirada de pauta. Esse é o nosso projeto? 
É só anunciá-lo, não é? (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Item 1 e 
único da pauta.

PROJETO DE LEI Nº 2.502-C, DE 2007 
(Do Sr. Eduardo Valverde)

Continuação da votação, em turno úni-
co, do Projeto de Lei nº 2.502-C, de 2007, 
que altera a Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 
1997,que dispõe sobre a política energética 
nacional, as atividades relativas ao monopó-
lio do petróleo, institui o Conselho Nacional 
de Política Energética e a Agência Nacional 
do Petróleo; tendo parecer da Comissão 
Especial, pela constitucionalidade deste 
e dos de nºs 4.290 e 4.565, de 2008, 5.333, 
5.334, 5.430 , 5.891 e 5.938, de 2009, apen-
sados, e das Emendas de Plenário de nºs 
1 a 13, 15 a 236, 246 a 271, e 275 a 362; pela 
juridicidade, técnica legislativa, adequação 
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financeira e orçamentária deste e dos de nºs 
4.290 e 4.565, de 2008, e 5.333, 5.334, 5.430, 
5.891 e 5.938, de 2009, apensados, e das 
Emendas de Plenário de nºs 1 a 236; 246 a 
271, e 275 a 362 e, no mérito, pela aprova-
ção do de nº 5.938, de 2009, apensado, com 
substitutivo; pela inconstitucionalidade da 
Emenda de Plenário nº 14 e, no mérito, pela 
rejeição deste, dos de nºs 4.290 e 4.565, de 
2008, 5.333, 5.334, 5.430 e 5.891, de 2009, 
apensados; e das Emendas de Plenário de 
nºs 1 a 236, 246 a 271, e 275 a 362 (Relator: 
Dep. Henrique Eduardo Alves). PARECER 
AS EMENDAS DE PLENÁRIO DE NºS 363 a 
393 – Parecer do Relator da Comissão Espe-
cial, proferido em Plenário, pela aprovação 
da Emenda de Plenário nº 385, na forma da 
Subemenda Substitutiva Global de Plená-
rio apresentada, e pela rejeição das de nºs 
363 a 384, e 386 a 393 (Relator: Dep. Henri-
que Eduardo Alves). Tendo apensados os 
PLs nºs 4.290/2008, 4.565/2008, 5.333/2009, 
5.334/2009, 5.430/2009 e 5.938/2009. As 
Emendas de Plenário de nºs 237 a 245 e 
272 a 274 foram retiradas pelos autores. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sobre a 
Mesa requerimento de retirada de pauta do Projeto de 
Lei nº 2.502, de 2007.

“Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos do inciso 

VI do artigo 117, c/c art. 83, inciso II, alínea c, 
do Regimento Interno, Retirada de Pauta do 
Projeto de Lei nº 2502, de 2007, constante da 
Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 
2009. – Fernando Coruja, Líder do PPS”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao Deputado Fernando 
Coruja, que falará a favor da matéria.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Parlamen-
tares, hoje há um grande movimento de Prefeitos no 
País, inclusive para reivindicar a votação da lei com-
plementar que regulamenta a Emenda nº 29. E por 
que eles querem regulamentar? Porque eles querem 
mais recursos.

Nós estamos tendo aqui uma oportunidade úni-
ca, inclusive de discutir o chamado pacto federativo 
do Brasil. O Brasil é uma federação. Claro que não é 
uma federação no modelo americano, como aquela 
imaginada pelos pais fundadores dos Estados Uni-
dos – Thomas Jefferson, James Madison, Adams, 

Benjamin Franklin e outros –, mas é uma federação 
que já esteve na Constituição brasileira de 1891. Os 
republicanos de 1891 colocaram a Federação no Bra-
sil e hoje é uma cláusula pétrea do art. 60, § 4º, inciso 
I da Constituição.

Esta Federação vem sendo deturpada por ataques 
frontais. Pegam o dinheiro e o centralizam na União, 
que, ao longo do período, todo o tempo, tem criado 
contribuições e fragilizado a federação. É uma forma 
de enfraquecer, até tendente a abolir a federação, tal 
é a força da União. 

Sabemos que em um país capitalista como o Bra-
sil, como em todos os países capitalistas, o poder é 
ditado pelo dinheiro. Mesmo nas eleições o poder tem 
sido usado para comprar votos, até nos Parlamentos, 
como tem se visto nos últimos anos no Brasil. 

O dinheiro é poder. Este é o momento de pegar 
o dinheiro e entregar para os Municípios e para os 
Estados, mas a União está concentrando. É preciso 
prestar atenção: a União vai pegar o petróleo do fun-
do do mar, na camada do pré-sal, como diz a música 
dos Originais do Samba Assassinaram o camarão, 
vai explorar esse petróleo e ficar com 40% dele. Vai 
pegá-lo na forma de óleo. Então, o grande volume de 
recursos a União vai pegar. É o momento de descon-
centrar. Queremos discutir isso. 

Há uma emenda do Deputado Humberto Souto, 
que o PPS está destacando, que parcela, divide mais 
os royalties, mas nós queremos mesmo é dividir o óleo 
como um todo, a renda da venda do óleo. É claro que 
tem de haver um fundo, mas o Governo já quer gastar 
o dinheiro do fundo de forma deturpada. 

Por isso estamos pedindo para que seja adiada a 
votação. Quem sabe não votamos antes do recesso? 
Durante esse período os Deputados vão às bases, 
escutam o povo em geral e voltam para cá com uma 
ideia diferente. “Sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao Deputado Eduardo Valverde, que falará 
a favor da matéria. (Pausa.)

Deputado José Genoíno. (Pausa.)
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 

Questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, há uma concordância das Lideranças que 
consultei, V.Exa. pode ter consultado mais, com rela-
ção à questão dos servidores da Casa. De modo que 
V.Exa., que é o maestro, sinta-se à vontade, sob o 
nosso ponto de vista, para tratar do assunto quando 
achar oportuno.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não.
Estamos examinando os últimos detalhes, mas 

está ajustado que votaremos ainda no dia de hoje. De 
modo que, no dia de hoje, nós vamos votar, ainda que 
seja em extraordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado José 
Genoíno, que falará contra a matéria.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, estamos iniciando rotei-
ro conhecido, um roteiro conhecido sem graça, sem 
surpresa, repetitivo, é como se tivéssemos um CD e o 
colocássemos no som: é retirada da pauta, interstício, 
artigo por artigo, verificação. 

Estou encaminhando contra esse requerimento 
de retirada de pauta e, neste encaminhamento, cha-
mando os Deputados para que venham ao plenário, 
porque, dentro do ritual repetitivo, certamente teremos 
um pedido de verificação, e é importante estarmos em 
plenário para marcar presença e derrubar esse reque-
rimento de retirada de pauta. 

Agora, o argumento é o seguinte: vamos retirar 
da pauta e se coloca a regulamentação da Emenda 
nº 29, para a saúde. Então, agora, é a Emenda nº 29, 
a que somos favoráveis. Mas nós estamos votando o 
projeto da partilha. A aprovação do projeto da partilha 
é fundamental para, em seguida, votarmos o Fundo 
Social. E na previsão do Fundo Social está exatamente 
o investimento em políticas sociais de interesse públi-
co, que tem relação direta com as condições de vida, 
com o combate à pobreza, com a educação, ciência 
e tecnologia, saúde. 

Veja bem, Sr. Presidente, na verdade, o que a 
Oposição explicita nesse processo de obstrução é que 
eles são contra mudar o conceito de concessão para 
partilha. Se deixar no sistema de concessão vai tudo 
para as empresas concessionárias, o Estados produ-
tores ficam como estão, nem Estado nem Município 
que não seja confrontante recebe nada, e aí se usa o 
pacto federativo como escudo. 

Na verdade, Sr. Presidente, vamos esclarecer o 
debate. O debate é a partilha, é o novo conceito, é o 
novo marco regulatório e, a partir daí, vamos discutir 
o Fundo Social, discutir a capitalização da PETRO-
BRAS. É este o ponto. Agora, essa tergiversação, esse 
debate pela tangente que se dá com requerimento de 
retirada da pauta, com o fim do interstício, com artigo 
por artigo é uma falta de posição política clara em re-
lação ao tema.

Nós, do PT, nós, do Governo, defendemos a 
partilha e o Fundo Social. Essa é a questão. Por isso, 
somos contra a retirada da pauta. 

E eu já encaminho, Sr. Presidente. No kit obstru-
ção há uma rotina. Agora vão aparecer as siglas e a 
indicação do voto. O PT indica o voto “não” e chama 
os Deputados para que venham ao plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
colher o voto dos Srs. Líderes. Cada Líder tem 1 mi-
nuto para encaminhar.

Líder Aleluia, 1 minuto.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Michel Temer, está claro para todos os Deputados – e 
é por isso que temos tido tanto sucesso em adiar esse 
problema – que o modelo proposto agride os Estados 
e a Federação, usurpa, tira, subtrai o futuro do Rio de 
Janeiro e da Bahia, atrapalha São Paulo, Espírito San-
to e Santa Catarina.

Não é por outro motivo que o Governador do Rio 
está tão nervoso, porque ele, na vontade de agradar o 
Presidente da República, esqueceu seu dever principal, 
que é defender o Estado que ele governa.

Portanto, precisamos ter calma para encontrar um 
caminho que não prejudique os Estados e que preser-
ve o modelo que avance na produção de petróleo do 
pré-sal, descoberto pelo regime de concessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PT, 
como vota?

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O PT vota “não”, Sr. Presidente. 
Já está lá.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PMDB, 
como vota?

O SR. PEDRO CHAVES (Bloco/PMDB – GO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota 
“não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PMDB 
vota “não”.

Quem mais vota? 
PP?
O SR. ANTONIO CRUZ (PP – MS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PP vota “não”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O Governo vota “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP 
vota “não”.

O Governo é “não”.
Quem mais? (Pausa.)
PPS? (Pausa.)
O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PV vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PV, “não”.
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O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, foi o 
PPS que encaminhou esse requerimento de retirada 
de pauta e reitera seu posicionamento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
PR? (Pausa.)
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
para um breve raciocínio. É preciso compreender que, 
quanto aos royalties, na hora em que se retirar 10 litros 
de óleo do fundo mar, a União não ficará com 4 para 
ela. Aí se desconta mais alguma coisa e os royalties 
vão incidir sobre o restante.

Estamos discutindo uma partilha de quem fica 
com mais, quem fica com menos apenas sobre esses 
royalties, que são um percentual pequeno. A grande fatia 
fica com a União, que vai pegar – por este novo mode-
lo, que acaba com a participação especial – o grande 
bolo de recursos, que deveriam ser partilhados.

Alguns falam que vai aumentar a corrupção na 
União. Não acredito que seja pela natureza de que haja 
mais corrupção na União do que nos Municípios. É só 
porque, como é um dinheiro muito maior, quanto mais 
partilhado, no meu entendimento, maior a corrupção.

O PPS vota “sim”.
O SR. PEDRO CHAVES (Bloco/PMDB – GO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gosta-
ria que registrasse no painel o voto “não” do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PMDB, 
“não”.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB, na mesma linha do Líder Coruja, encaminha 
“sim”, porque entende que essa questão é fundamen-
tal. Trata-se do princípio federativo.

O Brasil é uma Federação ou um Estado unitário? 
Do jeito que está sendo votado, somos um Estado uni-
tário. A federação é uma ficção, não existe. Tudo vem 
para o Governo Federal, a União detém todos os recur-
sos tributários do País. Agora, os benefícios da riqueza 
do País vão para as mãos do Governo Federal. 

É preciso que os Estados e os Municípios façam 
um levante e queda da bastilha um dia para poder 
descentralizar o nosso Brasil. A hora de discutir sobre 
Município, Estado e Federação é agora. Depois não 
se pode chorar, dizer que não se há dinheiro nos Es-
tados e Municípios.

Então, o voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Sim”.
Como vota o PSC?
O SR. HUGO LEAL (PSC – RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC tem enten-

dimento, em sua bancada, com relação a esse projeto, 
ainda de dificuldade. 

Nossa tendência é exatamente pedir a retirada de 
pauta desse projeto, porque entendemos que este não 
é o melhor momento, talvez o final do ano seja o pior 
momento para discutirmos matéria dessa relevância. 

Estamos compreendendo as dificuldades por que 
passamos, e aqui ouvimos vários discursos sobre a 
quebra do pacto federativo com relação à distribuição 
de recursos. Porém, uma vez que a maioria de sua 
bancada entendeu que a discussão merece prosse-
guir, o PSC vai encaminhar “não”. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PR?

O SR. SANDRO MABEL (PR – GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR, até por 
essa observação do Líder Hugo Leal, do PSC, está pre-
ocupado. Por quê? Se deixarmos essa discussão para 
frente, agora em dezembro e no ano que vem haverá 
novas licitações, que vão ocorrer independentemente 
de votarmos ou não na Câmara. Isso vai ocorrer, de 
forma que os Estados que não são produtores vão 
continuar vivendo sem ter esse recurso. Pela forma 
como mudamos – o Deputado Henrique Eduardo Al-
ves aceitou mudar –, os Estados e os municípios são 
mais contemplados com recursos. Achamos, portanto, 
importante votar esta matéria agora. 

Costumo dizer que o ótimo é inimigo do bom. 
Fiquei esperando muito tempo para votar a reforma 
tributária. As pessoas mais pobres continuam não 
recebendo seu dinheiro, que poderiam receber, e pa-
gam muito impostos, enquanto os mais ricos pagam 
menos. Isso é um erro. No pré-sal não quero cometer 
esse erro outra vez.

Por isso, o PR vota... 
(O microfone é desligado.) 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”. 
Como vota o PP?
O SR. ANTONIO CRUZ (PP – MS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido Pro-
gressista já orientou o voto “não”, pode escrever ali. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP 
vota “não”.

Como vota o PDT?
O SR. BRIZOLA NETO (PDT – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT, apro-
veitando, inclusive, o pronunciamento do Deputado 
Sandro Mabel, lembra que, se não votarmos esse 
importante projeto que muda o regime da produção 
do petróleo na camada do pré-sal, correremos o ris-
co simplesmente de continuarmos com esse regime 
de concessões. Ao contrário do que foi dito ontem 
por alguns membros da bancada fluminense, essa 
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discussão de mérito, muitas vezes, tem sido usada 
como um subterfúgio, vem sendo usada a questão 
da guerra federativa, do interesse dos Estados para 
esconderem interesses muito maiores, interesses, na 
maioria das vezes, privados e também estrangeiros, 
que são os interesses das multinacionais no óleo que 
está contido na camada do pré-sal brasileiro.

O PDT encaminha o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 

vota o PTB?
O SR. LUIZ CARLOS BUSATO (PTB – RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
orienta o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o Bloco/PSB?

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, entendemos que esse projeto de partilha é o mais 
importante que esta Câmara apreciará nesta sessão 
legislativa, que garantirá uma apropriação maior por 
parte da União das riquezas do pré-sal. Conseguimos 
avançar numa proposta equilibrada de distribuição 
de royalties e participações especiais para Estados e 
municípios não produtores, com o apoio de diversas 
lideranças partidárias de diversos partidos em diver-
sas regiões do País.

Portanto chegou a hora de votar. Queremos en-
caminhar “não” ao requerimento de adiamento, para 
que possamos apreciar imediatamente o projeto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção o requerimento 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA.) – 

Sr. Presidente, peço verificação.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP.) – Verificação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedida.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – 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. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, PPS 
em obstrução.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Democratas está em obstrução.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – É o ritual sem novidade. 
Coloca um CD que aí não se gasta voto.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
fazer um apelo a toda a base do Governo. Infelizmen-
te, estamos diante de uma votação desta magnitude, 
que é a votação do novo marco regulatório do pré-sal, 
depois de termos feito um acordo com a Oposição, 
quando retiramos a urgência constitucional, com o 
compromisso de que a votação seria feita sem obstru-
ção, preservada a disputa de mérito, emendas etc., nós 
enfrentamos uma obstrução permanente da Oposição 
há diversas semanas.

Agradeço à base do Governo pelo que fez ontem, 
ao ficar aqui até as 23h, quando vencemos a metade do 
caminho para votar esse importante estrutural projeto do 
sistema de partilha para exploração do pré-sal, e peço 
que venha ao plenário e nele permaneça para que pos-
samos vencer todos os requerimentos e votarmos.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB entra em obstrução e diz o porquê. O Gover-
no vetou o aumento do aposentado no ano passado, 
ano retrasado, de 16,17%. E, na hora de dar aumento 
ao aposentado, ele dá por meio de medida provisória. 
Isso é um escárnio ao Parlamento. É a demonstração 
do Estado unitário, centralizador, que não respeita a 
Federação nem o Parlamento. É o Governo mais cen-
tralizador da história do Brasil. Na hora de dar a benes-
se, ele o faz por meio de medida provisória; na hora 
de sancionar o aumento dos aposentados, ele veta. 
Ele não acatou a vontade da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal. 

Por isso o PSDB mantém-se em obstrução, além 
de outras questões importantes que menosprezam o 
Parlamento e os Parlamentares.

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente 
quero reforçar o pedido a todos os Deputados para 
que venham ao plenário votar “não” a esse pedido de 
retirada de pauta de um dos debates mais importantes 
do País, sobre a destinação dos recursos advindos do 
petróleo que está na camada do pré-sal para finalida-
des nobres, como o combate à pobreza, o investimen-
to em educação, pesquisa, ciência e tecnologia e em 
sustentabilidade para este País.
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Quero dizer também, Sr. Presidente, que o Pre-
sidente da República concedeu hoje um aumento aos 
aposentados brasileiros que será analisado aqui. A 
medida provisória será analisada por nós, que pode-
mos aperfeiçoá-la. Portanto, não há justificativa para 
a Oposição manter-se em obstrução. 

Convidamos todos os Deputados a virem a ple-
nário neste momento, Sr. Presidente.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL en-
caminha o voto da seguinte forma: hoje foi publicada 
matéria segundo a qual o Governo vai tratar, por me-
dida provisória, do aumento das aposentadorias. Ou 
seja, o Governo vai atropelar todo o processo de tra-
mitação das aposentadorias no Congresso Nacional 
e vai dar, por medida provisória, valor correspondente 
à metade do aumento real do salário mínimo que é 
conferido anualmente. A reivindicação dos aposenta-
dos e da COBAP era exatamente que o reajuste fosse 
igual ao aumento real do salário mínimo, contemplan-
do, assim, 98% dos aposentados que ganham até 2 
salários mínimos.

Por isso o PSOL está em obstrução neste 
momento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou conce-
der a palavra ao Deputado Edson Aparecido. (Pausa.)

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, en-
quanto orador se dirige à tribuna, registro que esta é 
uma obstrução a favor dos Estados. A União não só 
está se apropriando da contribuição especial, mas dei-
xando que o royalty incida apenas sobre uma parte do 
custo do óleo. Nos 40% da União não incide royalty. É 
um assalto aos Estados.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de o 
Deputado Edson Aparecido usar da palavra, chamo os 
Deputados, principalmente os a bancada do PT, para 
que venham urgentemente ao plenário e nele perma-
neçam, porque vamos enfrentar o que estou chamando 
agora de kit obstrução sem novidade. Sabemos tudo o 
que vai acontecer, mas é importante ficarmos no ple-
nário para enfrentarmos o kit obstrução, desobstruir e 
votar a partilha.

Obrigado, Deputado Edson Aparecido.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a pa-

lavra a Deputado Edson Aparecido.
O SR. EDSON APARECIDO (PSDB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agra-
deço a V.Exa. a oportunidade.

Colegas Deputadas e Deputados, fiz questão 
de vir à tribuna neste momento para falar sobre o que 
todo o País tem acompanhado, nos últimos dias, a res-
peito de operação realizada pela Polícia Federal para 
apurar contribuições de campanha de uma empresa 
em São Paulo.

Há cerca de 12 anos, na minha Alta Paulista, a 
segunda região pobre de São Paulo, iniciamos a luta 
para a construção de obra com papel estratégico para 
seu desenvolvimento. Era a única que não tinha ligação 
com outro Estado; foi a última fronteira a ser ocupada 
pela agricultura; apresentava os menores índices de 
desenvolvimento de São Paulo.

Em 1998, toda a região se reuniu e apresentou 
um leque de sugestões fundamentais para que voltás-
semos a crescer e nos desenvolver: presença de uni-
versidade pública – conquistamos 2 campi da UNESP; 
incentivo à agricultura, a partir do qual conquistamos 
financiamento público do Governo de São Paulo para 
os pequenos produtores rurais; enfim, uma série de 
reivindicações que fizeram com que aquela região 
voltasse a crescer e a se desenvolver.

A mais importante delas foi exatamente a ligação 
com o Estado do Mato Grosso do Sul. Essa obra, que 
deverá ser entregue em breve pelo Presidente Lula, 
seguramente é uma das maiores construídas ao lon-
go do seu mandato. Segundo o Tribunal de Contas da 
União, ela não apresenta qualquer irregularidade. Foi 
feita, como todo mundo sabe em São Paulo, com pro-
jeção de recursos muito inferior ao geralmente gasto 
nesse tipo de obra, e atenderá e beneficiará milhões 
de brasileiros de São Paulo, Mato Grosso e Mato Gros-
so do Sul. Ela não teve, ao longo dos 12 anos de sua 
realização, nem sequer um único aditivo.

No ano de 1998, recebi uma doação legal da 
empresa Camargo Corrêa, registrada regularmente 
na minha campanha. Isso inclusive foi divulgado no 
meu site. Isso foi divulgado no site...

(O microfone é desligado.)
O SR. EDSON APARECIDO – Sr. Presidente, na 

tarde de ontem, fui procurado por um jornalista da Fo-
lha de S.Paulo, que me disse que o Ministério Público 
Federal pedia a abertura de averiguação e investiga-
ção sobre essa obra, pois via que eu tinha ligação com 
ela, o que é a mais absoluta verdade. Eu lutei, desde 
o primeiro momento de meu mandato como Deputa-
do Estadual, por essa conquista para aquela região. 
Nunca escondi isso, nem a ajuda oficial de campanha 
que a empresa me deu, em 2006.

Perguntei inclusive ao jornalista se sabia de al-
guma coisa que eu desconhecia, porque aquilo que 
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era de meu conhecimento e das pessoas que sabem 
dessa importância. Era público e notório. Segundo o 
jornalista da Folha de S.Paulo: “Não, Deputado, não 
há nada em relação ao senhor, não há nenhuma ano-
tação em relação ao senhor”.

Bom, a Folha de S.Paulo de ontem publicou a 
matéria e minha resposta. Não saiu em nenhum outro 
jornal. A edição de hoje faz a citação das chamadas 
obras que devem ser averiguadas, mas não cita a ponte 
sobre o Rio Paraná, a Ponte de Pauliceia. Não há men-
ção a meu nome, até porque não há como, segundo 
o próprio jornalista. Aliás, embaixo da minha foto não 
há referência escrita. O jornal não publicou nada, mas 
estampou minha foto.

Sr. Presidente, gostaria que V.Exa. me desse a 
oportunidade, neste momento, de esclarecer o fato à 
opinião pública, aos meus companheiros de bancada e 
aos meus colegas Deputados e Deputadas Federais.

É fundamental que se averigúe todo tipo de irre-
gularidade com dinheiro público, mas também é fun-
damental que possamos estabelecer de forma defini-
tiva uma regra em que não se possa jogar o nome de 
pessoas, da forma como tem ocorrido, sem qualquer 
possibilidade de defesa. Não sei do que estou sendo 
acusado. Eu não sei!

Por isso, Sr. Presidente, acho que é preciso haver 
ampla mobilização da opinião pública, do Congresso 
Nacional para que criemos mecanismos claros para 
proteger o dinheiro público, mas é fundamental também 
que se combata a ilegalidade, porque o que foi feito, 
na minha forma de ver, foi uma ilegalidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Sras. 
Deputadas.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero ape-
nas testemunhar aqui, adicionalmente, com relação ao 
que disse o Deputado Edson Aparecido.

O Deputado Edson Aparecido recebeu uma con-
tribuição de campanha lícita e registrou a contribuição 
de campanha. Porque a empresa supostamente está 
envolvida em algumas investigações da Polícia Fede-
ral, isso passou a ser objeto para incriminá-lo. É algo 
absolutamente improcedente.

Sr. Presidente, dentro da lei, o Parlamentar re-
cebeu a doação. Aí, estabelece-se uma relação entre 
ele e a obra – uma relação virtuosa. Ele batalhou, sou 
testemunha, ao longo desses anos todos, por essa 
obra importantíssima do ponto de vista logístico e de 
infraestrutura do Brasil.

Portanto, nosso apoio, nossa solidariedade e con-
fiança no desempenho do Deputado Edson Aparecido.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, 
Sr. Presidente.

Quero me solidarizar com o Deputado Edson 
Aparecido. Conheço-o, fui colega de S.Exa. quando 
Deputado Estadual e sei o que está dizendo.

Aproveito a oportunidade, até para nós Deputados 
tomarmos cuidado, para dizer que essa investigação 
esteve sob sigilo. Foi feita pela Polícia Federal, que, 
nesse caso, teve conduta exemplar, está na mão do 
Ministério Público Federal de São Paulo. Vazamentos 
irresponsáveis estão sendo feitos pelo Ministério Pú-
blico Federal de São Paulo.

Não é crime um Deputado receber contribuição 
legal, declarada, como recebeu o Deputado Edson 
Aparecido. Estão se misturando contribuições legais 
com a investigação feita, que está em curso na Polícia 
Federal, sob julgamento da Justiça.

Não podemos admitir que esse tipo de acusação 
generalizada esconda os verdadeiros problemas éticos 
que precisam ser investigados. Não é o caso em re-
lação ao que apareceu, nem em relação às questões 
apresentadas pelo Deputado Edson Aparecido.

Portanto, quero me solidarizar com o Deputa-
do Edson Aparecido e reforçar tanto a crítica quanto 
a orientação à imprensa, no sentido do cuidado que 
deve ter com a forma de divulgação da notícia. Elas 
realmente precisam ser melhor apuradas. 

Nós lemos, recentemente, um artigo do mesmo 
jornal acusando o irmão do Deputado Palocci, uma 
matéria completamente irresponsável, a exemplo des-
sa aqui. Então, nós temos que separar o joio do trigo. 

Portanto, Sr. Presidente, quero, mais uma vez, 
solidarizar-me com o Deputado Edson Aparecido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Sandro Mabel, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PR.

O SR. SANDRO MABEL (PR – GO. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o assunto não tem a ver com o pré-sal, 
mas é igualmente importante, merece a reflexão de 
todos, Sras. e Srs. Deputados. 

O Deputado Odair Cunha – vi hoje no site do TSE 
– fez a seguinte consulta, que considero importante: 
“A tese da fidelidade partidária, aplicada à Resolução 
nº 22.610/07 assevera que o mandato legislativo per-
tence ao partido”. 

Em razão dessa assertiva, o Deputado pergunta: 
“O Parlamentar, recebendo justa causa” – no caso de 
ele mudar de partido por justa causa – “para migrar 
para outro partido e, posteriormente, vier a ocupar cargo 
de Ministro, de Secretário de Estado ou qualquer outro 
cargo, bem como licenciar-se por motivo de doença, a 
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que partido pertence a vaga de suplente: ao partido o 
qual o Parlamentar foi eleito ou ao partido que o rece-
beu, em decorrência da migração de justa causa?”

Portanto, Presidente Temer, eu acho muito impor-
tante essa questão. Olhe bem: trata-se de uma questão 
nova, mas precisamos enfrentá-la. 

O partido tem a tese do ônus e do bônus. O partido 
tem o bônus de ter o mandato do Parlamentar, porém, 
se o Parlamentar sair do partido por infidelidade parti-
dária, o mandato fica para o partido. Se o partido dis-
pensar o Parlamentar por justa causa, isso significará 
ônus para o partido, que perderá o mandato daquele 
Deputado, que será transferido a outro partido. E por 
que ele tem de ser transferido a um outro partido, Sr. 
Presidente? É que se assim não o fizer nós estaremos 
criando a seguinte situação: a pessoa, uma vez mudado 
de partido, poderia continuar mudando quantas vezes 
quisesse, porque não teria nenhum tipo de ônus. Ela 
não prestaria fidelidade a nenhum outro partido. 

Acho muito importante essa análise, ela é aná-
loga a um casamento. Ao se casar, o marido deve ex-
plicações a mulher. Mas pode divorciar-se dela, basta 
fazer um acordo. Ele poderá se casar novamente, as-
sim como se divorciar, mas não poderá ficar casando, 
sucessivamente, sem se divorciar. 

Sr. Presidente, a fidelidade tem que ser aplica-
da nessa mesma visão: se a pessoa saiu do partido 
por justa causa, levou o mandato embora e deve ex-
plicações ao seu próximo partido. Se ela der motivo 
de infidelidade partidária, o seu mandato pertencerá 
ao novo partido ao qual se filiou e não ao partido pelo 
qual ele foi eleito, inicialmente. 

Portanto, Deputado Roberto, que é um grande cons-
titucionalista, essa é uma análise importante porque vão 
ocorrer muitas dessas situações: Deputados e Vereadores 
que migraram de um partido para o outro e que agora 
se acham no direito de mudar de partido quantas vezes 
quiserem. E não pode ser assim. Não podemos negar: a 
pessoa tem liberdade de mudar de partido, mas ela terá 
novo compromisso no seu novo partido. 

Presidente Temer, nós precisamos levar essa 
questão aos membros da Comissão de Constituição 
e Justiça que analisam essas condições. Nós precisa-
mos enfrentá-las, afirmando que o ônus do partido que 
dá motivo à justa causa para a saída do Parlamentar 
é perder o mandato daquele Parlamentar; o bônus 
do Parlamentar é poder levar o seu mandato embora. 
O ônus que o Parlamentar tem quando comete uma 
infidelidade é perder o seu mandato; e o bônus é o 
partido ter o mandato para si e transferi-lo para outro. 
Agora, uma vez transferido de partido por justa cau-

sa, nós temos que assegurar que a situação começa 
outra vez, ou seja, a pessoa leva o seu mandato para 
o próximo partido, mas se dali sair, licenciar-se ou fi-
car doente, quem assume é o suplente do próximo 
partido. Se não for assim, quem conseguir uma justa 
causa pode continuar mudando de partido quantas 
vezes quiser, sem qualquer restrição. É um assunto 
que precisa ser observado.

Cumprimento o Deputado Odair Cunha, que fez 
essa consulta muito interessante. Agora, vamos espe-
rar a decisão do TSE. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Depu-

tado Eugênio Rabelo tem a palavra. 
O SR. EUGÊNIO RABELO (PP-CE. Pela ordem. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o ilustre Deputado João Pizzolatti 
acaba de ser eleito Líder da Bancada do Partido Pro-
gressista nesta Casa. 

É um registro que faço com a maior satisfação, 
porque recaiu num Parlamentar competente, com expe-
riência e capacidade de trabalho já comprovadas, exer-
cendo seu quarto mandato de Deputado Federal. É um 
companheiro amigo, de fácil diálogo e convivência. 

O importante a ser destacado é que sua eleição 
foi por consenso, sem concorrentes. Estou certo de 
que o novo Líder saberá conduzir com discernimento 
nossa bancada e dará continuidade ao excelente tra-
balho desenvolvido na Liderança pelo ilustre Deputado 
Mário Negromonte. 

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quero 

anunciar, com muito prazer, a visita do Vice-Gover-
nador Orlando Pessuti, do Paraná, a este plenário. 
(Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou encer-
rar a votação, já que os Srs. Deputados não querem 
comparecer ao plenário. 

O SR. VICENTINHO (PT – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós queremos 
convidar, neste último momento, a nossa bancada para 
vir votar, pois são 211 votos até agora. 

Fizemos uma reunião para discutirmos a impor-
tância de ficarmos aqui como soldados até fazer va-
ler esse compromisso. Convidamos a nossa bancada 
e, é claro, com todo respeito, a bancada da base do 
Governo. Esse é um projeto que interessa à Nação e 
a todos nós.

O SR. PEDRO WILSON (PT – GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, comunico à 
Casa que, em nome da Comissão de Direitos Humanos 
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e Minoria, estivemos na 5ª Delegacia de Polícia Civil 
para averiguar a prisão de estudantes que estavam 
fazendo manifestação em Brasília.

Estivemos com o delegado, que nos apresentou 
os manifestantes Ingrid e José Ricardo, além do Co-
ronel Fonseca, que tiveram um entrevero. O delegado 
disse que fará um termo imediato e o apresentará ao 
juiz de plantão.

A manifestação pública é um direito de todos 
nós, Sr. Presidente, principalmente nesta hora, em 
que Brasília vive o desejo de mudança. Por isso nossa 
solidariedade aos manifestantes. 

Alerto que há denúncia de que havia muitos po-
liciais e outras pessoas instruídos a entrarem no meio 
da manifestação para radicalizá-la.

Esperamos que a polícia investigue esse tipo de 
provocação, que só leva...

(O microfone é desligado.)
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Michel Temer, 
já decorreram 23 minutos do início da votação. Esta-
mos longe do quorum e, portanto, não faz mais senti-
do manter aberto o painel. Trata-se de requerimento. 
O compromisso assumido ontem, renovado hoje, foi 
de que o Presidente manteria o painel aberto durante 
20 minutos.

Os Líderes tiveram tempo de conversar com suas 
bancadas, mas infelizmente já se passaram 24 minutos.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, com muito orgulho, comu-
nicamos a este Plenário que o PMDB foi o primeiro 
partido a se reunir para escolher seu novo Líder e que 
sua bancada, por unanimidade, reelegeu o Deputado 
Henrique Eduardo Alves para continuar liderando o 
partido em 2010. Queremos, então, agradecer a todos 
os Parlamentares do PMDB que reconduziram nosso 
Líder, Henrique Eduardo Alves, que vem realizando 
um trabalho brilhante.

Dito isso, dirigimos um apelo aos partidos que estão 
obstruindo nossos trabalhos no sentido de que repen-
sem a sua posição, pois aqui estão mais de mil Prefeitos 
pedindo a regulamentação da Emenda nº 29, de 2000 
e a aprovação do projeto da partilha dos recursos do 
petróleo do pré-sal, para aumentar a arrecadação para 
todos os Estados e Municípios deste País.

Por favor, vamos nos sensibilizar! Vamos votar! É 
para isso que estamos na Câmara dos Deputados.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ ANÍBAL – Sr. Presidente, são 25 

minutos. É uma tolerância ...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Peço li-
cença aos Srs. Líderes, pois vou aguardar um pouco 
mais hoje. Vou insistir porque acho que temos de en-
caminhar esta matéria.

Peço aos Srs. Líderes da base que se mobilizem, 
que se movimentem.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o painel está 
se movimentando. Estamos insistindo para que as pes-
soas venham votar.

O SR. MAGELA – Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MAGELA (PT – DF. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, tenho de usar da 
reclamação porque é um instrumento regimental do 
qual dispomos, mas, na verdade, quero fazer um agra-
decimento e um reconhecimento e aplaudir a ação da 
Mesa Diretora, que decidiu corrigir o valor do tíquete-
alimentação dos terceirizados desta Casa, fazendo 
justiça e reconhecendo a importância desses traba-
lhadores para a Câmara dos Deputados.

Portanto, meus cumprimentos, meus agradeci-
mentos e meu aplauso à Mesa Diretora pela decisão 
tomada.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Obriga-

do a V.Exa. 
O SR. MARCELO ITAGIBA – Peço a palavra pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o projeto 
que vamos discutir nesta sessão é um instrumento que 
viola os direitos fundamentais do povo do meu Estado. 

Seria muito fácil para o Governo resolver esse 
problema, bem como para o Relator; bastaria que a 
alíquota atribuída à União, de 35%, passasse a ser 
de 20%.

Com essa diferença, seriam supridos os Estados 
e Municípios que não têm direito a participação nos 
royalties. Dessa forma, todos seriam atendidos, mas, 
da maneira como está sendo feito, os Municípios do 
Estado do Rio de Janeiro, bem como o próprio Estado, 
estão sendo lesados no seu direito.

Apelo, então, para os Deputados da bancada do 
Estado do Rio de Janeiro no sentido de que não apoiem 
o projeto, que o refutem, porque ele está tirando da 
população, dos Municípios e dos Estados recursos 
fundamentais ao nosso desenvolvimento.

Votemos “não” a esse projeto.
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O SR. EUGÊNIO RABELO (PP – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Par-
tido Progressista muda a orientação para obstrução, 
devido à reunião de bancada que está acontecendo 
agora no Plenário 10. 

Muito obrigado.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já 
temos 40 minutos de votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O painel 
está se movimentando. Vamos ter paciência.

O SR. RONALDO CAIADO – Novamente o qua-
dro de ontem irá se repetir.

O SR. WILSON SANTIAGO – Pela ordem, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
sabemos que, tradicionalmente, no início das votações, 
há retardamento no que diz respeito à chegada dos 
Parlamentares ao plenário. Isso porque muitos estão 
nos Ministérios, outros estão encerrando os trabalhos 
nas Comissões ou mesmo ainda chegando dos seus 
respectivos Estados.

O painel já mostra um número suficiente, e 
apelamos para os Parlamentares no sentido de que 
compareçam ao plenário, porque teremos muitas 
votações hoje. 

A Liderança do Governo dirige apelo para todos 
os membros dos partidos da base para se fazerem 
presentes e permanecerem aqui no plenário. Temos 
7, 8 ou 9 votações previstas para o dia de hoje, e elas 
são essenciais para concluirmos a votação do projeto 
relativo ao marco regulatório do pré-sal, uma proposta 
que agrada a todo o País, especificamente as regiões 
mais carentes, mas inclusive o próprio Rio de Janei-
ro, porque, quando os Estados crescem juntos, com 
certeza, o Rio também ganha.

O SR. DEVANIR RIBEIRO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também apro-
veito para, na condição de Vice-Líder da minha ban-
cada, convocar – não se trata de convidar – os Parla-
mentares que se encontram nas demais dependências 
da Casa para que venham ao plenário votar.

Quero também dizer que é um direito da Oposição 
obstruir os trabalhos. Esta Casa tem tradição nesse 
aspecto. E quem reclama hoje já foi membro da Mesa, 
já dirigiu a Casa e já ficou 3, 4, 5, 6 horas aguardando 
quorum. Não queremos fazer isso. Reconhecemos que 
é um direito deles obstruírem a votação, mas também 
é um direito dos Deputados da base do Governo, da 
bancada do PT, terem os seus afazeres. Há vários 
Deputados nossos que não chegaram aqui porque 

pertencem à Comissão de Orçamento; estão articu-
lando, estão buscando conversar para que a questão 
orçamentária seja resolvida da melhor forma. 

V.Exa. há de entender que é um momento difícil, 
pois estamos no final do ano. E precisamos, além de 
votar os projetos do pré-sal, que é uma obrigação da-
queles que defendem este País, votar algo ainda mais 
importante: o nosso Orçamento para 2010.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-
taria de esclarecer ao nobre Deputado que esta ses-
são extraordinária se iniciou às 14h05min e agora são 
17h15min. Temos exatamente 5 horas de sessão e, 
até agora, estamos no primeiro requerimento, e sem 
o número necessário. 

Então, se, numa primeira votação de requerimento 
em que há necessidade de quorum, e ainda sem en-
trarmos na discussão do projeto, na matéria principal, 
o Governo não consegue esse quorum, está mais do 
que claro que não há como uma matéria como essa 
ser votada hoje. Não existe acordo mínimo para votar-
mos um tema tão importante.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Está conseguindo. Já chegamos 
ao quorum, Deputado Ronaldo Caiado.

O SR. RONALDO CAIADO – Um quorum como 
este é impossível!

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Já chegamos, Depu-
tado Ronaldo Caiado.

O SR. RONALDO CAIADO – Estão chegando 
arrastados.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Não! A turma está se 
mobilizando e vai derrotar o kit obstrução!

O SR. RONALDO CAIADO – Dizem que há 
Deputado vindo do seu Estado. Imaginem bem.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Um mo-
mento, Deputado. Vou encerrar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está en-
cerrada a votação.

VOTARAM

SIM:                                                     5
NÃO:                                                251
TOTAL:                                            256
REJEITADO O REQUERIMENTO.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PL Nº 2.502/2007 – REQUERIMENTO 
DE RETIRADA DE PAUTA – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 9-12-2009 16:45
Encerramento da votação: 9-12-2009 17:16



70360 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2009



Dezembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 70361 



70362 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2009



Dezembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 70363 



70364 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2009



Dezembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 70365 



70366 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2009



Dezembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 70367 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Ficam 
prejudicados os seguintes requerimentos:

“Sr. Presidente, requeremos a V.Exª, nos 
termos do art. 117, VI, do Regimento Interno, a 
retirada de pauta do PL 2502-C/07 constante 
do item 1 da presente Ordem do Dia.

Sala das sessões, em 9 de dezembro 
de 2009. – Assina: Ronaldo Caiado, Líder 
do Democratas”

“Sr. Presidente, requeiro a V.Exª, nos 
termos do inciso VI do art. 117, combinado 
com item 1, alínea a, inciso I, do art. 101 do 
Regimento Interno, a retirada de pauta do PL 
2502/07.

Sala das sessões, 9 de dezembro de 2009. 
– Assina: José Aníbal, Líder do PSDB”.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, quero apenas explicar que a bancada do 
PMDB, com quase 60 Parlamentares, estava reunida 
até agora – a reunião acaba de ser encerrada. 

Os Deputados, porém, já começam a chegar no 
plenário. Portanto, mais uma vez, para a nossa se-
gurança e tranquilidade, a bancada do PMDB estará 
maciçamente presente nas votações de hoje, até a 
hora que for necessário, pela importância da matéria, 
pela necessidade de esta Casa se afirmar, votando o 
projeto de partilha.

Portanto, quero assegurar, em nome da banca-
da do PMDB, sua presença consciente e maciça nas 
votações que forem necessárias a partir desta hora, 
Sr. Presidente.

O SR. MARCELO ITAGIBA – Faço um apelo ao 
Líder do PMDB, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Só um 
momento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sobre a 
mesa requerimento para que as emendas sejam vo-
tadas uma a uma. Antes, porém, há um requerimento 
para quebra de interstício.

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 185, § 4º do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, que seja concedida 
a verificação de votação do requerimento que 
solicita a votação das emendas uma a uma.

Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. 
– Ronaldo Caiado, Líder do Democratas”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor, com a palavra o Deputado Ronaldo Caiado.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
o que estamos vendo é o retrato claro de um projeto 
extremamente polêmico, porque o Governo realmente 
não conseguiu o entendimento, principalmente em sua 
base. Este projeto não está vinculado a nenhuma posi-
ção partidária. É um projeto que comprometerá os 23 
Estados da Federação que hoje não recebem quase 
nada em royalties ou em participação especial.

Por que estamos apresentando todos esses re-
querimentos? Porque o Governo também não quis 
ceder hora alguma depois de nossas solicitações, 
na discussão de projetos que reajustam o salário de 
aposentados e pensionistas. Só quis votar o pré-sal, 
empurrando-o goela abaixo do Plenário da Câmara 
dos Deputados.

Estamos lá fora, Sr. Presidente, com mais de mil 
Prefeitos perguntando: “Onde está o dinheiro da saúde? 
A União não repassa nada. Nós estamos morrendo à 
míngua. Nós somos obrigados a vincular 15% da nossa 
dotação orçamentária; os Estados, 12%. E a União?”. 
A União, não. Ela tem dinheiro para emprestar ao FMI. 
Está até comprando novas cotas do FMI, conforme a 
proposta que está para ser votada. É mais dinheiro para 
o FMI. Agora, o Lula quer ser o maior acionista, com-
prar mais cotas do FMI. Há dinheiro para capitalizar a 
PETROBRAS e criar uma nova estatal, a PETRO-SAL, 
mas não há dinheiro para a saúde. O dinheiro para a 
saúde não existe, esse não há.

Hoje estamos assistindo a uma série de con-
cessões por parte do Governo Federal, que, cada vez 
mais, quer concentrar a arrecadação, discriminando 
Estados e Municípios.

A saúde, Sr. Presidente, é totalmente desconsi-
derada neste Governo, alijada de qualquer apoio. 

Agora, contra a grande maioria do Plenário, o 
Governo quer porque quer impor sua vontade e a vo-
tação do projeto da partilha.

Chamo a atenção dos Deputados do Norte, Nor-
deste, Centro-Oeste e de parte do Sul: se não alterar-
mos a distribuição de royalties e da participação es-
pecial, não teremos como dar a menor alternativa de 
sobrevivência aos Estados e Municípios brasileiros. 

Agradeço a V.Exa., Sr. Presidente, o tempo a 
mais que me foi concedido e peço o apoio dos Srs. 
Parlamentares.

O SR. FILIPE PEREIRA (PSC – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei confor-
me orientação da bancada.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Vamos lá, Sr. Pre-
sidente.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Peço aos 
Srs. Deputados que se manifestem apenas pelo prazo 
regimental. 

O SR. VICENTE ARRUDA (PR-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido

O SR. WILSON PICLER (PDT-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PT?

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT indica 
o voto “não”.

Temos de derrotar o “kit obstrução”, que não é 
mais novidade, repete requerimento após requerimen-
to, argumento após argumento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
Como vota o PMDB, Deputado Celso Maldaner?
O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB tam-
bém vota “não”. Vamos agilizar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
Como vota o PTB?
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é lógico 
que queremos votar o pré-sal, mas também precisamos 
definir a questão dos aposentados e pensionistas. 

O Governo já anunciou, por meio de matéria da 
Folha de S.Paulo de hoje, que vai dar apenas 50% do 
PIB de reajuste para aposentados e pensionistas. Isso 
representa pouco mais de 6%, numa atitude de total 
desprezo para com esse segmento. 

Portanto, Sr. Presidente, antes de definir a vota-
ção do pré-sal, o Governo tem de determinar o que vai 
fazer com os aposentados e pensionistas. Sabemos 
que existe clara tentativa de desmobilização, mas os 
aposentados estão permanentemente mobilizados e 
virão a Brasília quando for necessário. 

Vamos emendar essa medida provisória que 
pretende dar um presente de grego para os aposen-
tados. Vamos repudiá-la, vamos rejeitá-la ou vamos 
emendá-la. Sem dúvida nenhuma, os que pensam 
que estão ganhando algo com os aposentados, na 
verdade, estão perdendo – e muito. Queremos, por-
tanto, uma posição. 

O partido vota “não” e repudia o que estão fazendo 
com aposentados e pensionistas, Sr. Presidente.

O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oli-
veira, 2º Secretário.

O SR. VALADARES FILHO (Bloco/PSB – SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Bloco 
Parlamentar PSB/PCdoB/PMN/PRB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
Bloco vota “não”.

Como vota o PSDB?
O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
questão em discussão não é o “kit obstrução”. Aqui se 
está, dentro do regime democrático e das normas da 
Casa, defendendo um ponto de vista que discorda da 
maioria construída pelo Executivo, a qual pretende a 
modificação de um sistema que deu certo e vem tra-
zendo riqueza para o País.

Se o Governo não quisesse, de fato, criar esse 
ambiente de secessão no País, seria muito fácil: em vez 
de propor 35% de participação especial para a União, 
ele proporia 20%. Assim, teria condição de distribuir 
para os demais Estados e Municípios aquilo que eles 
desejam, sem retirar recursos dos Estados e Municí-
pios produtores.

Estamos em defesa daqueles que produzem e 
em defesa do Rio de Janeiro, Sr. Presidente.

O SR. EDIO LOPES (Bloco/PMDB – RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, acompanhei o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Quem 
votar na próxima votação justifica a anterior.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
PSDB vota “sim”.

Como vota o DEM? (Pausa.)
O SR. ANTONIO CRUZ (PP – MS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
Progressista orienta o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PR?

O SR. JOFRAN FREJAT (PR-DF. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O PR vota “não”, Sr. Presidente.

Como vota o PDT?
O SR. BRIZOLA NETO (PDT – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT orien-
ta o voto “não” e lembra o que é fundamental nesta 
votação: vencer o processo de obstrução para conse-
guirmos restabelecer o controle soberano do Estado 
brasileiro sobre nossas reservas de petróleo.

O PDT orienta o voto “não”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 

vota o PSC? (Pausa.)
Como vota o PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vol-
tamos a insistir a respeito dos royalties. Atualmente, 
eles são 10% sobre todo o volume de petróleo, mas 
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o Governo está aumentando para 15% para distribuir, 
tirando os custos e a participação especial. 

Portanto, o volume de dinheiro a ser distribuído 
será menor do que o de hoje. O Governo está ficando 
com o grande bolo e colocou-nos – os Estados da Fede-
ração – numa briga para discutirmos a parte menor. 

Temos de estudar isso melhor, fazer os cálculos 
e analisar adequadamente. Do contrário, teremos um 
arrependimento muito grande no futuro.

Encaminhamos o voto “sim”.
O SR. JURANDY LOUREIRO (PSC – ES. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSC vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PV?

O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PSOL?

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é usual 
falar na chamada segurança jurídica. 

Nós, que queremos fazer o bom debate em rela-
ção aos projetos do pré-sal e aos interesses do con-
tingente dos aposentados, vitimados pelo fator previ-
denciário imposto pelo Governo anterior, cujo PL está 
engavetado aqui na Câmara, entendemos que é bom 
debater especificamente cada ponto do projeto. 

Inclusive, o princípio da segurança jurídica não 
recomenda que áreas do pré-sal já leiloadas e proces-
sos já licitados sejam objeto de qualquer alteração e 
diminuição de royalties dos municípios. 

Nesse sentido, dizemos “sim”, para fazer o bom 
debate. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
DEM como vota?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Votamos “sim”, 
Sr. Presidente. Não há dúvida de que esse projeto di-
vide o Brasil: coloca nordestinos contra nordestinos; 
sulistas contra sulistas; e sulistas contra nordestinos. 
É a tentativa do Governo de enfraquecer a Federação 
e fortalecer Brasília. 

O Governador do Rio de Janeiro foi o maior iludi-
do nessa história: não poderia optar pelo Planalto e ir 
contra o Rio. Agora, está arrependido. O Governador 
da Bahia, da mesma forma. O Governador do Espírito 
Santo, como se diz na gíria do futebol, está correndo 
atrás do prejuízo, porque deixou o Presidente fazer 
o que o Planalto queria, em prejuízo dos Estados e 
Municípios. 

Por isso, Sr. Presidente, queremos que a maté-
ria seja votada no futuro, quando a sociedade puder 
ver os prejuízos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o Governo? (Pausa.)

O SR. JURANDY LOUREIRO (PSC – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSC vota “não”.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB-PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Governo encaminha o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
Governo vota “não”.

Como vota a Minoria?
A SRA. SOLANGE AMARAL (DEM – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, nós 
da Minoria – PPS, PSDB e Democratas – sabemos que 
esse projeto agride a Federação e o bom princípio da 
exploração do petróleo do pré-sal. Basta ver que o Go-
verno Lula utiliza o regime de concessão até hoje. 

Não há razão plausível para que esse projeto 
seja aprovado. Tanto é assim que, a cada dia, realiza-
se novo acordo, há nova proposta e outra emenda. E 
as Unidades da Federação brigam entre si. 

O nosso voto, acompanhando os partidos da Oposi-
ção, é “sim” ao requerimento da quebra de interstício.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Parlamentares que o aprovam permaneçam como 
se encontram, os que são contrários levantem o bra-
ço. (Pausa.)

REJEITADO O REQUERIMENTO. 
O SR. LEANDRO VILELA (Bloco/PMDB-GO. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pois 
não. 

O SR. PAULO PIAU (Bloco/PMDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido na votação anterior. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 
Requerimento.

“Senhor Presidente, 
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art.117, inciso XIII, do Regimento 
Interno, que a votação das emendas ao PL nº 
2.502-B/07 sejam votadas uma a uma. 

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 
2009. – Lira Maia, Vice-Líder do Democratas”
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
falar a favor, concedo a palavra ao ilustre Deputado 
Ronaldo Caiado.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-
res, o requerimento é exatamente para solicitar ao Plenário 
que delibere favoravelmente à votação das emendas uma 
a uma, para que não sejam votadas em globo e excluídas 
a maior parte das emendas dos Parlamentares. 

Os Deputados só têm essa oportunidade de fazer 
valer a sua representação, defendendo o interesse de 
seus Estados e Municípios na votação de matéria tão 
importante e relevante, que é o projeto de partilha. 

Sei, Sr. Presidente, que dificilmente esse requeri-
mento terá chance de sucesso. Fica claro, a cada mo-
mento, depois da tarde e noite de ontem, do exaustivo 
debate, das informações que estão chegando a todos 
os Parlamentares, que o Governo será duramente der-
rotado nos destaques que tratam da distribuição de 
royalties e da participação especial. Tenho consciência 
de que o Governo pode ganhar no voto, sob pressão 
muito forte, neste momento, e aprovar o substitutivo 
do Relator.

É tão chocante aquilo que o Governo pretende 
fazer que nenhum Parlamentar, por mais que seja liga-
do à base do Governo, por mais que goste da posição 
assumida pelo seu líder, terá como explicar aos seus 
eleitores, às pessoas de seu Estado por que – em um 
momento importante, em que se discutiu e votou uma 
lei de redistribuição, de nova equação, buscando uma 
maneira equânime, justa, para o repasse de royalties 
e a participação especial na exploração de petróleo a 
300 quilômetros do litoral – apenas 4 Estados e a União 
serão os grandes beneficiados. Não acredito, por mais 
força que o Governo tenha de pressionar e de coagir os 
Deputados Federais, que o Parlamentar, nessa hora, 
não vá pensar no seu Estado e no seu povo.

Gostaria que todos se debruçassem sobre as 
planilhas que estão sendo apresentadas. Ontem, vi-
mos a planilha do Deputado Marcelo Castro, do PMDB 
do Piauí; há pouco, vimos a do Deputado Júlio Cesar, 
também do Piauí, que está sendo distribuída. Ela mos-
tra o quanto realmente, se sua emenda for aprovada, 
vai resgatar o repasse aos Estados e Municípios, ao 
mesmo tempo em que não vai penalizar os 4 Estados 
e os Municípios confrontantes.

Acho que é um momento de muita reflexão; não 
é um momento de queda de braço entre Oposição 
e Governo. É a hora exatamente, Sr. Presidente, de 
prevalecer o bom senso, para que possamos dar aos 
nossos Estados e Municípios a condição de sobreviver 
e atender às suas necessidades.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência informa ao Plenário que está havendo 
claramente um processo obstrutivo e a Mesa Diretora 
vai ser rígida. Se terminarem os 3 minutos, cortará o 
microfone, qualquer que seja o orador. Se for 1 minu-
to, será 1 minuto. 

O SR. WILSON BRAGA (Bloco/PMDB – PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei de acordo com a orientação do PMDB na ses-
são anterior.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Fica 
justificado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
falar contra o requerimento, ilustre Deputado José 
Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, nós somos contra. É um 
requerimento repetitivo do kit obstrução. Não há novi-
dade, ele está repetindo o encaminhamento de ontem. 
Houve um encaminhamento ontem desse requerimento, 
que se repete agora. Não se está discutindo o mérito. 
A Oposição usa o requerimento para fazer uma mar-
cação de posição tangencial. É o kit obstrução, que 
não tem sentido.

O PT encaminha “não” e já faz a orientação de 
sua bancada: “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
PT vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PMDB?

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – PMDB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PP. 
(Pausa.)

PR?
O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PR vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. DAGOBERTO (PDT – MS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O PDT vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 
PSDB?

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta 
questão tem que ser discutida e muito bem discutida, 
não pode ser de supetão, não pode atropelar as dis-
cussões. Ou seja, é preciso ter cuidado com o que se 
vai votar. 

Na verdade, estamos quase repetindo no Brasil, 
por uma ação do Governo Federal, uma nova Minas 
Gerais, que levou Tiradentes à forca. Ou seja, querem 
tirar recursos dos Estados e Municípios produtores 
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para concentrá-los na União e não para dar aos de-
mais Municípios.

A solução seria muito fácil, ao invés de se ter 35% 
da participação especial alocados para a União, bastava 
o Governo transferir 20% para os demais Estados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PTB?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
remos votar o pré-sal, mas queremos também “tirar 
do sal” os aposentados e pensionistas. Na verdade, é 
preciso encontrar uma solução, uma alternativa, por-
que o Projeto de Lei nº 1, de 2007, está na pauta há 
muito tempo e não foi votado até hoje.

O projeto que acaba com o fator previdenciário 
já foi votado na Comissão de Constituição e Justiça e 
não veio à pauta até hoje. Projetos que interessam a 
aposentados e pensionistas precisam do mesmo trata-
mento que é dado ao do pré-sal. Até porque o projeto 
do pré-sal é para o futuro, e os aposentados já pas-
saram muito tempo trabalhando e não podem esperar 
mais para definir sua situação. 

O Governo anuncia, hoje, que vai baixar medida 
provisória para pagar apenas 50% da variação do PIB 
para os aposentados, acrescida da inflação. Não pode-
mos concordar com essa situação. Ele tem que tratar 
com decência e dignidade os aposentados e pensio-
nistas. Passaremos para a votação do pré-sal depois 
que nos garantirem a votação dos aposentados. 

O PTB encaminha o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 

PTB vota “não”.
Como vota o PSOL?
O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, tínhamos combinado 
neste plenário de votar o PL nº 1 dos aposentados. 

Hoje mesmo, os jornais divulgaram que o Governo 
está para lançar uma medida provisória atropelando o 
debate, aqui, na Câmara dos Deputados, dando só a 
metade do reajuste dos aposentados em relação ao 
aumento real do salário mínimo. 

É nesse sentido que continuamos querendo que 
seja votado esse projeto e que seja dado integralmente 
aos aposentados aquilo que têm direito.

Em relação ao requerimento de votação emenda 
por emenda, particularmente em relação ao pré-sal, o 
PSOL entende que apresentamos uma emenda com 
no mínimo 80% do lucro indo para a União. E isso não 
foi aceito pelo Relator. Por isso, votamos “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
PSOL vota “sim”.

Como vota o DEM?

O SR. JÚLIO CESAR (DEM – PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, vamos encaminhar o voto “sim”, porque 
precisamos de bastante tempo para explicar o conte-
údo das emendas apresentadas. 

Eu, por exemplo, Sr. Presidente, apresentei uma 
emenda que discorda do Relator, inclusive porque ti-
rou parte dos recursos da União. Eu acho que tem que 
ser preservado tudo que é da União. Por quê? Porque 
a União pode redistribuir, por meio de transferências 
voluntárias, para todos os entes federados aquilo que 
a ela pertence. E nós modificamos o critério do Rela-
tor. O Relator, em seu relatório e na projeção de 2020, 
dá excessivamente 10 bilhões e 800 milhões para os 
Estados confrontantes, que não produzem petróleo, 
quem produz é o mar, e apenas 4 bilhões e 420 mi-
lhões para os não produtores. 

Além do mais, tirou quase 1 bilhão do Fundo... 
(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – DEM, 

“sim”.
O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT – CE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, acompanhei o Partido dos Trabalha-
dores.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PPS, nobre Líder Fernando Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
projeto é complexo, com muitas emendas de grande 
interesse nacional, envolvendo o futuro do País, da 
educação, os recursos ambientais, o modelo federati-
vo, a divisão dos recursos.

Agora, querem votar o projeto em globo. Sem 
dúvida alguma, temos que votar emenda por emen-
da. Há emendas absolutamente importantes. Reunir 
todas elas e votar em globo é um equívoco. Em algu-
mas emendas eu quero votar “sim”, em outras nós, do 
PPS, queremos votar “não”. Como vamos fazer, se não 
for votada emenda por emenda?

Então, é absolutamente lógica a aprovação desse 
requerimento. Encaminhamos o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PPS, 
“sim”.

Como vota o Governo? 
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Governo vota 
“não”, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 
Minoria.

A SRA. SOLANGE AMARAL (DEM – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, es-
tamos seguros que em uma votação complexa como 
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esta é preciso ser considerada emenda por emenda. 
Não adianta o Governo querer passar o rolo compres-
sor em cima das Sras. e dos Srs. Deputados. 

Estamos convencidos de que temos de votar o PL 
nº 1, de 2007, referente aos aposentados, matéria de 
muito maior relevância para o Brasil neste momento. 
Os aposentados que nos assistem, que trabalharam 
a vida inteira, que construíram o Brasil agora veem a 
sua aposentadoria virar farelo.

Sr. Presidente, em relação a esse requerimento 
para votação de emenda por emenda recomendamos 
o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Bloco 
Parlamentar PSB/PCdoB/PMN/PRB?

O SR. FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Bloco quer discutir o mérito desta questão. Há ama-
durecimento e compreensão em relação ao tema. Por 
isso, o Bloco é contra todos esses requerimentos. No 
mérito, vamos debater e decidir qual o marco regula-
tório mais adequado para o Brasil.

O voto é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Blo-

co, “não”.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 

votação o requerimento. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 

Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

REJEITADO O REQUERIMENTO.
O SR. MARCELO TEIXEIRA (PR – CE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido na última votação. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sobre 
a mesa requerimento de votação em globo dos desta-
ques no seguinte teor:

“Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 162, in-

ciso XIV, do Regimento Interno, a votação em 
globo dos destaques simples apresentados ao 
PL nº 2.502/07, sem exceção.

Sala das Sessões, 24-11-09. – José Ge-
noíno, Vice-Líder do PT”

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
José Genoíno, que falará a favor da matéria.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, encaminhamos favoravel-
mente a esse requerimento porque temos um propó-
sito: votar o mérito do projeto da partilha, nos termos 
do acordo apresentado pelo Relator Henrique Eduardo 

Alves. Por isso, queremos votar em globo esses des-
taques simples. 

V.Exa. já pode considerar o voto “sim” como orien-
tação da bancada do PT. 

O SR. AUGUSTO FARIAS (PTB – AL. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
conforme a orientação do partido. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à nobre Deputada Solange Amaral, para 
uma Comunicação de Liderança, pela Minoria.

A SRA. SOLANGE AMARAL (DEM – RJ. Como 
Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, na representação da Minoria, subs-
tituindo o Líder, Deputado André de Paula, de Pernam-
buco, que por razões importantes de trabalho em sua 
base eleitoral não pôde comparecer, quero dizer que 
nós, do Democratas, do PSDB e do PPS, que, como 
disse o próprio Líder do Governo, estamos aqui há vá-
rias semanas buscando resistir a esse rolo compressor 
do Governo, queremos clarear a opinião dos colegas 
e de todos que nos assistem sobre 2 temas. 

Um deles diz respeito à votação completamente 
atropelada do projeto de exploração do petróleo na ca-
mada pré-sal. Quatro projetos de lei vieram para esta 
Casa há 2 meses. O Governo exige e paga o preço 
político que tiver de pagar, porque quer aprová-los. 
Assim, coloca em disputa e enfrentamento Unidades 
da Federação.

Há 2 semanas, era uma emenda de outro Deputa-
do, de outro Estado; esta semana, de outro Deputado, 
de outro Estado. O relatório do eminente Líder, Deputa-
do Henrique Eduardo Alves, também é alterado a todo 
momento. Os Governadores do Rio de Janeiro e Espírito 
Santo se reúnem, reclamam e exigem. As bancadas se 
colocam em obstrução, mais ou menos. Muitos Depu-
tados já estão votando com o Governo, e muitas vezes 
contra o interesse dos Estados produtores.

Sr. Presidente, o que nos cabe neste momento 
é alertar todos da necessidade de preservar os inte-
resses dos Estados federados. O meu Estado, Rio de 
Janeiro, tem recebido golpes imensos em relação aos 
royalties e, agora, com o fim da participação especial. 
Noventa e dois Municípios produzem 85% do petró-
leo do Brasil.

A questão é muito mais ampla, Sr. Presidente. O 
projeto dos aposentados, o PL nº 1, parece já ter virado 
uma cantilena. Mas é isso mesmo. Os aposentados, há 
mais ou menos 2 meses, encheram as galerias, ima-
ginando que pudesse ser votado o PL nº 1, de 2007, 
que termina com o fator previdenciário, fazendo justiça, 
atrasadamente, ao seu pleito.

Não foi assim que aconteceu. O Relator, ligado à 
base do Governo, pediu mais tempo, porque ainda não 
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estava com o parecer pronto. E, assim, vai se virando 
mais um ano, vai se encerrando 2009 sem que a si-
tuação dos aposentados seja definida neste plenário. 

Já veio do Senado o projeto de autoria do Senador 
Paulo Paim. Entendemos que esse sim é um projeto de 
urgência, porque os aposentados exigem e têm direitos. 
A camada pré-sal, talvez daqui a uns 10, 12, 20 anos, 
poderá prosseguir essas explorações. Os aposenta-
dos não. Muitos daqui a 1, 2, 10 ou 20 anos já estarão 
mortos, e não terão o seu direito reconhecido.

Portanto, Sr. Presidente, duas questões nos motivam 
a ocupar o espaço destinado à Liderança da Minoria:

Primeiro, exigir que esse projeto seja votado com 
calma e consciência, especialmente das bancadas dos 
Estados produtores. E nós, da bancada da Oposição, 
já estamos em obstrução.

Segundo, exigir que se dê prioridade ao que de 
fato é prioritário para nossa população, o direito dos 
aposentados; todos aqueles que ganham um pouco 
acima do salário mínimo terem seu direito reconhecido; 
a reposição integral da inflação; e a correção monetária 
de suas aposentadorias e pensões.

Sr. Presidente, caros colegas, estamos buscando 
clarear a questão do pré-sal. Pedimos que o debate 
seja feito com calma, porque são fatos muito impor-
tantes e graves para a nossa Nação.

Dessa forma, encaminhamos “não” ao reque-
rimento.

Sr. Presidente... 
(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência não pode abrir exceção.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 

Deputado Joseph Bandeira votou com seu partido. O 
Deputado Luiz Bassuma votou com seu partido.

Infelizmente, a Presidência disse que não abri-
ria exceção.

O SR. ELISMAR PRADO (PT – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De-
putada Solange, V.Exa. tem a palavra, por mais um 
minuto, para orientação de bancada.

A SRA. SOLANGE AMARAL – Sr. Presidente, 
era isso o que estava tentando dizer ao nobre colega, 
que ainda temos o tempo de orientação da Minoria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 
Desculpe.

A SRA. SOLANGE AMARAL (DEM – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Em relação ao 
requerimento de votação em globo, vocês que estão 
nos ouvindo e vendo na TV Câmara, votar em globo 
todos os destaques simples, por quê? O nome disso 

é rolo compressor, é querer passar por cima do de-
bate, da argumentação democrática, que todos têm a 
obrigação de fazer.

Nós, do Democratas, do PSDB e do PPS que-
remos orientar o voto “não” a esse requerimento de 
votação em globo de destaque simples.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Mi-
noria “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Ronaldo Caia-
do, para uma Comunicação de Liderança, pelo DEM. 
V.Exa. quer acrescentar logo o tempo de orientação 
de bancada?

O SR. RONALDO CAIADO – Pode ser, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Então 
V.Exa. dispõe de 7 minutos.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, hoje realmente sinto o Plenário bem 
mais calmo do que ontem, refletindo mais e analisan-
do e, além dos discursos, buscando planilhas, dados, 
devido à importância dessa votação que teremos na 
tarde/noite de hoje.

Sr. Presidente, é fundamental que cada Parla-
mentar tenha pelo menos noção do que está sendo 
oferecido a cada Estado. Vamos tomar como referência, 
para não ficarmos aqui cansando a todos, o Estado 
do Piauí, que seria uma média para buscarmos uma 
distribuição que seja mais ou menos aquilo que cada 
Estado também teria proporcionalmente de aumento 
no repasse de royalties e de participação especial.

Se a proposta aceita pelo Relator, defendida pelo 
Deputado Rodrigo Rollemberg, for aprovada, como 
quer o Governo, o Piauí terá um repasse, no ano de 
2010, de 237 milhões de reais de royalties e de parti-
cipação especial.

É importante que se diga que tanto na proposta 
do Deputado Rodrigo Rollemberg como na do Depu-
tado Júlio Cesar tratamos apenas dos 28% da área li-
citada do pré-sal, não falamos no restante, nos outros 
72%. Pela emenda do Deputado Rodrigo Rollemberg, 
acatada pelo Deputado Henrique Eduardo Alves, o 
repasse será de 237 milhões. Se avançarmos para a 
emenda do Deputado Júlio Cesar teremos um repas-
se para o Estado e os Municípios do Piauí no valor 
de 685 milhões de reais. Ou seja, três vezes mais do 
que a proposta apresentada pelo Relator, três vezes 
mais! E vejam, Sras. e Srs. Parlamentares, estamos 
tratando apenas dos 28% já licitados. O Governo não 
quer dar participação especial nos 72%. A União quer 
abocanhar, dos 72%, 100% da participação especial. 
Vejam a ganância da União. É para isso que quero 
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pedir a atenção de cada um dos senhores. Só com 
os 28%, aprovando-se a emenda do Deputado Júlio 
Cesar, triplica-se o repasse para o Estado do Piauí e 
para os Municípios.

Mas, vejam, se a vontade soberana do Plená-
rio aprovar a emenda dos Deputados Ibsen Pinheiro 
e Humberto Souto, aí, sim, eles tratarão de toda a 
exploração na plataforma continental, não interessa 
se é pré-sal, pró-sal, não interessa. Para a emenda 
dos Deputados Ibsen Pinheiro e Humberto Souto não 
interessa se é pré-sal ou não. Toda a exploração na 
plataforma continental será repassada aos Estados e 
Municípios.

Vejam como é feito o cálculo para o Estado do 
Piauí. Na emenda dos Deputados Humberto Souto e 
Ibsen Pinheiro, o valor chega a 1 bilhão, 318 milhões 
de reais; repito: 1 bilhão, 318 milhões de reais. São 6 
vezes mais do que a proposta apresentada pelo Re-
lator e defendida pela base do Governo. Desculpem-
me, por Líderes da base do Governo, e não todos os 
Parlamentares da base.

Vejam, não estamos aqui considerando os ou-
tros 72% que virão, e não estamos introduzindo uma 
emenda nossa, do Democratas, a participação espe-
cial nos 72%. 

Por isso, Sras. e Srs. Parlamentares, no que existe 
de margem, no que tem de gordura, precisamos fazer 
uma lipoaspiração na União. A União está gorda de-
mais, está com muito tecido adiposo, muita gordura. 
Vamos tirar um pouco dessa gordura e passar um pou-
co para os Estados e os Municípios, como pretende 
qualquer uma das duas emendas, porque uma triplica 
e a outra multiplica por cinco o repasse para Estados 
e Municípios.

Por isso, é fundamental, Sr. Presidente – e vou 
cumprir à risca meu tempo de 6 minutos –, que ob-
servemos esse dados, façamos aqui uma análise fria 
e votemos a favor dos nossos Estados e Municípios. 
Com a União concentrando poder, quanto mais dinhei-
ro não resolve o problema do cidadão.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 

encaminhou “não”. O DEM vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 

vota o PSDB? 
O SR. MARCELO ITAGIBA – Sr. Presidente, o 

que estamos observando neste momento é mais... 
O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 

antes da orientação, não há o encaminhamento?
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 

tem a palavra por 3 minutos, e quer acrescentar logo 
tempo para orientação de bancada? (Pausa.) Mais 

um minuto de orientação de bancada. Então, V.Exa. 
tem 4 minutos. 

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu já enca-
minhei “sim”. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
PPS tem 4 minutos. 

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, eu 
orientei “sim”. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
registrou “sim” . 

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Mas eu encaminhei 
“sim” ao requerimento É um “sim” e um “não”. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
“sim” é a favor do requerimento na votação. 

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Eu sei. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 

encaminhou “sim”. O DEM, “não”. O Deputado Ronaldo 
Caiado falou como Líder, por 6 minutos, e mais 1 mi-
nuto para orientação da bancada, tendo votado “não”. 
V.Exa. encaminhou “sim”. 

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Está certo. Tudo bem. 
É o que eu queria esclarecer.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Agora, 
o Líder Fernando Coruja falará, como segundo orador, 
contra o requerimento. Ele terá 3 minutos para enca-
minhamento da votação e mais 1 minuto para orien-
tação de bancada. 

Tem a palavra S.Exa.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente Inocêncio Oliveira, 
Srs. Parlamentares, sem dúvida nenhuma, a matéria é 
complexa. A Constituição prevê expressamente que, 
na exploração de petróleo, hidrocarbonetos e recursos 
hídricos, cabem royalties, que serão destinados aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 

Neste marco regulatório, estamos discutindo mui-
tas coisas, mas duas absolutamente importantes. A 
primeira é a mudança do regime de concessão para 
o regime de partilha. Nós, do PPS, temos uma posi-
ção diferente dos outros partidos da Oposição. Somos 
favoráveis ao chamado regime de partilha, em que a 
União, em vez de receber em dinheiro, receberá em 
óleo. O excedente em óleo virá para a União. E esse 
óleo pode ser estocado e, depois, vendido no momento 
adequado. Aliás, o preço do petróleo no mercado inter-
nacional pode cair – aí está Dubai fraquejando, assim 
como vários outros países. Em nosso entendimento, 
melhor que seja dessa forma: a União recebe em óleo, 
que é colocado no mercado, quando necessário.

A segunda parte é outra partilha, uma vez que 
diz respeito à divisão dos royalties, quanto cada ente 
federativo vai receber. Aí é que a União está dando o 
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bolo. Como a União recebe em óleo a sua parte volu-
mosa, 40%, ela pega esse óleo e não divide o dinheiro 
dele resultante, fica com tudo, sob a argumentação de 
ter de criar um fundo para investir em educação, em 
meio ambiente e em outras setores, mas esse fundo 
deveria aplicar apenas o rendimento, a exemplo do 
que fazem a Holanda e a Noruega. 

O nosso fundo não é assim, e já se está prevendo 
que vai aplicar o capital. E o Governo Federal, ao que 
parece, pelo projeto que depois será votado, pretende 
usar esse dinheiro imediato, na forma de convênios 
com Estados e Municípios.

Para que convênios? Vamos destinar dinheiro di-
retamente aos Estados e aos Municípios. Não adianta 
argumentar que se quer fazer um projeto nacional. O 
Governo do Presidente Lula tem aceitação popular, to-
dos reconhecem. Mas em várias áreas é um fracasso, 
como na segurança pública, na saúde, porque não há 
uma política nacional. Quem tem de cuidar da segu-
rança, da saúde, da educação, de forma adequada, 
não é a União, mas os Estados e Municípios, que es-
tão na ponta da linha.

Sr. Presidente, peço, para encerrar, a palavra para 
falar pela Liderança por mais 3 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pror-
rogo a sessão por mais 1 hora. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-
sidência determina que acrescente mais 3 minutos ao 
tempo destinado ao nobre Deputado Fernando Coruja, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo PPS.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta-
mos discutindo questão absolutamente importante: a 
divisão dos royalties. 

O poder é dado pelo dinheiro em um país capita-
lista como o nosso. Os Prefeitos estão aí fora mendi-
gando, queixando-se da falta de recursos para aplica-
ção na área de saúde. Temos agora oportunidade de 
partilhar melhor esses recursos. Deveríamos partilhar o 
óleo que a União vai pegar também, ou seja, 40%. Na 
hora da venda, os recursos decorrentes não deveriam 
ficar apenas com a União. Ela deveria partilhar esse 
dinheiro com os Estados e os Municípios; senão, há 
uma distorção – mais uma – no pacto federativo. 

Desde 1988, quando o Brasil conseguiu fortalecer 
a Federação, quando o Brasil conseguiu descentralizar 
os recursos e os Estados e os Municípios passaram a 
ter mais receitas, esse modelo vem sendo fragilizado 
pelo brutal processo de concentração de recursos na 
mão da União, pela mudança da receita tributária de 
impostos, que eram partilhados, para contribuições, 
que não o são.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que con-
tribuição é uma espécie de imposto, mas a receita 
dela oriunda não é dividida, não é partilhada. E os 
royalties que devem ser partilhados – existe emenda 
do Deputado Humberto Souto e do Deputado Ibsen 
Pinheiro para partilhar de forma adequada – o serão. 
Mas precisamos partilhar também o óleo que vai ficar 
com a União. Se assim não fizermos, haverá uma bru-
tal concentração de recursos. 

Depois, Deputado Celso Maldaner, V.Exa., que 
apoia o Governador Luiz Henrique e o aplaude quando 
ele faz discursos e afirma que os recursos da União 
têm de ser partilhados, deveria votar por um modelo 
dessa ordem; depois, não adianta em Santa Catarina, 
nas bases, fazer um discurso diferente. É preciso vo-
tar neste momento, mesmo contra o seu Líder, o De-
putado Henrique Eduardo Alves. V.Exa. disse que ele 
foi aclamado de novo, mas V.Exa. também é um líder 
em Santa Catarina. E, mais do que o Deputado Hen-
rique Eduardo Alves, V.Exa. deve justificar-se perante 
o povo catarinense. 

É isso que queremos. Temos de votar projetos e 
emendas que fortaleçam o pacto federativo, não que 
enfraqueçam a União, mas desconcentrem recursos. 
A corrupção está em todos os níveis, é inerente ao 
homem. É preciso fiscalizar mais, é preciso punir com 
mais rigor, mas ela é maior quanto mais são concen-
trados os recursos. Descentralizar os recursos diminui 
a corrupção que está sendo atacada cotidianamente 
no País inteiro.

Por isso, Sr. Presidente, orientamos no sentido 
de que as emendas sejam votadas separadamente e 
não em globo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
encaminha o voto “não”.

O SR. FERNANDO CORUJA – “Não”.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presiden-

te, peço a palavra para orientar pelo Bloco.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há 

um pedido de Comunicação de Liderança pelo PSC. 
Assim, eu gostaria de passar a palavra ao ilustre Lí-
der Hugo Leal, por 3 minutos, e mais 1 minuto para 
orientação da bancada. (Pausa.)

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB – AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, considera 
V.Exa. a possibilidade deste Deputado dizer que na 
última votação votou “não”? Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra o Deputado Hugo Leal.
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O SR. HUGO LEAL (PSC – RJ. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, estamos hoje, mais uma vez, discutindo 
tema que divide este Plenário, não só em termos par-
tidários, mas divide também a Nação do ponto de vista 
regional e, principalmente, federativo. 

Preocupa-me muito, na qualidade de Parlamentar 
do Rio de Janeiro e hoje de Líder da minha bancada 
– como já discutimos a questão na bancada, faço uso 
deste tempo de Liderança –, a forma como tem sido 
tratado esse tema. Quero deixar claro, inicialmente, que 
o Partido Social Cristão é a favor do regime de parti-
lha, exatamente pela apropriação que ele proporciona 
à União. Mas temos uma preocupação muito grande 
quanto à forma como a matéria está sendo conduzi-
da, quanto ao procedimento que está sendo adotado 
para que ela seja aprovada. E preocupa-me, Sr. Pre-
sidente, porque a maioria dos Líderes que me antece-
deram falaram da partição dos recursos dos royalties 
e da participação especial. Todo mundo praticamente 
esqueceu a discussão conceitual, a mais importante, 
que é o objeto do Governo – a questão conceitual –, 
apesar de sermos favoráveis.

Estamos discutindo a parte acessória, em detri-
mento da principal. Eu gostaria de exibir aqui um or-
ganograma que me foi mostrado. Qual é o custo desse 
óleo? O que significa o que estamos discutindo aqui? E 
aí partilho um pouco do que foi dito pelos Líderes que 
me antecederam. Vamos supor que o barril de petróleo 
custe 100 – 100 dólares, 100 reais, o que for. Desses 
100, 30% vão para o custo – custo da extração e custo 
dos impostos – e 15% vão para royalties e participação 
especial. O restante vai para a União, inclusive parte 
dos royalties e da participação especial. 

Então, é legítima a preocupação demonstrada 
pelos demais Líderes quando a União exige, além do 
que já recebe, parte nos royalties e da participação 
especial? Ou seja, alguém que fica com a maior par-
te querer ainda discutir sua participação na parcela 
menor, nos 15%. 

A despeito do que foi dito aqui, o Estado do Rio 
de Janeiro já se manifestou. Temos uma emenda, a 
Emenda nº 96, que preconiza a distribuição de forma 
equânime para os Estados e Municípios e não neces-
sariamente com a participação da União.

Então, preocupa-me mais ainda os caminhos que 
a matéria está tomando, o procedimento que está sen-
do encaminhado neste plenário para sua votação, uma 
vez que inclusive afeta o pacto federativo. Preocupa-me 
o fato de, com este requerimento de votação em globo 
dos destaques simples, estejamos atropelando algo 
que poderia ser discutido de forma positiva. E, assim 
considerando assim, o PSC encaminha o voto “não”.

O SR. PEDRO CHAVES (Bloco/PMDB – GO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB encaminha o voto ‘sim”.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presi-
dente, para orientar.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – PTB, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PTB, 
“sim”.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Não, só que-
ro encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
uma Comunicação de Liderança, pelo Partido da Social 
Democracia Brasileira – PSDB, concedo a palavra ao 
ilustre Deputado José Aníbal.

Deseja o nobre Deputado acrescentar o tempo de 
orientação de bancada, mais 1 minuto? (Pausa.) Não.

S.Exa. dispõe de 6 minutos na tribuna.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Como Lí-

der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, momentaneamente, está na presi-
dência dos trabalhos o Deputado Inocêncio Oliveira, 
que é médico. E o Deputado Inocêncio Oliveira deve 
ter presenciado ou ouvido falar da manifestação feita 
hoje no Salão Verde desta Casa por centenas de Pre-
feitos e profissionais envolvidos com a saúde pública 
no Brasil.

O que eles pedem singelamente? Que conclua-
mos o processo de regulamentação da Emenda Cons-
titucional nº 29, que diz respeito à saúde pública no 
Brasil. Esses Prefeitos, responsáveis, na ponta, pelo 
atendimento à população, querem um compromisso 
nosso no sentido da votação da regulamentação da 
Emenda nº 29. Parece haver consenso quanto a isso, 
embora existam divergências quanto ao modo atra-
vés do qual a saúde pública vai dispor de recursos 
adicionais.

De qualquer maneira, Sr. Presidente, trata-se de 
matéria da maior urgência. Hoje mesmo, jornais publi-
caram que as famílias no Brasil gastam 10 vezes mais 
com remédios do que o Governo. Em 2007, famílias 
brasileiras gastaram – o número é assustador – 44 bi-
lhões e 700 milhões de reais com remédios! Per capita, 
isso é um gasto altíssimo. Esse investimento que as 
famílias são obrigadas a fazer para preservar a saúde 
dos seus membros poderia ser fortemente atenuado 
se o Governo Lula tivesse efetivo compromisso com 
a saúde pública no Brasil, se desenvolvesse labora-
tórios, se produzisse remédios a custos baratos e os 
disponibilizasse à população.

Esse é uma forma muito mais objetiva de aumen-
tar a renda da população. Não quero fazer propaganda, 
mas o Estado de São Paulo tem uma fundação que 
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produz medicamentos e os fornece a toda a rede pú-
blica. Tenho certeza de que, na média, as famílias do 
Estado de São Paulo gastam menos com aquisição de 
remédios, porque os recebem gratuitamente da redes 
estadual e municipais de saúde.

Portanto, toda razão, todo apoio àqueles que 
querem medidas mais eficazes para a saúde pública 
no Brasil: fornecimento de remédios e redução dos dis-
pêndios que as famílias têm com a compra deles.

O Governo Federal, no ano de 2007, despen-
deu 4 bilhões e 700 milhões de reais com remédios 
– vamos arredondar, 5 bilhões –, enquanto as famí-
lias gastaram 45 bilhões! Ora, se o Governo dobrar, 
triplicar, através de iniciativas firmes, seus dispêndios 
com a saúde, o que não parece marca deste Governo, 
certamente as famílias terão recursos adicionais para 
outros investimentos em setores fundamentais para a 
qualidade de vida.

Mas quero retomar o assunto em pauta: o proje-
to sobre o regime de partilha. É interessante. Agora, 
Governo propõe avançar sobre os royalties do regime 
hoje vigente, o de concessão. Se o regime de conces-
são, adotado por nós com tanto sucesso em 1997, 
permitiu termos esse setor de pesquisa e produção 
de petróleo e gás comprovadamente eficaz, por que 
mudá-lo para o de partilha, se não é apenas por um 
desejo deste Governo de carimbar o pré-sal como um 
projeto próprio do Governo Lula?

Quando se trata de retroagir – a meu ver, até com 
equívocos – para a divisão dos recursos advindos da 
exploração do petróleo, usa-se o modelo de concessão, 
o modelo anterior, que eles agora querem cancelar, 
com a implantação do regime de partilha.

São essas e muitas outras incongruências e 
contradições existentes nesse projeto que nos fazem 
questioná-lo fortemente. Não haveria necessidade de 
projeto adicional. Bastaria adicionar à lei de 1997 a pos-
sibilidade da partilha e também de elevar a possibilidade 
de participação especial. Desnecessário seria um novo 
projeto, como quer o Governo neste momento.

Portanto, Sr. Presidente, esse é o resultado que 
estamos vendo neste plenário desde ontem... 

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

Líder, não estamos abrindo exceção para ninguém, a 
não ser que V.Exa. queira acrescentar ao seu tempo o 
destinado para orientação de bancada? (Pausa.)

V.Exa. dispõe de mais 1 minuto.
O SR. JOSÉ ANÍBAL – ...uma Câmara dos De-

putados há varias horas discutindo um tema sobre o 
qual não consegue evoluir adequadamente, para dar à 
sociedade brasileira a percepção de que efetivamente 
esses recursos do pré-sal serão usados onde devem 

ser usados, para estruturar o nosso País, para a Na-
ção dar um passo adiante em educação, em saúde, 
em infraestrutura e em qualidade de vida para a sua 
população.

O SR. ANTONIO FEIJÃO (Bloco/PTC – AP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido.

O SR. ZÉ GERARDO (Bloco/PMDB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com a orientação 
do partido.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, diz um ditado popular que o papel aceita tudo. 
Estão distribuindo uma série de tabelas com cifras ex-
traordinárias que sustentariam uma proposta de distri-
buição de royalties e participações especiais. 

Estou com um levantamento feito pelo Ministério 
da Fazenda segundo o qual, aprovada a emenda de 
nossa autoria e de outros Líderes acolhida pelo Relator 
Henrique Eduardo Alves e mantida a legislação atual, 
até 2025, os Estados não produtores receberiam 20 
bilhões de reais. Com a aprovação da nossa emenda, 
até 2025, receberão 112 bilhões de reais.

É importante registrar também que estamos ga-
rantindo 35% de participação especial à União, recurso 
estratégico para o Fundo Social. E também estamos do-
brando os recursos dos Municípios não produtores. 

Portanto, encaminhamos o voto “sim”, porque 
queremos acelerar a votação para deliberarmos sobre 
o projeto da partilha, que é fundamental

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PTB?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é im-
portante votar essa matéria relativa ao pré-sal, mas 
não podemos esquecer que, enquanto a estamos vo-
tando, o Governo está fazendo jogo de empurra com 
a questão dos aposentados.

Ainda hoje saiu uma notícia de que o Governo 
vai editar a medida provisória para evitar a votação 
do PL nº 1/07, dividindo-a em duas parte: uma tratará 
do salário mínimo, inclusive da política do salário mí-
nimo até 2023; a outra, do reajuste dos aposentados, 
ou seja, 50% da variação do PIB, mais a inflação, o 
que dá apenas 6,2%.

Queremos definir essa questão. Depois da vo-
tação da matéria do pré-sal, nada mais será votado 
nesta Casa. E o Governo, a partir de então, fará jogo 
da indiferença, do pouco caso.

Por isso, queremos garantir a votação do proje-
to de interesse dos aposentados antes da votação da 
matéria relativa ao pré-sal. Depois do marco regula-
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tório do pré-sal, os aposentados vão todos para o sal! 
Essa é a grande verdade. 

Portanto, Sr. Presidente, queremos garantir essa 
votação. O PTB encaminha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PP?

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PR?

O SR. JOSÉ ROCHA (PR – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, dada a alta 
importância dessa matéria e o fato de que queremos 
vê-la aprovada o mais rapidamente possível, o PR 
encaminha “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PDT?

O SR. BRIZOLA NETO (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT en-
caminha o voto “sim”. Queremos vencer rapidamente 
o processo de obstrução capitaneado pela Oposição. 

Queremos também restabelecer a verdade neste 
plenário: não é verdade que o regime de concessão 
tenha permitido a acumulação de 14 bilhões de bar-
ris de petróleo. Todos esses barris de petróleo foram 
descobertos pela PETROBRAS durante o monopólio 
estatal. Temos de restabelecer algumas verdades para 
entender o que se está votando e fazer valer a sobe-
rania nacional.

O PDT indica o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 

vota o PV?
O SR. EDIGAR MÃO BRANCA (PV – BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O Partido Verde en-
caminha o voto “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o Governo:

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O Governo vota “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PSOL?

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é bom 
lembrar aos heróis que assistem a esta sessão, tão 
longa e às vezes tão hermética e tão confusa, que 
este não é um requerimento para obstruir, mas um 
requerimento do Governo, do Deputado Rodrigo Rol-
lemberg. Por quê? Porque votaremos, em globo, os 
destaques.

Ora, isso atende ao interesse legítimo do Go-
verno, que quer aprovar o substitutivo apresentado 

pelo Relator, mas fere o direito da Minoria. Temos, por 
exemplo, uma emenda que garante 80% do excedente 
da produção do pré-sal para a União, pois somos a fa-
vor, mais do que do regime de partilha, do monopólio 
estatal reconstituído, com uma empresa pública sob 
o controle dos interesses do povo brasileiro, que não 
é mais o caso da PETROBRAS, embora lutemos por 
uma PETROBRAS assim.

Portanto, o nosso voto é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 

vota o PSDB?
O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
tem uma posição firmada no que diz respeito a essa 
questão. Queríamos votar ponto a ponto. Queríamos 
discutir cada questão de interesse da população...

O SR. BRIZOLA NETO – O PSDB já encami-
nhou, Sr. Presidente.

O SR. MARCELO ITAGIBA – Peço, Sr. Presiden-
te, que V.Exa. retorne-me a palavra, porque há alguém 
atrapalhando a minha fala.

O SR. BRIZOLA NETO – Sr. Presidente, V.Exa. es-
tendeu o tempo da Comunicação de Liderança do PSDB, 
e o Líder José Aníbal já fez a orientação de bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
tinua com a palavra o Deputado Marcelo Itagiba.

O SR. MARCELO ITAGIBA – Muito obrigado, 
Sr. Presidente.

Novamente com a palavra, digo o seguinte: refuto 
aqueles que dizem que isso vem do monopólio. Não 
vem; vem do regime de concessão. Estão querendo ti-
rar direitos do Estado do Rio de Janeiro. Todos aqueles 
que concordarem com isso serão Joaquins Silvérios 
dos Reis, porque estarão traindo o nosso Estado.

Temos de defender o que nos foi destinado. Aque-
les que concordarem com qualquer mudança estão 
traindo o povo do nosso Estado, porque estão tirando 
recursos que nos são devidos.

Por isso, orientamos o voto “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 

votação o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 

Srs. Parlamentares que o aprovam permaneçam como 
se encontram. Os que são contrários levantem o bra-
ço. (Pausa.)

APROVADO O REQUERIMENTO.
O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP) – Peço 

verificação de votação, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB – RJ) – Veri-

ficação conjunta, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP) – Verificação 

conjunta também, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Está 
concedida a verificação de votação em conjunto.

O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Democratas está 
em obstrução, Sr. Presidente.

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PSDB está em 
obstrução, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência solicita a todos os Srs. Parlamentares, às 
Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados, que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O Democratas está 
em obstrução, Sr. Presidente.

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PSDB está em 
obstrução, Sr. Presidente.

O SR. HUMBERTO SOUTO (PPS – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PPS está em obs-
trução, Sr. Presidente.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PSOL está em obstrução, 
Sr. Presidente.

O SR. HUMBERTO SOUTO (PPS – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PPS está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
uma Comunicação de Liderança, pela Liderança do 
Governo, concedo a palavra ao ilustre Deputado Hen-
rique Fontana, que dispõe de 8 minutos na tribuna. 
(Pausa.)

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero con-
vidar a bancada do PT a vir ao plenário. Temos de 
aprovar esse requerimento. A matéria está entrando 
num momento decisivo. Que a bancada do PT venha 
ao plenário e aqui permaneça, porque vamos entrar 
agora numa fase delicada. Temos de derrotar esse kit 
obstrução.

A SRA. SOLANGE AMARAL (DEM – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, os 
partidos da Minoria estão em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência convoca os Srs. Parlamentares presentes 
às diferentes dependências da Casa a virem imedia-
tamente ao plenário, pois estamos em pleno período 
de votação nominal pelo sistema eletrônico. Precisa-
mos terminar essa votação para continuar a nossa 
Ordem do Dia.

O SR. BRIZOLA NETO – Sr. Presidente, gosta-
ria de fazer uma reclamação, se for possível, antes do 
pronunciamento do Líder. A reclamação está calcada 
no art. 96 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
a palavra V.Exa.

O SR. BRIZOLA NETO (PDT – RJ. Reclamação. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Mesa tem 
sido rigorosa na observância do tempo de uso da pa-
lavra, sobretudo num momento em que enfrentamos 
duro processo de obstrução por parte da Oposição, 
daqueles que não querem ver garantida a soberania 
nacional no tocante às nossas reservas de petróleo. 

Faço esta reclamação porque o tempo para a 
orientação de bancada já havia sido utilizado pelo Líder 
José Aníbal – V.Exa., Sr. Presidente, estendeu o tem-
po da Comunicação de Liderança por mais um minuto 
para que ele orientasse a bancada. Como novamente 
o Deputado Marcelo Itagiba falou, o PSDB por 2 vezes 
procedeu à orientação de bancada. 

Sr. Presidente, faço esta reclamação para que a 
Mesa seja rigorosa e, assim, possamos superar esse 
processo de obstrução. 

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Para contraditar, 
para contraditar...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Foi 
creditado 1 minuto ao tempo do Deputado José Aní-
bal, mas S.Exa. informou que não ia utilizar o tempo. 
Depois, S.Exa. só usou 12 segundos. Por isso, a Pre-
sidência deu mais 1 minuto para a Liderança fazer a 
orientação de bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Henrique Fontana, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo Governo.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

Mais uma vez, quero cumprimentar todos os co-
legas Parlamentares e agradecer a cada um deles, 
dirigindo-me em especial aos Deputados da base de 
sustentação do Governo, a presença ontem, neste 
plenário, até as 23h, a fim de enfrentarmos a obstru-
ção da Oposição.

Peço a compreensão de todos no sentido de nos 
prepararmos, pois hoje, muito provavelmente, teremos 
de ficar aqui até a meia-noite ou, quem sabe?, até um 
pouco mais, para continuar enfrentando essa obstrução 
absolutamente intransigente de parte da Oposição.

Quero dialogar com aqueles que acompanham 
esta votação. A primeira reflexão que trago ao plenário 
é a seguinte: o que o Brasil ganharia se prevalecesse 
a visão da Oposição a respeito do petróleo do pré-
sal? Como ficaria o País se porventura fosse vitoriosa 
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a ideia da Oposição de impedir a votação dos proje-
tos que regulamentam o novo marco de exploração 
do pré-sal?

Nós estaríamos retardando, provavelmente em 6 
meses, 1 ano – o tempo que durasse a obstrução da 
Oposição –, a possibilidade de licitar novos campos 
de petróleo na área do pré-sal dentro da nova regra, 
a regra da partilha. 

E a regra da partilha que estamos votando hoje, 
Deputado Wilson Santiago, Vice-Líder do Governo, 
com grande dedicação nesse tema, amplia o ganho do 
Brasil. Ou seja, se, no antigo regime de concessão, o 
Brasil ficava com X, por exemplo, no regime de partilha 
a parcela de riqueza nacional passa a ser, no mínimo, 
de 3 “x”. Então, estamos falando de algo que vai dar ao 
Brasil um ganho maior do que no atual regime. 

Segunda reflexão que deve ser feita em relação a 
esse projeto relatado pelo Líder do PMDB, o Deputado 
Henrique Alves: nós garantimos, mesmo enfrentando 
a contrariedade da Oposição, que a PETROBRAS 
seja a exclusiva operadora dos campos de petróleo 
do pré-sal.

Qual é o substitutivo da Oposição, o primeiro 
que vamos analisar, depois de vencer esta votação ? 
O primeiro deles já explicita a visão da Oposição, que 
é, a princípio, a de retirar a exclusividade da PETRO-
BRAS, a de abrir licitações no modelo de concessão, 
em que a Exxon, a Shell e outras empresas multina-
cionais teriam o mesmo direito da PETROBRAS de, 
se vencessem a licitação, serem as operadoras da 
exploração do petróleo do pré-sal.

Há uma terceira e fundamental reflexão a ser feita. 
Temos uma realidade para a qual eu chamo a atenção 
especialmente dos colegas Deputados dos chamados 
Estados não confrontantes, entre os quais se inclui o 
Rio Grande do Sul, o meu Estado. A regra atual, que a 
Oposição quer manter intocada, não garante nenhum 
recurso para qualquer Estado não confrontante. 

Portanto, em relação ao Rio Grande do Sul e, 
por exemplo, ao Paraná e aos Estados do Nordeste e 
do Centro-Oeste, sabem quanto receberiam eles de 
royalties e participação especial se prevalecesse a 
ideia da Oposição e não votássemos a alteração pre-
vista no grande acordo que estamos conduzindo com 
a base do Governo neste plenário? De hoje até 2025, 
os Estados ditos não produtores receberiam algo em 
torno de 20 bilhões de reais – 20,8 bilhões para ser 
mais preciso. Com a mudança que estamos votando, 
esse valor vai subir para 112 bilhões e 700 milhões 
de dólares! 

Vejo aqui Deputados do Rio de Janeiro, como o 
Deputado Simão Sessim, e do Espírito Santo, como a 
Deputada Iriny Lopes, Estados chamados confrontan-

tes. Temos que ter responsabilidade institucional com 
o País. Não podemos fazer uma mudança súbita, que 
desarranje a Federação brasileira. Nós, do Governo, 
trabalhamos para equilibrar a Federação brasileira e 
impedir uma grande guerra entre os entes federados, o 
que nos deixaria paralisados. Os Estados não confron-
tantes poderiam não ganhar nada se não conseguirmos 
vencer a obstrução da Oposição e votar as alterações 
para exploração do pré-sal, como estamos fazendo. 

Sair – eu insisto – de 20,8 bilhões de reais para 
112 bilhões é muito expressivo! O repasse de royalties 
e de participação especial para os chamados Esta-
dos confrontantes é preservado no mesmo valor. De 
acordo com a previsão, até 2025 – eles ficam nos 2 
sistemas, o antigo e o atual –, eles receberão 229,6 
bilhões de reais.

Alguém poderia dizer: “Vamos fazer uma guerra 
federativa! Retira-se dinheiro do Rio de Janeiro e do 
Espírito Santo e coloca-se nos outros Estados!” Não! O 
pré-sal deve ser uma conquista nacional, uma conquista 
de todos os brasileiros. A grande disputa no Plenário 
de hoje, com a unidade que a nossa base haverá de 
sustentar, é o ganho da partilha, Sras. e Srs. Deputados, 
que a Oposição quer impedir, porque o substitutivo da 
Oposição quer manter o regime de concessão, mas, 
nesse sistema, não há o Fundo Social. E é exatamen-
te o Fundo Social que vai receber, no mínimo – talvez 
receba mais –, 40% da receita bruta do petróleo do 
pré-sal. Isso vai significar provavelmente, quando a ex-
ploração do pré-sal estiver em estágio adiantado, 400 
bilhões, 500 bilhões, 600 bilhões de reais, recursos 
que serão investidos em todos os Estados e Municípios 
brasileiros em políticas sociais, em políticas de saúde, 
de educação, de ciência e tecnologia. 

Esta é a votação que estamos fazendo hoje. É 
esta votação que, pasmem, senhoras e senhores, a 
Oposição obstrui neste plenário.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio 
Carlos Magalhães Neto, 2º Vice Presidente.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero me associar ao pronunciamento do 
Líder em defesa do projeto do pré-sal, ao mesmo tem-
po em que renovamos apelo para que os Deputados 
do PT e os Parlamentares da base compareçam ao 
plenário para agilizarmos o processo de votação do 
projeto de lei do pré-sal.



Dezembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 70381 

Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, que-
remos reiterar apelo para que hoje, na sessão extra-
ordinária, possamos votar em segundo turno a PEC 
dos agentes comunitários de saúde. É bom ressaltar 
que essa matéria foi aprovada em primeiro turno por 
unanimidade, fruto do bom trabalho que esta Casa fez 
por intermédio da Comissão Especial. 

Todos nós reconhecemos a função importante 
que exercem os agentes comunitários de saúde e de 
combate às endemias no contexto da saúde pública 
do nosso País.

O nosso apelo, Sr. Presidente, Deputado Antonio 
Carlos Magalhães Neto, é porque o calendário legisla-
tivo está terminando. A matéria tem ainda que ir para o 
Senado Federal para ser votada em 2 turnos. Depois 
do bom trabalho que a Câmara dos Deputados fez, 
aprovando a PEC já no primeiro turno, não podemos 
frustrar as expectativas de mais de 300 mil agentes 
comunitários de saúde em todo o País. E, mais do que 
isso, não podemos, de maneira nenhuma, nos omitir, 
deixando de aprovar uma matéria que, repito, é uma 
muito importante para a defesa e o fortalecimento do 
Sistema Único de Saúde – SUS deste País.

Portanto, deixo o nosso apelo. Todos os Depu-
tados desta Casa querem votar este projeto. Que não 
terminemos os trabalhos desta noite de hoje sem con-
cluir a aprovação do projeto de lei dos agentes comu-
nitários de saúde.

O SR. MARCELO ITAGIBA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
apenas fazer um comentário direcionado à Liderança 
do Governo, que diz que agora tudo estará solucionado. 
Mas esqueceu-se de dizer que o projeto original enca-
minhado pelo Governo a esta Câmara dos Deputados 
não contemplava os demais Estados. Não fosse a inter-
ferência do PMDB, nada teria acontecido, porque, na 
sua origem, essa contemplação não foi encaminhada 
pelo Governo a esta Câmara dos Deputados.

Portanto, o que estamos vendo, Sr. Presidente, é 
uma discussão na qual ninguém se entende: cada um 
quer uma parte do todo, tirando, inclusive, daqueles 
que já tinham esse direito. Até porque não podemos 
esquecer que o Rio de Janeiro não é confrontante, o 
Rio de Janeiro é Estado produtor. Aqueles que o es-
tão chamando de confrontante querem criar uma nova 
realidade para tirar do Rio de Janeiro aquilo que já foi 
outorgado a ele pela legislação brasileira.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho à tribuna para fazer o registro 
do aniversário de importantes cidades do nosso Esta-
do de São Paulo.

Mongaguá, situada na Região Administrativa 
de Santos, com aproximadamente 45 mil habitantes, 
completou no último dia 7 de dezembro 50 anos de 
fundação. Nossos cumprimentos ao Prefeito Paulo 
Wiazowski Filho e ao Presidente da Câmara Munici-
pal, Vereador Valmir Wiazowski.

Birigui completou ontem 93 anos de fundação. 
Cidade com aproximadamente 110 mil habitantes, é 
atualmente administrada pelo Prefeito Wilson Carlos 
Rodrigues Borini, tendo como Presidente da Câmara 
de Vereadores, Vlademir Antonio Zavanella. Na cida-
de de Birigui inclusive tentamos aprovar uma emenda 
para ajudar a APAE daquela cidade.

Caconde, com quase 25 mil habitantes, comple-
tou 234 anos de fundação. Nossos cumprimentos ao 
Prefeito Antonio Carlos de Faria e ao Presidente da 
Câmara Municipal, Paulo Henrique Aiello Bastos.

Diadema, na Região Metropolitana de São Paulo, 
completou 50 anos de fundação. Nossos cumprimentos 
à toda população da cidade de Diadema e aos seus 
administradores, Prefeito Mário Wilson Pedreira Reali 
e Vereador Manoel Eduardo Marinho, Presidente da 
Câmara Municipal.

Do mesmo modo, nossos cumprimentos a Dra-
cena que completou 64 anos de fundação, cidade com 
quase 50 mil habitantes, administrada pelo Prefeito 
Célio Rejani e em seu Legislativo, o Vereador Juliano 
Brito Bertolini.

Fernão, completou 13 anos de fundação, no úl-
timo dia 8 de dezembro. Administrada pelo Prefeito 
Adélcio Aparecido Martins e tendo como Presidente 
da Câmara Municipal o Vereador Jaime de Almeida 
Mira, Fernão conta com quase 3 mil habitantes. Nos-
sos parabéns!

Parabenizamos também Guararapes que com-
pletou 81 anos de fundação, com aproximadamente 30 
mil habitantes, administrada pelo Prefeito Edenilson de 
Almeida, tendo como Presidente da Câmara Municipal 
o Vereador José Renato Martinez Cunha.

Nossos cumprimentos à nossa querida cidade 
de Guarulhos que completou 499 anos de fundação. 
Atualmente Guarulhos, prestes a completar 500 anos 
de fundação, conta com quase 1 milhão e meio de ha-
bitantes. Parabéns, Guarulhos!
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Cumprimentamos também o Prefeito Sebastião 
Alves de Almeida, bem como o Presidente da Câmara 
Municipal, Alan Neto.

Jandira, também da Região Metropolitana de 
São Paulo, completou no dia 8, 46 anos de fundação. 
Nossos cumprimentos ao Prefeito Walderi Braz Pas-
choalin e ao Presidente da Câmara Municipal, Wesley 
Marques Teixeira.

Mariápolis, Região Administrativa de Presidente 
Prudente, completou 56 anos de fundação dia 8 de de-
zembro. Parabéns à população de Mariápolis e nossos 
cumprimentos ao Prefeito da cidade, Ismael de Freitas 
e à Presidenta da Câmara Municipal, Vereadora Maria 
Aparecida Firmino Neres.

Mauá, Região Metropolitana de São Paulo, com-
pletou 55 anos de fundação. Nossos cumprimentos ao 
Prefeito Oswaldo Dias e ao Vereador José Roberto 
Moreira Santana. Parabéns, Mauá!

Registramos também o aniversário de fundação 
da cidade de Mendonça, com aproximadamente 5 mil 
habitantes, que completou 45 anos de fundação. Nos-
sos cumprimentos aos munícipes e ao Prefeito Odair 
Corneliani Milhossi, como também à Vereadora Marta 
Alves de Souza, Presidenta da Câmara Municipal.

Votorantim, região de Sorocaba, completou 46 
anos de fundação. Nossos cumprimentos ao Carlos 
Augusto Pivetta e ao Vereador Pedro Nunes Filho, 
Presidente da Câmara Municipal.

Hoje, 9 de dezembro, registramos o aniversário 
da nossa querida cidade de Indaiatuba, que comple-
tou 179 anos de fundação. Nossos cumprimentos ao 
Prefeito Reinaldo Nogueira Lopes Cruz e ao Presi-
dente da Câmara, Luiz Carlos Chiaparine. Enviamos 
também um abraço ao Vereador João Franco, nosso 
companheiro em Indaiatuba.

Lembro ainda que no próximo dia 12 de dezem-
bro teremos o aniversário de Ibirá, e, no dia 7, da ci-
dade Mongaguá. Registrar também os aniversários 
ocorridos, ontem, de Nova Castilho, Palmares Paulista 
e Parapuã.

Sr. Presidente, quero destacar o trabalho especial 
que os Prefeitos dessas cidades têm realizado.

Eram esses os registros que tinha a fazer, Sr. 
Presidente. 

Nosso muito obrigado.
O SR. VITOR PENIDO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. VITOR PENIDO (DEM – MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, apresentei a Emenda nº 391, que diz res-

peito à distribuição de royalties para os municípios 
brasileiros.

A discussão aqui é sobre Estados produtores e 
não produtores. Peno que deveríamos encerrar esse 
assunto, porque, na verdade, o pré-sal está numa re-
gião a 300 quilômetros do litoral brasileiro. Deveríamos 
até criar um Estado com o nome de pré-sal. Aí, sim, 
talvez iríamos fazer justiça para mais de 70 milhões de 
brasileiros, para mais de 2 mil municípios que não têm 
renda per capita orçamentária de 100 reais por mês. 
Iríamos fazer justiça, sim, distribuindo esses recursos 
para esses municípios que não conseguiram atingir até 
hoje uma receita per capita orçamentária.

Há municípios no Brasil que têm renda per capita 
orçamentária mensal de mais de 1 mil e 500 reais por 
mês. O meu município mesmo, Nova Lima, é de mais 
de 300 reais. Na minha região, em Belo Horizonte, há 
a cidade mais pobre do Brasil, Ribeirão das Neves, que 
tem uma renda per capita orçamentária de 39 reais. 

Então, se mudássemos esses critérios que o 
nosso Relator, Deputado Henrique Eduardo Alves, 
estabeleceu, com certeza, estaríamos fazendo justiça, 
distribuição de recursos e até mesmo iniciando o pacto 
federativo de que tanto se fala nesta Casa.

Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de saber se 
os Deputados têm conhecimento desse levantamento 
que fizemos. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Com a palavra o Líder Deputado Ronaldo 
Caiado.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já são 
18h43min, e o Governo ainda não conseguiu quorum. 
Esta sessão vai terminar às 19h05min. Como sugestão, 
Sr. Presidente, que façamos às 19h06min uma sessão 
extraordinária com a pauta restrita apenas ao segundo 
turno da PEC e ao reajuste dos funcionários. 

Nada mais justo do que isso. Aí, sim, existe um 
ponto de concórdia e entendimento, e nós poderemos 
aprovar, no decorrer da tarde e noite de hoje, esses 
2 temas que são aqui concordantes com todos os Lí-
deres da Casa. 

Faço essa sugestão a V.Exa., Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Eu faço um apelo aos Srs. Parlamentares para 
que venham ao plenário. Estamos em processo de vota-
ção e a Mesa quer dar continuidade à extensa pauta.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Com a palavra o Deputado Fernando Marroni.

O SR. FERNANDO MARRONI (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. 
Presidente.
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Sr. Presidente, quero dizer ao Líder Ronaldo 
Caiado que vamos dar quorum para votar. Aliás, eu 
queria dizer que não suporto mais ouvir o Líder Ro-
naldo Caiado dizer que nós, Parlamentares, estamos 
votando algo que não conhecemos ou que estamos 
votando algo sob pressões espúrias, terminologia que 
foi usada.

Sou de um Estado não produtor, lutei muito, apre-
sentei projetos, mas esta é uma Casa política e aqui 
só passa posição de maioria. E a posição de maioria 
é a posição do relatório do Líder Henrique Eduardo 
Alves, e nós vamos votar com o relatório.

Conclamo todos a virem o mais rapidamente 
possível votar e acabar com essa onda que quer se 
apoderar novamente do petróleo, com essa onda ne-
oliberal representada pelo Líder Ronaldo Caiado.

A SRA. SOLANGE AMARAL – Sr. Presidente, 
para contraditar.

O SR. ZÉ GERALDO (PT – PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e 
Sras. Deputadas, as últimas pesquisas mostram que, 
além da alta popularidade do Presidente Lula, o povo 
brasileiro está muito mais confiante no Brasil, está mui-
to satisfeito. E está satisfeito e confiante exatamente 
porque está havendo todo esse debate sobre riqueza 
e poder. Sabemos que os países que têm muito pe-
tróleo são poderosos. E o Brasil ficará mais poderoso 
com essas riquezas descobertas. 

Qual é o diferencial? É que enquanto os outros 
países usam o dinheiro do petróleo para financiar guer-
ras, para matar, nós estamos discutindo a distribuição 
desse dinheiro para todo o território brasileiro, para 
financiar o desenvolvimento, para financiar a vida. É 
claro que a Oposição está morrendo de ciúmes, por-
que esta é conquista de um Governo que investiu na 
PETROBRAS. Se não fosse a PETROBRAS não es-
taríamos discutindo essas riquezas. 

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 11 de 
dezembro é o Dia do Engenheiro e gostaria de fazer 
uma homenagem a esse profissional que não tem sido 
muito reconhecido pelos poderes públicos. 

Quero saudar todos os profissionais da área de 
engenharia, porque sem eles não há desenvolvimento, 
sem eles não existiria a exploração do pré-sal. Enfim, 
sem eles não existiria todo o desenvolvimento do País 
e do mundo. 

Quero fazer uma saudação ao profissional e di-
zer que 11 de dezembro será um dia de reflexão no 
CONFEA, nos CREAs, nos clubes de engenharia, e 
que poderemos nos reunir e, quem sabe, discutir al-
gumas alternativas para o Brasil. 

Recebam, todos os engenheiros do Brasil, os 
meus cumprimentos, e também os arquitetos, como 
bem lembra o arquiteto Busato, para que esses profis-
sionais tenham o reconhecimento merecido. 

Parabéns a todos os engenheiros!
O SR. PAULO TEIXEIRA (PT – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer 
também homenagem aos engenheiros e arquitetos 
pela importância dessas 2 profissões no desenvolvi-
mento do nosso País. 

Quero também convidar todos os Deputados a 
permanecerem em plenário para aprovarmos o modelo 
de partilha para o pré-sal, modelo que hoje está em 
jogo, para mudarmos a lógica de que quem explora – as 
empresas privadas de petróleo – fica com o petróleo. 
O petróleo tem que pertencer ao povo brasileiro. 

Esta é a discussão que está sendo feita hoje. O 
petróleo vai ficar com o povo brasileiro para definição 
das suas prioridades, para o combate à pobreza, para 
a educação, para o ambiente sustentável. Boa parte 
dessas riquezas, do ponto de vista federativo, será 
destinada ao Fundo Social, que vai distribuir para to-
dos os Estados do Brasil. E será também na forma do 
relatório do Deputado Henrique Eduardo Alves, que 
propõe o respeito aos atuais contratos que benefi-
ciam muito os Estados do Rio de Janeiro, São Paulo 
e Espírito Santo. Pega uma parte desses recursos e 
destina a todo o Brasil. 

Para os campos a serem explorados, os recur-
sos serão destinados a todos os Estados e municí-
pios brasileiros, fortalecendo um projeto nacional de 
desenvolvimento, um novo pacto federativo baseado 
no desenvolvimento, no fim dos desequilíbrios, das 
desigualdades regionais e sociais. 

Por isso, é que os partidos de Oposição, que de-
fendem outro projeto, continuam na sua obstrução. 

Vamos aprovar o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Deputado Uldurico Pinto.
O SR. ULDURICO PINTO (PHS – BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, os agentes comunitários de 
saúde e os agentes de combate a endemias estão 
brilhantemente representados aqui pela Confedera-
ção Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde 
– CONACS, com delegações de todos os Estados. 
Cumprimento, de modo muito carinhoso, os agen-
tes comunitários da Bahia, nosso Estado. Eles estão 
presentes aqui hoje e aguardam ansiosamente a 
votação, em segundo turno, da PEC que cria o piso 
salarial de sua categoria.

Sr. Presidente, é muito importante que seja vo-
tada hoje a matéria, pois os agentes vieram dos seus 



70384 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2009

Estados, estão muito cansados e precisam voltar para 
casa. Eles estão nesta grande luta, importante para a 
saúde pública brasileira. Por isso, é urgente a votação 
em segundo turno e importante o encaminhamento 
desta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Deputado Pedro Chaves.
O SR. PEDRO CHAVES (Bloco/PMDB – GO. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero reiterar a V.Exa. o acordo que fizemos, inclusi-
ve respaldados pelo Presidente Michel Temer, para 
votarmos, após a votação do relatório do Deputado 
Henrique Eduardo Alves, a PEC nº 391, de 2009, em 
segundo turno, que cria o piso nacional de salário para 
os agentes comunitários de saúde e os agentes de 
combate a endemias.

Sabemos que, por várias semanas, caravanas de 
diversos Estados têm vindo a Brasília. Hoje temos as 
galerias cheias pelos agentes comunitários de saúde e 
agentes de combate a endemias. Gostaria, mais uma 
vez, de reiterar a V.Exa. o apelo para que essa matéria 
seja votada, em segundo turno, ainda esta noite, assim 
que votarmos o texto principal do relatório do Projeto 
de Lei nº 2.502, de 2007.

Sr. Presidente, por fim, sugerimos...
(O microfone é desligado.)
Durante o discurso do Sr. Pedro Chaves, o Sr. 

Antonio Carlos Magalhães Neto, 2º Vice Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Michel Temer, Presidente. 

O SR. HUMBERTO SOUTO – Sr. Presidente, 
peço a palavra por um instante.

O SR. MARCELO ITAGIBA – Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma comunicação.

O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO – Sr. Presidente, 
peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Humberto Souto, tem V.Exa. a palavra.

O SR. HUMBERTO SOUTO (PPS – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
diferentemente do que estão tentando mostrar à 
Casa, nós – o Deputado Ibsen Pinheiro e eu – apre-
sentamos uma emenda ao pré-sal que não tem cor 
partidária.

O PPS votou a favor da partilha, não há essa dis-
cussão; o PMDB, do Deputado Ibsen Pinheiro, votou a 
favor da partilha. Não há essa discussão de se querer 
deixar de votar a partilha. Queremos votá-la, queremos 
votar o projeto do Governo. Não há problema nenhum. 
Estamos discordando é da forma da distribuição dos 
recursos para Estados e Municípios.

Nossa emenda é muito clara. Não tira nada de 
ninguém, simplesmente estabelece que o que é da 
União está preservado e o restante será dividido pelo 
Fundo de Participação dos Municípios e pelo Fundo 
de Participação dos Estados, para todos os Estados 
e o Distrito Federal, uniformemente.

Dessa maneira, não há problema, não há essa 
discussão de não se querer votar. O PPS votou a fa-
vor da partilha, bem como o PMDB – partido do outro 
autor da emenda, Deputado Ibsen Pinheiro. Não há 
esse problema. Estamos perfeitamente de acordo com 
a partilha. Não há essa discussão.

Estamos apenas querendo fazer justiça. Como o 
petróleo é da União, deverá ser distribuído para todos, 
não apenas para alguns Estados e Municípios.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Marcelo Itagiba, tem V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, está-
se realizando neste momento a missa de 7º dia pela 
alma do ex-Deputado Federal, que ilustrou esta Casa, 
Marcelo Medeiros, filho de ex-Ministro do Supremo Tri-
bunal Federal, que exerceu com muita dignidade seu 
mandato, representando os Estados da Guanabara e 
do Rio de Janeiro.

Apresento minhas homenagens à família por 
esse grande brasileiro que partiu, deixando um gran-
de vácuo no Brasil e na representação do Estado do 
Rio de Janeiro.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Marcelo Itagiba, a Presidência desta Casa se incorpora 
a V.Exa. em sua manifestação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
José Airton Cirilo, tem V.Exa. a palavra. 

O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
fazer 3 comunicados.

Primeiro, o Presidente da República, Luiz Inácio 
Lula da Silva, vai anunciar, na próxima semana, dia 
15, a inauguração de 78 escolas técnicas federais no 
Brasil inteiro, entre elas, 5 no Ceará, uma em Aracati, 
minha cidade.

Vai haver um evento às 15h do dia 15 para o Brasil 
inteiro tomar conhecimento dessa grande contribuição 
que nosso Governo tem dado à educação, pela forma-
ção e qualificação do povo brasileiro.

Quero também dizer que o nosso Presidente vai, 
no dia 16, no Ceará, assinar a ordem de serviço para a 
construção da nossa Siderúrgica do Pecém, obra so-
nhada por gerações e gerações, há mais de 50 anos, 
que, graças ao Governo do Presidente Lula, vamos 
concretizar.
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Esse grande sonho, esse grande investimen-
to no nosso Estado vai contribuir de forma decisi-
va para a geração de emprego e renda, sobretudo 
para melhorar a condição de vida do nosso povo. 
Para se ter uma ideia, vai aumentar em mais de 
20% o PIB do Ceará e gerar mais de 8 mil empre-
gos diretos.

Vamos estar na comitiva, participando desse 
grande evento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está en-
cerrada a votação.

VOTARAM:

SIM:                                 258
NÃO:                               20
TOTAL:                           278

O REQUERIMENTO ESTÁ APROVADO.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO
Proposição: PL Nº 2502/2007 – REQUERIMENTO DE 
VOTAÇÃO EM GLOBO DOS DESTAQUES SIMPLES 
– Nominal Eletrônica 
Início da votação: 9-12-09 18:26
Encerramento da votação: 9-12-09 18:57
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra, pela ordem ao Deputado Miro Teixeira.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como disse o 
Deputado Marcelo Itagiba, morreu, há uma semana, o 
Deputado Marcelo Medeiros. Hoje é a missa de 7º dia. 
Estou impedido, é claro, de estar no Rio de Janeiro e 
dela participar. Mas peço a V.Exa., se assim permitir, 
que envie à família – Heloísa, Carlos Medeiros, Horácio, 
filhos do Marcelo e Heloísa – o abraço da bancada do 
Rio de Janeiro.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Será en-
caminhado à família a manifestação do Deputado Mar-
celo Itagiba, de V.Exa. e desta Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em face 
da votação que acabou de ocorrer, ficam prejudicadas 
as emendas que seriam destacas, com ressalva. De 
igual maneira, não acolhido o requerimento de votação 
em globo dos destaques simples, com exceção, que 
têm preferência sobre os demais.

“Sr. Presidente,
Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 

162, XIV, que os requerimentos de destaques 
simples sejam votados em globo, com exceção 
dos destaques referentes às emendas nºs 67, 
68, 69, 70, 71 e 72.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 
2009. – Fernando Coruja, Líder do PPS”

“Sr. Presidente,
Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 

159, § 4º, IV, combinado com o art. 83, II, 
a, que o requerimento de votação em glo-
bo dos requerimentos de destaques simples, 
com exceções, tenha preferência sobre o mais 
abrangente.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 
2009. – Fernando Coruja, Líder do PPS”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos vo-
tar em globo os requerimentos de destaque simples.

“Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos 

do art. 161, inciso II do RICD, destaque para 
votação em separado da Emenda nº 167, do 
Deputado Jaime Martins.

Sala das Sessões, em 8 de dezembro 
de 2009. – Jaime Martins, PR/MG”

“Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos 

do art. 161, inciso II do RICD, destaque para 
votação em separado da Emenda nº 168, do 
Deputado Jaime Martins.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 
2009. – Jaime Martins, PR/MG”

“Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 

161 do Regimento Interno, destaque para vo-
tação da Emenda de nº 169 apresentada ao 
PL 5938/09.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 
2009. – Jaime Martins, PR/MG”

“Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 

161 do Regimento Interno, destaque para vo-
tação da Emenda nº 170 apresentada ao PL 
nº 5938, de 2009.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 
2009. – Jaime Martins, PR/MG”

“Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 161 

do Regimento Interno, destaque para Emenda 
nº 67 apresentada ao PL nº 2502, de 2007.

Sala das Sessões, em 24 de novembro 
de 2009. – Fernando Coruja, Líder do PPS”

“Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 161 

do Regimento Interno, destaque para Emenda 
nº 68 apresentada ao PL nº 2502, de 2007.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 
2009. – Fernando Coruja, Líder do PPS”

“Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 161 

do Regimento Interno, destaque para Emenda 
nº 69 apresentada ao PL nº 2502, de 2007.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 
2009. – Fernando Coruja, Líder do PPS”

“Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 161 

do Regimento Interno, destaque para Emenda 
nº 70 apresentada ao PL nº 2502, de 2007.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 
2009. – Fernando Coruja, Líder do PPS”

“Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 161 

do Regimento Interno, destaque para Emenda 
nº 71 apresentada ao PL nº 2502, de 2007.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 
2009. – Fernando Coruja, Líder do PPS”

“Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 161 

do Regimento Interno, destaque para Emenda 
nº 72 apresentada ao PL nº 2502, de 2007.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 
2009. – Fernando Coruja, Líder do PPS”
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“Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 161 

do Regimento Interno, destaque para Emenda 
nº 124 apresentada ao PL nº 2502, de 2007.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 
2009. – Fernando Coruja, Líder do PPS”

“Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 161 

do Regimento Interno, destaque para Emenda 
nº 125 apresentada ao PL nº 2502, de 2007.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 
2009. – Fernando Coruja, Líder do PPS”

“Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 161 

do Regimento Interno, destaque para Emenda 
nº 372 apresentada ao PL nº 2502, de 2007.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 
2009. – Fernando Coruja, Líder do PPS”

“Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 161 

do Regimento Interno, destaque para Emenda 
nº 373 apresentada ao PL nº 2502, de 2007.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 
2009. – Fernando Coruja, Líder do PPS”

“Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 161 

do Regimento Interno, destaque para Emenda 
nº 374 apresentada ao PL nº 2502, de 2007.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 
2009. – Fernando Coruja, Líder do PPS”

“Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 

161, inciso II do Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados, destaque para votação 
em separado da Emenda nº 326/2009 ao PL 
nº5.938/2009, a qual suprime o inciso XVII do 
artigo 29 do referido projeto.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 
2009. – Fernando Marroni, PT/RS”

“Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 

161, inciso II do Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados, destaque para votação 
em separado da Emenda nº 328/2009 ao PL 
nº5.938/2009, a qual inclui novo artigo após 
o atual artigo 49.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 
2009. – Fernando Marroni, PT/RS”

“Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, I 

do Regimento Interno, destaque para votação 
em separado da Emenda nº 2 apresentada ao 
PL nº5.938, de 2009.

Sala das Sessões, novembro de 2009. – 
Ronaldo Caiado, DEM/GO”

“Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, I 

do Regimento Interno, destaque para votação 
em separado da Emenda nº 16 apresentada 
ao PL nº5.938, de 2009.

Sala das Sessões, novembro de 2009.–
Ronaldo Caiado, DEM/GO”

“Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, I 

do Regimento Interno, destaque para votação 
em separado da Emenda nº 21 apresentada 
ao PL nº5.938, de 2009.

Sala das Sessões, novembro de 2009. – 
Ronaldo Caiado, DEM/GO” 

“Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, I 

do Regimento Interno, destaque para votação 
em separado da Emenda nº 110 apresentada 
ao PL nº5.938, de 2009.

Sala das Sessões, novembro de 2009. – 
Ronaldo Caiado, DEM/GO” 

“Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, I 

do Regimento Interno, destaque para votação 
em separado da Emenda nº 263 apresentada 
ao PL nº5.938, de 2009.

Sala das Sessões, novembro de 2009. – 
Ronaldo Caiado, DEM/GO” 

“Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, I 

do Regimento Interno, destaque para votação 
em separado da Emenda nº 275 apresentada 
ao PL nº5.938, de 2009.

Sala das Sessões, novembro de 2009. – 
Ronaldo Caiado, DEM/GO” 

“Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, I 

do Regimento Interno, destaque para votação 
em separado da Emenda nº 281 apresentada 
ao PL nº5.938, de 2009.

Sala das Sessões, novembro de 2009. – 
Ronaldo Caiado, DEM/GO” 
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“Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, I 

do Regimento Interno, destaque para votação 
em separado da Emenda nº 319 apresentada 
ao PL nº5.938, de 2009.

Sala das Sessões, novembro de 2009. – 
Ronaldo Caiado, DEM/GO” 

“Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, I 

do Regimento Interno, destaque para votação 
em separado da Emenda nº 321 apresentada 
ao PL nº5.938, de 2009.

Sala das Sessões, novembro de 2009. – 
Ronaldo Caiado, DEM/GO” 

“Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, I 

do Regimento Interno, destaque para votação 
em separado do artigo 2º do Substitutivo do 
relator ao Projeto de Lei nº 5.938, de 2009 
aprovado na Comissão Especial.

Sala das Sessões, novembro de 2009. – 
Ronaldo Caiado, DEM/GO”

“Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, I 

do Regimento Interno, destaque para votação 
em separado do artigo 10 do Substitutivo do 
relator ao Projeto de Lei nº 5.938, de 2009 
aprovado na Comissão Especial.

Sala das Sessões, novembro de 2009. – 
Ronaldo Caiado, DEM/GO”

“Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, I 

do Regimento Interno, destaque para votação 
em separado do artigo 23 do Substitutivo do 
relator ao Projeto de Lei nº 5.938, de 2009 
aprovado na Comissão Especial.

Sala das Sessões, novembro de 2009. – 
Ronaldo Caiado, DEM/GO”

“Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, I 

do Regimento Interno, destaque para votação 
em separado do artigo 25 do Substitutivo do 
relator ao Projeto de Lei nº 5.938, de 2009 
aprovado na Comissão Especial.

Sala das Sessões, novembro de 2009. – 
Ronaldo Caiado, DEM/GO”

“Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, I do 

Regimento Interno, destaque para votação em 
separado da Seção VII do Capítulo III do Substi-

tutivo do relator ao Projeto de Lei nº 5.938, de 
2009 aprovado na Comissão Especial.

Sala das Sessões, novembro de 2009. – Ronal-
do Caiado, DEM/GO”

“Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, II, com-

binado com o art. 117, IX, do Regimento In-
terno, destaque para votação em separado da 
Emenda nº 127/2009, oferecida ao Projeto de 
Lei nº 5.938, de 2009.

Sala das Sessões, novembro de 2009. – 
Gustavo Fruet, PSDB/PR”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para enca-
minhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Ronaldo 
Caiado, que falará contra a matéria. (Pausa.)

Para encaminhar concedo a palavra ao Deputado 
José Carlos Aleluia. (Pausa.)

O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
enquanto o Deputado José Carlos Aleluia se dirige 
à tribuna, quero dizer que, depois de amanhã, co-
memora-se o Dia do Engenheiro. Sou engenheiro. 
Quero parabenizar todos os engenheiros, em nome 
do engenheiro José Gilberto Campos, que será ho-
menageado pela Associação dos Engenheiros e Ar-
quitetos da Alta Noroeste – AEAN, em Araçatuba, 
na próxima terça-feira.

Parabéns a todos os colegas que têm a honra de 
ser engenheiro, no meu caso, civil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para enca-

minhar, tem a palavra o Deputado José Carlos Aleluia.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, depois de ouvir 
um engenheiro falar, vou falar deste projeto chamado 
pré-sal, que na verdade é um projeto de poder.

Eu tenho um grande amigo que é Deputado Fe-
deral, já presidiu a Casa, é da base do Governo, ho-
mem ilustre, mas que defende, com muita competência, 
uma tese de que desacordo: a tese da concentração 
da Federação, a tese de que o caminho do Brasil é o 
caminho de uma Federação muito forte e de Estados 
e Municípios muito fracos.

Tenho absoluta certeza de que a maioria dos 
Deputados e Deputadas que aqui estão, que repre-
sentam Estados e Municípios, não comungam ou não 
concordam com a teoria de que o Estado nacional 
forte é a solução para um País que é uma Federação. 
Sou contra isso.

Isso tem ocorrido muito. A Constituição de 1988 
fortaleceu a Federação e os Municípios, deu-lhes o sta-
tus de entes da Federação, e fortaleceu os Estados. De 
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lá para cá, começou um processo de fortalecimento 
da União que só tem gerado decepção em Brasília. 
Turismo de negócios escusos. As pessoas são obri-
gadas a vir aqui a busca de dinheiro nos Ministérios, 
e os Governadores não têm sequer a possibilidade 
de representar e de defender os seus Estados, e ter-
minam fraquejando, como foi o caso do Governador 
do Rio de Janeiro. Ele não vai ser perdoado nunca 
no Rio de Janeiro, porque vendeu o seu Governo 
e vendeu o futuro do Rio. O Governador da Bahia, 
igualmente, entregou-se aos encantos do Palácio do 
Planalto e aos encantos de um Presidente que tem 
popularidade alta.

Este Parlamento não vai se curvar e não está 
se curvando. Nós já conseguimos avançar, mas esse 
modelo é concentrador e provoca desagregação. A 
briga do Rio com o Nordeste, do Nordeste com o Rio, 
do Rio Grande do Sul com o Rio de Janeiro – essa é 
a grande arquitetura montada pelo Palácio do Planalto 
– enfraquece as Unidades de Federação e as coloca 
em conflito.

Portanto, sou favorável ao requerimento.
O SR. FÁBIO FARIA (Bloco/PMN – RN. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o Bloco na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
colher os votos.

Como vota o PT?
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota 
“não” e quer discutir a matéria principal. O que a Opo-
sição está fazendo é um kit sem conteúdo. Nós vamos 
derrotar o kit obstrução. 

Votamos “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 

vota o PMDB?
O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – PMDB, “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PTB?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nós também queremos votar. Acho que é importante 
votar, mas não podemos esquecer que estamos com 
muita pressa de votar o pré-sal e estamos relegando 
a um plano secundário a questão dos aposentados e 
pensionistas. 

Ficou claro pelo anúncio de hoje que o Governo 
quer jogar com a barriga, empurrar para frente essa 

discussão, não quer definir a questão dos aposenta-
dos e pensionistas. 

Sr. Presidente, precisamos estabelecer uma vo-
tação de modo que possamos contemplar o pré-sal, 
sem abandonar os aposentados à própria sorte. Por 
várias vezes eles estiveram nesta Casa pedindo para 
ser estabelecida a pauta de votação, e V.Exa. definiu 
que deveríamos votar o PL nº 1/07, que estava pronto 
para ir para pauta. Infelizmente não foi votado, porque 
houve uma obstrução clara. Quem reclama da obstrução 
hoje fez obstrução quando estava em pauta o projeto 
dos aposentados e pensionistas. Nós queremos votar o 
pré-sal, não iremos atrapalhar, mas queremos também 
votar o projeto dos aposentados e pensionistas.

O PTB encaminha o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“não”.
PSC? (Pausa.)
O SR. DELEY (PSC – RJ. Pela ordem. Sem re-

visão do orador.) – Votei de acordo com o partido, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não.
O SR. DELEY – Presidente, aproveito a opor-

tunidade...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É sobre 

a matéria ou não?
O SR. DELEY – Não.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Então, 

daqui a pouco.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem 

vota mais? 
Como vota o PR?
O SR. LUCIANO CASTRO (PR – RR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – PR vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PP?
Democratas, como vota?
A SRA. SOLANGE AMARAL (DEM-RJ. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
pela Minoria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pela Mi-
noria, pois não.

A SRA. SOLANGE AMARAL – Encaminhamos 
o voto “sim” em nome dos 3 partidos: o PSDB, o De-
mocratas e o PPS.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSDB, 
como vota?

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
tem uma posição clara: quer votar cada parte para poder 
analisar as coisas de forma correta, de forma precisa, 
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e não como se fosse uma tropa de choque querendo 
impor aos Deputados a opinião do Executivo.

Até porque o Estado do Rio de Janeiro foi traído. 
Foi traído não apenas naquilo que foi pactuado pelo 
Governo Federal com o Governador, mas também pelo 
próprio Governador do Estado, que prometeu mundos 
e fundos e não teve condições de entregar. E agora, 
S.Exa. se cala, agora se contém, o que demonstra que 
verdadeiramente não há um compromisso com os nos-
sos Municípios, nem com o nosso Estado.

De fato, infelizmente, o Executivo atual não gosta 
do Estado do Rio de Janeiro, não gosta que o Rio 
de Janeiro seja o que é: um grande Estado produ-
tor de petróleo. Mas essa realidade ninguém pode 
tirar. Além disso, não querem mais chamar o Rio 
de Janeiro de Estado produtor, querem chamá-lo 
de confrontante.

Por isso, votamos “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
Como vota o PP?
A SRA. ALINE CORRÊA (PP – SP. Pela ordem. Sem 

revisão da oradora.) – O PP vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 

Questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, V.Exa. vai encerrar a sessão, em função do 
prazo, mas nós, Democratas, entendemos que o pri-
meiro item da pauta poderia ser a questão dos servi-
dores da Casa, pois não estamos em obstrução, e, em 
seguida, voltaríamos à obstrução a esse projeto que 
é contra a Federação.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Não há acordo sobre essa matéria. 

O SR. VANDER LOUBET (PT – MS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Votei com o partido, 
Sr. Presidente. 

O SR. ALEX CANZIANI (PTB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Votei com o PTB nas vota-
ções anteriores. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como na 
questão dos servidores da Câmara não há objeção, é 
mais divertido continuar com a discussão que estamos 
fazendo. Quanto ao outro, votaremos por unanimidade 
logo depois. 

Como vota o PP? 
A SRA. REBECCA GARCIA (PP – AM. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Vota “não”, Sr. Pre-
sidente. 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Terminou o 
prazo, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não, esta-
mos em processo de votação. Vou encerrar a votação 
e depois convoco sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PDT?

O SR. DAGOBERTO (PDT – MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – “Não”, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Não”. 
Como vota o PSC?
O SR. EDUARDO AMORIM (PSC-SE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – PSC, “não”, Sr. Pre-
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PV? (Pausa.)

PPS, como vota?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – PPS, “sim”. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PPS, 

“sim”. 
PSOL, como vota? (Pausa.) 
Como vota o Governo? 
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Governo vota 
“não”, Sr. Presidente. 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PSOL vota “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-
tação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aqueles 
que forem contrários ao requerimento de votação em 
globo dos destaques simples permaneçam como se 
acham. Quem for a favor do requerimento levante o 
braço. (Pausa.)

FORAM REJEITADOS EM GLOBO. 
A SRA. MARIA LÚCIA CARDOSO (Bloco/PMDB 

– MG. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, antes que V.Exa. encerre esta sessão e 
convoque a sessão extraordinária, parabenizo o nos-
so grande Líder, Deputado Henrique Eduardo Alves, 
que hoje comemora mais uma primavera. 

A justificativa da minha ausência na votação dos 
4 requerimentos anteriores é por estar comemorando 
o aniversário do nosso Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito bem. 
O Deputado Henrique Eduardo Alves recebe os cum-
primentos, ao lado do Deputado José Carlos Aleluia, 
que também faz aniversário no dia de hoje. 

O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Votei com o partido, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quero 
declarar prejudicadas as Emendas Aglutinavas de nºs 
1 a 19 e de 23 a 30, por não terem suporte em emen-
da objeto de destaque de bancada para votação em 
separado. 
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VI – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – COMPA-
RECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Luciano Castro PR 
Marcio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 6

AMAPÁ

Antonio Feijão PTC PmdbPtc
Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Total de Amapá: 4

PARÁ

Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Giovanni Queiroz PDT 
Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Lira Maia DEM 
Vic Pires Franco DEM 
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 8

AMAZONAS

Francisco Praciano PT 
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Sabino Castelo Branco PTB 
Total de Amazonas: 4

RONDÔNIA

Lindomar Garçon PV 
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de Rondônia: 3

ACRE

Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
João Oliveira DEM 
Lázaro Botelho PP 
NIlmar Ruiz PR 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

Davi Alves Silva Júnior PR 
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Roberto Rocha PSDB 
Sarney Filho PV 
Total de Maranhão: 7

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Arnon Bezerra PTB 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR 
José Guimarães PT 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 8

PIAUÍ

Elizeu Aguiar PTB 
José Maia Filho DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR 
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAÍBA

Efraim Filho DEM 
Marcondes Gadelha PSC 
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 3

PERNAMBUCO

Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Mendonça Bezerra DEM 
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Roberto Magalhães DEM 
Total de Pernambuco: 7

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB 
Augusto Farias PTB 
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Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

Eduardo Amorim PSC 
Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV 
Edson Duarte PV 
Jairo Carneiro PP 
Joseph Bandeira PT 
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Severiano Alves PMDB PmdbPtc
Uldurico Pinto PHS 
Total de Bahia: 8

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Carlos Melles DEM 
Edmar Moreira PR 
George Hilton PRB PsbPCdoBPmnPrb
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Mário de Oliveira PSC 
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT 
Miguel Martini PHS 
Odair Cunha PT 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Reginaldo Lopes PT 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 18

ESPÍRITO SANTO

Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Chico DAngelo PT 
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PRB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Gabeira PV 
Filipe Pereira PSC 
Indio da Costa DEM 

Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Suely PR 
Total de Rio de Janeiro: 10

SÃO PAULO

Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PRB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Jardim PPS 
Celso Russomanno PP 
Dr. Nechar PP 
Edson Aparecido PSDB 
Guilherme Campos DEM 
Jefferson Campos PSB PsbPCdoBPmnPrb
João Dado PDT 
José Aníbal PSDB 
José Eduardo Cardozo PT 
Julio Semeghini PSDB 
Luciana Costa PR 
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR 
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Renato Amary PSDB 
Ricardo Berzoini PT 
Roberto Alves PTB 
Total de São Paulo: 22

MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Osório Adriano DEM 
Rodovalho DEM 
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PR 
Total de Goiás: 8

MATO GROSSO DO SUL

Dagoberto PDT 
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 4
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PARANÁ

Airton Roveda PR 
Alceni Guerra DEM 
Alex Canziani PTB 
Alfredo Kaefer PSDB 
Angelo Vanhoni PT 
Cezar Silvestri PPS 
Dilceu Sperafico PP 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ricardo Barros PP 
Takayama PSC 
Total de Paraná: 13

SANTA CATARINA

Fernando Coruja PPS 
João Matos PMDB PmdbPtc
Jorge Boeira PT 
José Carlos Vieira PR 
Nelson Goetten PR 
Paulo Bornhausen DEM 
Vignatti PT 
Total de Santa Catarina: 7

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Enio Bacci PDT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Pompeo de Mattos PDT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Total de Rio Grande do Sul: 9

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

AMAPÁ

Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amapá: 1

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Total de Pará: 3

AMAZONAS

Silas Câmara PSC 
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc

Total de Rondônia: 2

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Henrique Afonso PV 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 4

MARANHÃO

Clóvis Fecury DEM 
Nice Lobão DEM 
Pinto Itamaraty PSDB 
Washington Luiz PT 
Zé Vieira PR 
Total de Maranhão: 5

CEARÁ

Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Flávio Bezerra PRB PsbPCdoBPmnPrb
José Linhares PP 
Pastor Pedro Ribeiro PR 
Total de Ceará: 4

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT 
Wellington Roberto PR 
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

André de Paula DEM 
Armando Monteiro PTB 
Maurício Rands PT 
Raul Jungmann PPS 
Silvio Costa PTB 
Total de Pernambuco: 5

SERGIPE

Mendonça Prado DEM 
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Fernando de Fabinho DEM 
João Carlos Bacelar PR 
Jorge Khoury DEM 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Roberto Britto PP 
Total de Bahia:6

MINAS GERAIS

Carlos Willian PTC PmdbPtc
Eduardo Barbosa PSDB 
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Geraldo Thadeu PPS 
Jairo Ataide DEM 
Lincoln Portela PR 
Narcio Rodrigues PSDB 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Total de Minas Gerais: 8

ESPÍRITO SANTO

Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Leandro Sampaio PPS 
Marina Maggessi PPS 
Neilton Mulim PR 
Otavio Leite PSDB 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio De Janeiro: 7

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Bispo Gê Tenuta DEM 
Carlos Sampaio PSDB 
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Regis de Oliveira PSC 
Vadão Gomes PP 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PPS 
Total de São Paulo: 10

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS 
Laerte Bessa PSC 
Total de Distrito Federal: 2

PARANÁ

Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
Total de Paraná: 1

RIO GRANDE DO SUL

Cláudio Diaz PSDB 
José Otávio Germano PP 
Nelson Proença PPS 
Total de Rio Grande do Sul: 3

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerro 
a sessão, antes convocando para hoje, quarta-feira, 

dia 9, às 19h10min, sessão extraordinária da Câmara 
dos Deputados, com a seguinte

ORDEM DO DIA 
URGÊNCIA 

(Art. 155 do Regimento Interno) 
Votação 

ITEM ÚNICO

PROJETO DE LEI Nº 2.502-C, DE 2007 
(Do Sr. Eduardo Valverde)

Continuação da votação, em turno úni-
co, do Projeto de Lei nº 2.502-C, de 2007, 
que altera a Lei nº 9.478, de 06 de agosto 
de 1997,que dispõe sobre a política ener-
gética nacional, as atividades relativas ao 
monopólio do petróleo, institui o Conselho 
Nacional de Política Energética e a Agência 
Nacional do Petróleo; tendo parecer da Co-
missão Especial, pela constitucionalidade 
deste e dos de nºs 4.290 e 4.565, de 2008, 
5.333, 5.334, 5.430 , 5.891 e 5.938, de 2009, 
apensados, e das Emendas de Plenário de 
nºs 1 a 13, 15 a 236, 246 a 271, e 275 a 362; 
pela juridicidade, técnica legislativa, ade-
quação financeira e orçamentária deste e 
dos de nºs 4.290 e 4.565, de 2008, e 5.333, 
5.334, 5.430, 5.891 e 5.938, de 2009, apen-
sados, e das Emendas de Plenário de nºs 
1 a 236; 246 a 271, e 275 a 362 e, no méri-
to, pela aprovação do de nº 5.938, de 2009, 
apensado, com substitutivo; pela inconsti-
tucionalidade da Emenda de Plenário nº 14 
e, no mérito, pela rejeição deste, dos de nºs 
4.290 e 4.565, de 2008, 5.333, 5.334, 5.430 e 
5.891, de 2009, apensados; e das Emendas 
de Plenário de nºs 1 a 236, 246 a 271, e 275 a 
362 (Relator: Dep. Henrique Eduardo Alves). 
PARECER AS EMENDAS DE PLENÁRIO DE 
NºS 363 a 393 – Parecer do Relator da Co-
missão Especial, proferido em Plenário, pela 
aprovação da Emenda de Plenário nº 385, 
na forma da Subemenda Substitutiva Glo-
bal de Plenário apresentada, e pela rejeição 
das de nºs 363 a 384, e 386 a 393 (Relator: 
Dep. Henrique Eduardo Alves).

Tendo apensados os PLs nºs 4.290/2008, 
4.565/2008, 5.333/2009, 5.334/2009, 
5.430/2009 e 5.938/2009. As Emendas de 
Plenário de nºs 237 a 245 e 272 a 274 foram 
retiradas pelos autores.

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 8 
minutos)
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SEÇÃO I

Ata da 347ª Sessão, Extraordinária, Noturna,  
em 9 de dezembro de 2009

Presidência dos Srs. Michel Temer, Presidente Marco Maia, 1º Vice-Presidente Antônio 
Carlos Magalhães Neto, 2º Vice-Presidente Rafael Guerra, 1º Secretário

ÀS 19 HORAS E 12 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Michel Temer
Marco Maia
Antonio Carlos Magalhães Neto
Rafael Guerra
Inocêncio Oliveira
Odair Cunha
Nelson Marquezelli
Marcelo Ortiz
Giovanni Queiroz
Leandro Sampaio
Manoel Junior
Partido Bloco

RORAIMA

Angela Portela PT
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Francisco Rodrigues DEM
Luciano Castro PR
Marcio Junqueira DEM
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP
Urzeni Rocha PSDB
Presentes Roraima: 8

AMAPÁ

Antonio Feijão PTC PmdbPtc
Dalva Figueiredo PT
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR
Sebastião Bala Rocha PDT
Presentes Amapá: 7

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT

Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco DEM
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PSC
Presentes Pará: 14

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 7

RONDÔNIA

Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB
Lindomar Garçon PV
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Presentes Rondônia: 7

ACRE

Fernando Melo PT
Gladson Cameli PP
Nilson Mourão PT
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Acre: 4
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TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
João Oliveira DEM
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz PR
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 8

MARANHÃO

Bene Camacho PTB
Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PR
Domingos Dutra PT
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Julião Amin PDT
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Pinto Itamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Roberto Rocha PSDB
Sarney Filho PV
Presentes Maranhão: 14

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT
Eugênio Rabelo PP
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
Leo Alcântara PR
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Presentes Ceará: 18

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP
Elizeu Aguiar PTB
José Maia Filho DEM
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Presentes Piauí: 10

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR
Rogério Marinho PSDB
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Rio Grande do Norte: 8

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Major Fábio DEM
Marcondes Gadelha PSC
Rômulo Gouveia PSDB
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Presentes Paraíba: 9

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Bruno Araújo PSDB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Charles Lucena PTB
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT
Fernando Nascimento PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra DEM
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Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS
Roberto Magalhães DEM
Wolney Queiroz PDT
Presentes Pernambuco: 20

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB
Augusto Farias PTB
Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PSC
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Maurício Quintella Lessa PR
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Presentes Alagoas: 9

SERGIPE

Albano Franco PSDB
Eduardo Amorim PSC
Iran Barbosa PT
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM
José Carlos Machado DEM
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Claudio Cajado DEM
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV
Edson Duarte PV
Emiliano José PT
Fábio Souto DEM
Félix Mendonça DEM
Fernando de Fabinho DEM
Geraldo Simões PT
Jairo Carneiro PP
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PR
José Carlos Aleluia DEM
José Carlos Araújo PDT
José Rocha PR
Joseph Bandeira PT
Jutahy Junior PSDB

Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PV
Luiz Carreira DEM
Márcio Marinho PRB PsbPCdoBPmnPrb
Marcos Medrado PDT
Mário Negromonte PP
Maurício Trindade PR
Milton Barbosa PSC
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Severiano Alves PMDB PmdbPtc
Tonha Magalhães PR
Uldurico Pinto PHS
Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT
Presentes Bahia: 35

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT
Aelton Freitas PR
Alexandre Silveira PPS
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles DEM
Ciro Pedrosa PV
Edmar Moreira PR
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
George Hilton PRB PsbPCdoBPmnPrb
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jaime Martins PR
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de OlivPV
José Santana de Vasconcellos PR
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Lima PMDB PmdbPtc



Dezembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 70425 

Marcos Montes DEM
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário de Oliveira PSC
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT
Miguel Martini PHS
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Delgado PT
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Reginaldo Lopes PT
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT
Vitor Penido DEM
Presentes Minas Gerais: 44

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Iriny Lopes PT
Jurandy Loureiro PSC
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB
Manato PDT
Rita Camata PSDB
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Presentes Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Andreia Zito PSDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Arnaldo Vianna PDT
Arolde de Oliveira DEM
Brizola Neto PDT
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
Cida Diogo PT
Deley PSC
Dr. Adilson Soares PR
Dr. Paulo César PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PRB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB
Filipe Pereira PSC

Geraldo Pudim PR
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC
Indio da Costa DEM
Jair Bolsonaro PP
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT
Marcelo Itagiba PSDB
Miro Teixeira PDT
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM
Rogerio Lisboa DEM
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM
Suely PR
Presentes Rio de Janeiro: 40

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP
Antonio Bulhões PRB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Jardim PPS
Arnaldo Madeira PSDB
Beto Mansur PP
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Zarattini PT
Celso Russomanno PP
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Nechar PP
Dr. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Eleuses Paiva DEM
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chiarelli PDT
Fernando Chucre PSDB
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
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Jefferson Campos PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT
João Paulo Cunha PT
Jorginho Maluly DEM
José Aníbal PSDB
José C Stangarlini PSDB
José Eduardo Cardozo PT
José Genoíno PT
José Mentor PT
José Paulo Tóffano PV
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciana Costa PR
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR
Milton Vieira DEM
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva PDT
Paulo Teixeira PT
Renato Amary PSDB
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Alves PTB
Roberto Santiago PV
Silvio Torres PSDB
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PR
Vanderlei Macris PSDB
Vicentinho PT
Presentes São Paulo: 60

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP
Homero Pereira PR
Pedro Henry PP
Thelma de Oliveira PSDB
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Wellington Fagundes PR
Presentes Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS
Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PSC
Magela PT
Osório Adriano DEM

Rodovalho DEM
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Presentes Distrito Federal: 8

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT
Professora Raquel Teixeira PSDB
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Tatico PTB
Presentes Goiás: 17

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Dagoberto PDT
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Presentes Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM
Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PR
Alceni Guerra DEM
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas PT
Angelo Vanhoni PT
Assis do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PR
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
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Eduardo Sciarra DEM
Giacobo PR
Gustavo Fruet PSDB
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC
Ricardo Barros PP
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Takayama PSC
Wilson Picler PDT
Presentes Paraná: 29

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva PSDB
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP
Jorge Boeira PT
José Carlos Vieira PR
Nelson Goetten PR
Paulo Bornhausen DEM
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT
Enio Bacci PDT
Fernando Marroni PT
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Luciana Genro PSOL
Luis Carlos Heinze PP

Luiz Carlos Busato PTB
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Onyx Lorenzoni DEM
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto Pereira PTB
Pepe Vargas PT
Pompeo de Mattos PDT
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Sérgio Moraes PTB
Vieira da Cunha PDT
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 27

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A lista de 
presença registra na Casa o comparecimento de 461 
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 (Michel Temer) – Fica dis-
pensada a leitura da ata da sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-se 
à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE

(Não há expediente a ser lido)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-

se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Informo 
que o painel foi zerado. Então, peço a V.Exas. que, por 
favor, marquem presença.

Concedo a palavra ao Deputado José Genoíno.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, como nós vamos marcar a 
presença no painel, é importante que cheguemos rapi-
damente ao quorum para iniciar a votação da matéria 
principal: partilha versus concessão. Concessão é só 
para as empresas privadas; partilha é para o País, a 
União, os Estados e os Municípios. 

Que os Deputados venham ao plenário registrar 
presença e nele permaneçam.
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O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB – RJ. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, peço aos Deputados 
que fazem parte do PSDB que não marquem presen-
ça, bem como àqueles que são oriundos do Estado do 
Rio de Janeiro, porque temos que defender os nossos 
interesses. Dar presença é subtrair do nosso Estado 
os recursos que nos pertencem. 

Portanto, recomendo aos Deputados, colegas, 
companheiros que defendem os interesses do nos-
so Estado que não marquem presença para que esta 
sessão não se realize e não sejam espoliados o nosso 
Estado e os nossos Municípios.

Aqueles que defendem o Estado do Rio de Ja-
neiro e os seus Municípios, repito, não podem dar sua 
presença.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a pa-
lavra, pela ordem, o Deputado Guilherme Campos.

O SR. GUILHERME CAMPOS (DEM – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, oriento 
a minha bancada a não registrar presença.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a pa-
lavra, pela ordem, o Deputado Geraldo Pudim.

O SR. GERALDO PUDIM (PR – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, justifico a 
minha ausência na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao Deputado Celso Maldaner.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito a 
todos os Deputados do PMDB que venham ao plená-
rio. Temos que, com esse patrimônio da União, fazer 
justiça, distribuindo-o melhor a todos os Municípios e 
Estados do Brasil.

É importante que os Deputados do PMDB venham 
ao plenário para participar de votação muito importan-
te, por meio da qual poderão direcionar essa riqueza 
a todos os Municípios e Estados do Brasil.

O SR. RIBAMAR ALVES (Bloco/PSB – MA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de 
solicitar a V.Exa. que incluísse na pauta da Ordem do 
Dia a PEC 391, de 2009, dos agentes comunitários 
de saúde, a fim de que seja votada em segundo tur-
no, já que há unanimidade por essa aprovação e uma 
ansiedade muito grande por parte de mais de 300 mil 
brasileiros que prestam relevantes serviços à comu-
nidade do nosso País.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Liderança 
do Governo apela a todos os integrantes da base para 
comparecerem ao plenário a fim de votarmos todos 

esses destaques, todas essas matérias que constam 
da Ordem do Dia de hoje. Não vamos nos enganar 
com a demagogia da Oposição, que, na verdade, não 
quer votar o projeto do pré-sal, que beneficia especi-
ficamente os Estados mais pobres da Federação. Não 
querendo votar, argumentam com projetos que nem 
constam da pauta. 

Então, apelamos para todos os companheiros da 
base a que compareçam ao plenário a fim de alcan-
çarmos o número necessário. Registrem presença e, 
a partir de então, poderemos continuar a votação dos 
destaques e das matérias que interessam ao País. Se 
elas interessam ao País, interessam a todos nós.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero 
registrar a indignação da bancada do Partido Socialista 
Brasileiro com as manifestações de violência hoje pro-
movidas pelo Governador José Roberto Arruda contra 
estudantes indefesos. 

Pouca gente na política teve 2 oportunidades 
como o Governador, que usou de muita hipocrisia, di-
zendo que estava promovendo a legalidade no Distri-
to Federal, atacando camelôs, atacando proprietários 
de vans, quando, na verdade, estava promovendo o 
maior esquema de corrupção da história deste País. 
Um verdadeiro soco na cara da população de Brasília 
às vésperas de completar 50 anos. 

Quero registrar que ao Governador Arruda e ao 
Vice-Governador Paulo Octavio resta um único e últi-
mo gesto, sair imediatamente do Governo do Distrito 
Federal para restaurar o clima de normalidade e de 
legalidade nesta cidade. Quero dizer que a bancada 
do Partido Socialista cobrará a punição de todos os 
Deputados Distritais... 

(O microfone é desligado.)
O SR. DEVANIR RIBEIRO (PT – SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
convoco a bancada do Partido dos Trabalhadores para 
votar pelo Brasil e, inclusive, ajudar o Rio de Janeiro. 
O Estado não está sozinho, pois faz parte do conjunto 
de 27 Estados brasileiros. 

Como São Paulo nunca teve o privilégio de rece-
ber royalties, agora nós vamos tê-lo. Então, os paulistas, 
mineiros, goianos, piauienses têm que votar porque to-
dos vão receber os benefícios. O Rio de Janeiro quer 
receber sozinho, mas nós somos generosos, São Paulo 
é generoso; nós repartimos com os 26 Estados. 

A Deputada Iriny Lopes, do Espírito Santo, está 
aqui ao meu lado, quietinha, porque sabe que foi bem 
aquinhoada e será sempre bem aquinhoada. Com 
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respeito ao restante da Federação, Pernambuco quer, 
Ceará quer, Piauí quer, Amazonas quer; o Rio Grande 
do Sul também está dentro do mapa brasileiro, assim 
como Santa Catarina.

O SR. PEDRO WILSON (PT – GO. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, chamo a atenção para a 
importância do projeto do pré-sal para todo o Brasil. 
O Rio de Janeiro continua lindo, mas a riqueza tem de 
ser repartida com todo o País. 

Temos também um outro desafio: aprovar a PEC 
que regulamenta a profissão dos agentes comunitá-
rios de saúde.

Nossa luta é no sentido de votarmos a favor dos 
agentes comunitários de saúde e de votarmos o pro-
jeto do pré-sal para regulamentar a partilha da União 
com os Estados e Municípios.

A SRA. SOLANGE AMARAL (DEM – RJ. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o Rio de Janeiro 
cumpre a lei. O Rio de Janeiro cumpre leis aprovadas 
no Senado e na Câmara. O Estado produz 85% do pe-
tróleo nacional. Somos favoráveis ao debate e à nova 
repartição, mas não assim. A União, cada vez mais, 
avança sobre o direito de Estados produtores e não 
produtores. É ela que está engordando o seu caixa, 
não os municípios pobres.

Portanto, é uma falsa questão querer colocar 
uns Estados, especialmente o Rio de Janeiro, contra 
os outros. A União é que está ficando com a parte do 
leão. O Rio de Janeiro cumpre leis aprovadas aqui e 
pelo menos parte da nossa bancada, se não toda, 
defende nossos... 

(O microfone é desligado.)
O SR. BRIZOLA NETO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 

a palavra. 
O SR. BRIZOLA NETO (PDT – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, convoco os 
Deputados do PDT a comparecerem ao plenário para 
superarmos o processo de obstrução da Oposição e 
restabelecermos o que é fundamental nesses projetos: 
a retomada do controle soberano das nossas reservas 
de petróleo pelo Estado brasileiro. 

As discussões são consequência da distribui-
ção dos recursos. Tenho certeza de que o relatório do 
Deputado Henrique Eduardo Alves satisfaz as partes, 
pois atende os interesses dos Estados produtores, 
preservando os royalties, bem como todas as partici-
pações especiais. 

Além do mais, os problemas do Rio de Janeiro não 
estão dissociados dos grandes problemas nacionais. 
A verdade é que, quando o Governo Federal assume 
uma responsabilidade – e torcemos para que o faça 
em relação à educação em nosso País –, há grande 
diferença na qualidade da prestação do serviço.

(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Peço aos 

Srs. Deputados que usem 1 minuto em cada manifes-
tação, porque vários querem manifestar-se. Não estou 
me referindo naturalmente ao Deputado Brizola Neto, 
mas, se o Deputado ficar 4 a 5 minutos ao microfone, 
atrapalhará os que querem manifestar-se. 

Além disso, é uma liberalidade da Presidência, 
porque regimentalmente eu só poderia tolerar manifes-
tações referentes à matéria que está em votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, venho registrar, 
com alguma preocupação, que o Congresso Nacional 
promulgou hoje a PEC dos Precatórios. 

Sem dúvida nenhuma, muitos daqueles que 
aguardavam receber precatórios acabam tendo, com 
essa medida, a possibilidade de verem postergados 
tais pagamentos. É verdade que existe uma trava em 
relação às pessoas idosas, por isso, queremos que isso 
seja traduzido em ganho para todos aqueles aposenta-
dos e pensionistas que aguardam receber precatórios 
municipais e estaduais. 

Há uma preocupação, porque, com a aprovação 
dessa PEC, poderemos ter alguns prejuízos muito 
grandes. Pessoas chegarão até a morrer sem receber 
aquilo a que têm direito.

Portanto, registro, com certa preocupação, que 
alguns Municípios e Estados poderão dar o verdadei-
ro golpe do pulo do gato a partir do momento em que 
essa PEC for promulgada. 

(O microfone é desligado.)
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, venho dar continui-
dade à denúncia do Deputado Rodrigo Rollemberg. 
Brasília – não o seu povo – está, no lado oficial, cha-
furdando na lama. 

As denúncias robustas, a corrupção mais bem 
documentada da história recente do País estão evi-
dentes. No entanto, o Governador, agora sem qualquer 
legitimidade, sócio do seu Vice e herdeiro das práticas 
nefastas de Joaquim Roriz, abafa a Câmara Legislativa 
para que não prospere o processo de impeachment.
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Hoje o Governador, de maneira indevida e abu-
siva, com uma sucessão de bombas, jogou as tropas 
da Polícia Militar contra o povo – inclusive, sobre quem 
caminhava no canteiro central – que se manifestava 
pela cidadania e pela honestidade.

(O microfone é desligado.)
A SRA. ROSE DE FREITAS (Bloco/PMDB – ES. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, venho falar 
estritamente sobre a questão do pré-sal, mas, antes de 
mais nada, agradeço a V.Exa. pela determinação de 
colocar em votação a PEC dos agentes comunitários 
de saúde, compromisso estabelecido por V.Exa. 

Nós, do Espírito Santo, temos permanecido cala-
dos, trabalhando no sentido de promover acordos em 
favor do Brasil. O Governador Paulo Hartung foi o pri-
meiro a se pronunciar a favor da partilha e a procurar 
o entendimento e o pacto federativo. A cada momento, 
sentamo-nos à mesa para procurar uma saída, a fim 
de que seja votada essa matéria tão importante para 
o Espírito Santo e o Brasil.

Agora, há que sentir a Casa que qualquer atitude 
que venha ferir o interesse não só do Espírito Santo 
e do Rio de Janeiro, como de qualquer outro Estado, 
não pode fazer parte da pauta de votação. 

(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputada 

Rose de Freitas, é 1 minuto para cada Deputado, mas 
vou abrir uma exceção por gentileza a V.Exa.

A SRA. ROSE DE FREITAS – Agradeço a V.Exa., 
embora estivesse usando quase o mesmo tempo dos 
outros Parlamentares.

Portanto, registro, Sr. Presidente, que ainda temos 
muito o que pensar, para não criar dissenso de qualquer 
natureza, dividindo o Brasil dessa maneira. O Espírito 
Santo quer votar o projeto da partilha, mas quer que 
se faça justiça com o nosso povo e com o Estado.

A SRA. IRINY LOPES (PT-ES. Sem revisão da 
oradora.) – Sr. Presidente, mais uma vez, solicitamos 
aos Deputados da bancada do PT que venham ao 
plenário. É fundamental a votação que vamos fazer 
agora, que não atenderá a Estado X, Y ou Z, mas é 
de interesse do País. 

O pacto federativo avançou. Todos ganharão no 
processo de negociação expresso no relatório do Depu-
tado Henrique Eduardo Alves, que pretendemos apro-
var daqui a pouco. Portanto, é necessária a presença 
de todos os Parlamentares em plenário, para que a 
obstrução levada a cabo pela Oposição não continue 
a prejudicar a votação dessa matéria.

Obrigada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Gonzaga Patriota.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado Paulo Teixeira. Em seguida, fala-
rá o Deputado Luiz Carlos Busato, que deseja fazer 
uma comunicação.

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, venho, igualmente, con-
vidar todos os Deputados do PT, mas também para-
benizar todos aqueles que hoje estão aqui, votando o 
regime de partilha, que será a solução para o pré-sal 
no Brasil. 

O regime de partilha vai ajudar o desenvolvimento 
do País, pois trará investimentos para a educação, a 
ciência e tecnologia, a saúde, o combate à pobreza e 
para a solução do uso de energias renováveis.

Sr. Presidente, não temos mais problemas do 
ponto de vista federativo, pois esse acordo favorece 
todos os Estados – os chamados produtores, como Rio 
de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, mas também os 
do Nordeste, Centro-Oeste, Norte e Sul. 

O relatório aumenta a alíquota destinada àqueles 
Estados que nada tinham e garante a permanência 
dos Estados ditos produtores. 

É matéria de interesse nacional. Por isso, con-
vido todos...

(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 

a palavra ao Sr. Deputado Marcelo Ortiz.
O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Luiz Carlos Busato.

O SR. LUIZ CARLOS BUSATO (PTB – RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, é com satisfação 
que venho à tribuna incumbido da tarefa de comunicar 
a todos os Srs. Deputados e Sras. Deputadas que, em 
reunião feita no PTB, em função do espírito de harmo-
nia, união e solidariedade, nossa bancada reconduziu 
o Deputado Jovair Arantes à Liderança, por mais 1 ano, 
ou seja, o ano de 2010. 

Então, é com satisfação que entrego a V.Exa. 
lista assinada por todos os Deputados, reconduzindo 
o nosso querido Deputado Jovair Arantes para mais 1 
ano na Liderança do PTB.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os cum-
primentos da Presidência ao Líder que tem o mandato 
renovado, Deputado Jovair Arantes.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao Deputado Jorginho Maluly.

O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, venho parabeni-
zar V.Exa. pela sensibilidade de priorizar a votação do 
projeto dos nossos servidores. 

Nunca fazemos nada sozinhos. Todo o trabalho 
que exercemos na assessoria, nas Comissões, nos 
gabinetes – nós, que somos Deputados do interior, 
dependemos do contato com Prefeitos e Vereadores 
–, bem como a elaboração de projetos e pareceres 
dependem quase que totalmente do apoio dos asses-
sores de plenário, a exemplo do Murilo, do Claiton, do 
Wagner e tantos outros. 

Portanto, gostaria de parabenizar V.Exa. por prio-
rizar este projeto e também comunicar que teve início 
na Casa os trabalhos de uma importante CPI: a CPI 
Mista destinada a investigar a questão de possíveis 
aplicações indevidas de recursos públicos na refor-
ma agrária. 

Parabenizo ainda o Senador Almeida Lima, que foi 
conduzido à Presidência desta Comissão Mista, assim 
como o Deputado Onyx Lorenzoni, do nosso partido, 
à Vice-Presidência, e o Deputado Jilmar Tatto, de São 
Paulo, à Relatoria, com muita responsabilidade.

Sr. Presidente, V.Exa. concedeu-me um pouco 
mais de tempo e quero ser rigoroso. Parabenizo V.Exa. 
por votarmos este projeto e também o dos agentes, 
que nos aguardam.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Convido 

as Sras. e os Srs. Deputados a permanecerem em 
plenário. Peço este esforço até a madrugada de hoje. 
Existem vários projetos a serem votados, além do pré-
sal, que estão sendo colocados à nossa frente. 

Portanto, peço aos Srs. Deputados que permane-
çam em plenário. Vamos votar o fim, porque amanhã 
haverá sessão do Congresso Nacional, e não teremos 
sessão específica da Câmara dos Deputados, a não 
ser no período da tarde.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra ao Sr. Deputado Jorge Boeira.

O SR. JORGE BOEIRA (PT – SC. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, não estamos, na verda-
de, neste momento, discutindo uma questão ideológi-
ca, quando falamos no modelo de concessão ou no 
de partilha.

O modelo de concessão foi adequado até o pre-
sente momento, porque previa aquela condição que 
tinha o País, de alto risco de exploração de petróleo, 
com alto custo. Evidentemente, era para incentivar que 
as empresas viessem fazer a exploração. Esse modelo 
trouxe verdadeiramente resultados para o País.

Agora nós estamos vivendo um outro momento. 
Encontramos petróleo na camada pré-sal que pode ser 
uma das grandes reservas mundiais. O País pode ser 
a terceira, quarta ou quinta reserva mundial, com baixo 
risco na exploração e alto potencial em petróleo. Assim, 
o modelo, evidentemente, tem de ser diferente.

O que nós estamos fazendo aqui é protegendo a 
riqueza nacional, a riqueza do País e garantindo que 
esses recursos sejam direcionados para a distribuição 
de renda através do Fundo... 

(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou pedir, 

mais uma vez – eu não quero ser indelicado com os 
colegas –, que se restrinjam a 1 minuto de tempo.

O SR. JORGE BOEIRA – Só finalizando, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Só para 
V.Exa. ter uma ideia, Deputado Boeira, há 8 Deputa-
dos na fila para falar por 1 minuto; 9 com o Deputado 
Valverde. 

Para encerrar.
O SR. JORGE BOEIRA – Finalizo. Portanto, esse 

projeto é extremamente interessante para o País, para 
a realidade do momento que estamos vivendo.

Vamos votar “sim”. Vamos aprovar o modelo de 
partilha e todo o modelo proposto pelo Governo Fede-
ral, esse novo marco regulatório do petróleo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Armando Abílio.

O SR. ARMANDO ABÍLIO (PTB – PB. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. está convidando 
todos e todas as Parlamentares para continuarem na 
Casa, porque hoje à noite nós teremos a oportunidade 
de votar várias matérias importantes. 

Na condição de Presidente da Comissão que 
analisa a PEC nº 47/03, que trata da alimentação como 
direito social, peço a V.Exa. que coloque a referida PEC 
na pauta, para que nós tenhamos condições de votá-la 
em segundo turno. No primeiro turno, Sr. Presidente, 
todos os partidos orientaram pela sua aprovação.

Então, vamos dar, principalmente aos pobres e 
carentes do País, a segurança alimentar, votando a 
PEC nº 47/03. 

Era este o meu registro.
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Muito obrigado Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu sugiro 

que V.Exa. peça aos colegas para virem ao plenário 
e permanecerem aqui, para que as votações sejam 
muito mais rápidas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Deley.

O SR. DELEY (PSC – RJ. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, quero fazer um apelo a V.Exa. 
Neste ano, praticamente nos dedicamos ao debate 
do pré-sal. Mas V.Exa., como uma pessoa antenada, 
deve ter visto as cenas de selvageria num estádio de 
futebol em Curitiba.

Sr. Presidente, somos o País que vai sediar a Copa 
do Mundo de Futebol e as Olimpíadas, e o projeto do 
Estatuto do Torcedor está pronto para vir a plenário. 
Então, o apelo que faço a V.Exa. é no sentido de que, 
logo no início do ano, traga ao plenário essa matéria, a 
fim de darmos uma dura resposta àqueles que compa-
recem aos estádios e não querem se comportar como 
seres humanos. Não podemos conviver com esses ver-
dadeiros vândalos nos grandes eventos do País. 

Este é o apelo que faço a V.Exa. Assim que hou-
ver oportunidade, traga o projeto ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 
Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Edson Duarte.

O SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, na Bahia, amanhã, ocorre-
rá um fato histórico: a assinatura da ordem de serviço 
para o início das obras de construção da BR-235, uma 
luta de 50 anos, mérito do Governador Jaques Wagner 
e, em especial, do nosso colega Walter Pinheiro, hoje 
Secretário de Estado. Essa assinatura garante o iní-
cio das obras da rodovia que interligará os Estados de 
Sergipe e Bahia. Trata-se de uma vitória da bancada 
baiana, que alocou os recursos, e da de Sergipe, que 
tanto tem cobrado a realização da obra. 

Quero parabenizar o Governador e, em espe-
cial, o Secretário Walter Pinheiro pelo esforço para 
concretizar importante obra estratégica de integração 
no sertão da Bahia.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar que 
hoje, na cidade de Balsas, foi realizado um grande 
encontro, promovido pela Diocese de Balsas e pelo 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, em protesto con-
tra a paralisia da reforma agrária na região e contra 
os danos ambientais promovidos pelo agronegócio. Os 

manifestantes obstruíram, durante a manhã, a BR-230, 
para chamar a atenção do INCRA para a urgência da 
realização da reforma agrária. 

Informo também que protocolei hoje, no Palácio 
do Planalto, pedido de audiência formulado pela Dio-
cese de Balsas e por essas entidades. Amanhã, uma 
comitiva do Maranhão estará em São Luís para pedir 
audiência ao Presidente Lula, que estará na cidade. Na 
ocasião, eles vão pedir que a reforma agrária ocorra e 
que o meio ambiente seja preservado, o que não está 
ocorrendo devido à agressividade do agronegócio na 
região sul do Maranhão.

Era este o registro que queria fazer, Sr. Presiden-
te, obedecendo à ordenação de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Pedro Eugênio, V.Exa. dispõe de 1 minuto.

O SR. PEDRO EUGÊNIO (PT – PE. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar a im-
portância de votarmos esse projeto que estabelece 
o sistema de partilha em substituição do sistema de 
concessão.

É um avanço importantíssimo, um marco na Histó-
ria do Brasil. De acordo com o projeto, a União retoma 
o seu direito histórico de ser dona do petróleo, para 
dele fazer aquilo que é de maior interesse do povo bra-
sileiro. O Relator, Deputado Henrique Eduardo Alves, 
incorpora o conceito de democratização, da distribui-
ção igualitária dos frutos do petróleo do pré-sal entre 
Estados e Municípios.

É importante registrar a combatividade das ban-
cadas, em especial a do Nordeste, com destaque para 
a do Estado de Pernambuco, que levantou, em primeiro 
lugar, essa bandeira da democratização dos royalties, 
que foi, em seguida, incorporada. Esse conceito está 
no relatório.

Por isso também vamos votar a favor desse pro-
jeto, que é de interesse de todo o povo brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Marcelo Itagiba.

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-
taria de comunicar o falecimento da Major Elza Can-
sanção Medeiros. 

Ela foi heroína da FEB, lutou com os nossos pra-
cinhas na 2ª Guerra Mundial e veio a falecer ontem, 
deixando um vácuo, como ocorreu com nossos heróis 
que lutaram em defesa da democracia, dos ideais de-
mocráticos e do Brasil contra as forças do mal. 
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O SR. ANDRÉ VARGAS – Sr. Presidente, hoje 
houve a posse...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado, 
o Deputado Emiliano José está há muito tempo espe-
rando ao microfone. Eu vou pedir licença a V.Exa. 

O SR. EMILIANO JOSÉ (PT – BA. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, o Governador Jaques Wagner dá continuida-
de ao firme propósito de trabalhar para a melhoria da 
qualidade de vida da população baiana. Já enumera-
mos nesta Casa, em outra oportunidade, os avanços 
nas ações governamentais para a área da saúde. É 
necessário, sempre, planejar e executar políticas pú-
blicas sérias, para que elas sejam duradouras. Esse 
é o caso do atual Governo da Bahia.

Hoje volto a esse tema, para informar que o Hospi-
tal Eládio Lasserre, no populoso bairro das Cajazeiras, 
foi ampliado e entregue no dia 5 deste mês. O hospi-
tal ganhou 100 novos leitos e o serviço de urgência e 
emergência 24 horas em ortopedia, com a realização 
de cirurgias nessa área médica. O investimento foi em 
torno de 3 milhões de reais.

Além da ampliação do número de leitos, que an-
tes eram apenas 50, o centro cirúrgico ganhou mais 
2 salas. Agora são 3, igualmente montadas com mo-
dernos equipamentos, tais como carros anestésicos, 
respiradores, monitores, raio-x portátil, bisturis elétricos 
e ultrassom. Também o centro de recuperação pós-
anestésico foi reestruturado e recebeu equipamentos 
apropriados de nova geração. Há previsão orçamen-
tária no Estado para a implantação de UTI na unidade 
hospitalar para 2010.

Se o Hospital Eládio Lasserre tinha antes capaci-
dade de internamento/mês para atender 200 pacientes, 
hoje esta capacidade é de 610. Uma área construída de 
2 mil metros foi anexada ao hospital, com sala ampla 
para médico, incluindo 4 espaços com copa exclusiva 
para aqueles profissionais, bem como área de recepção 
e espera administrativa e ainda uma área de convívio 
para pacientes e familiares.

E não parou por aí. O Governador entregou tam-
bém um novo centro de material esterilizado e o labo-
ratório totalmente reformulado, um novo e confortável 
refeitório para 80 lugares e área de convívio para fun-
cionários. Tudo foi feito em 6 meses. Seiscentas mil 
pessoas foram beneficiadas com essas melhorias. 
Além do bairro das Cajazeiras, as comunidades de 
Águas Claras, Castelo Branco, Fazenda Grande, Pau 
da Lima, São Caetano e Valéria já podem ser mais 
bem atendidas.

Ainda na manhã de hoje, o Estado entregou a 
Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas – de 
Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, ab-

solutamente reformada. Foi feito um investimento da 
ordem de 1,1 milhão de reais, sendo 900 mil reais na 
recuperação das estruturas físicas e 266 mil reais em 
mobiliários e equipamentos.

Por mais que a Oposição tente, por mais que 
eventualmente um ou outro Deputado venha a esta 
tribuna criticar o Governo do meu Estado, o Governo 
Wagner responde com obras, ampliações, melhorias, 
investimentos. 

Cabe lembrar que o Governador Jaques Wagner 
construiu 3 novos hospitais, sendo que 2 deles já fo-
ram entregues à população – Hospital Mário Dourado 
Sobrinho, em Irecê, e Hospital Regional, em Juazeiro. 
Está concluído e será entregue no próximo dia 21 o 
Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. 

O hospital do subúrbio ferroviário, em Salvador, 
encontra-se com 42% das obras já prontas, e o Hos-
pital da Criança, com 45% de obras também prontas, 
ambos com inaugurações previstas para até julho de 
2010.

Mais de 30 hospitais no Estado tiveram reforma 
e ampliação revisadas e concluídas de 2007 até aqui. 
Há também projeto já aprovado para a construção do 
Hospital Regional da Chapada Diamantina, com início 
das obras previsto para o primeiro trimestre de 2010.

A verdade, Sr. Presidente, é que encontramos 
a rede de saúde do Estado inteiramente degradada, 
sucateada, semidestruída. Os compromissos profun-
dos do nosso Governo com o povo, a sensibilidade 
do Governador Wagner, é que tem provocado essa 
série de ações visando à recuperação de toda a rede 
de saúde. Nosso Governo está procurando melhorar 
a qualidade de vida do nosso povo em todos os seto-
res, na saúde inclusive. 

O Governador Wagner e o Secretário de Saúde 
Jorge Solla são sensíveis para com os problemas da 
população baiana. A vontade política do Governo em 
fazer tem superado dificuldades.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ CHAVES (PTB – PE. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, este 11 de dezembro marca a passagem 
do Dia do Engenheiro e do Arquiteto e, por pertencer 
a essa família, sinto-me no dever de me associar às 
comemorações que se estendem por todo o País. Em 
especial, registro a minha alegria pela programação 
levada a efeito pelo CREA-PE, sob a liderança do seu 
presidente, José Mário de Araújo Cavalcanti, e seus 
companheiros de diretoria, que trabalham arduamente 
para a implantação do Memorial do Engenheiro, em 
nosso Estado, uma obra definitiva para eternizar as 
maiores personalidades da engenharia em Pernambu-
co. Há muito se necessitava de iniciativa desse porte 
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e de tão alta significação para a celebração da “arte 
do fazer” naquelas bandas do Brasil. A eles, os meus 
mais sinceros e emocionados cumprimentos.

Desde o incipiente aflorar da sociedade humana, 
engendramos atitudes de proteção individual ou familiar 
com a realização de obras e produção de equipamentos 
para defesa. Era o princípio rudimentar da engenharia 
e, por consequência, do nascimento do engenheiro. A 
partir de então, todos os passos dos povos têm a marca 
da mão do engenheiro, tornando possível a realização 
dos sonhos livres da humanidade.

Como bem traduz o grande poeta pernambucano 
João Cabral de Melo Neto, no seu O engenheiro:

“A luz, o sol, o ar livre
envolvem o sonho do engenheiro.
O engenheiro sonha coisas claras:
superfícies, tênis, um copo de água.
O lápis, o esquadro, o papel;
o desenho, o projeto, o número:
o engenheiro pensa o mundo justo,
mundo que nenhum véu encobre.
(Em certas tardes nós subimos no edi-

fício.
A cidade diária, como um jornal que to-

dos liam,
ganhava um pulmão de cimento e vi-

dro).
A água, o vento, a claridade,
de um lado o rio, no alto as nuvens,
situavam na natureza o edifício
crescendo de suas forças simples.”

Como que sintonizado com as conquistas re-
centes do nosso País, candidato efetivo à potência 
mundial, João Cabral descreve magistralmente o pa-
pel do engenheiro (e da Engenharia) nessa arrancada 
brasileira.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito 
a oportunidade para lembrar, também, que esse cres-
cimento impõe inadiável necessidade de atualização 
dos cursos de Engenharia, ajustando os seus currículos 
ao progresso a que um país com a nossa dimensão 
não pode e não deve renunciar.

Esse complicador – a desatualização dos cur-
rículos dos cursos de Engenharia – é um entrave ao 
nosso alucinante desenvolvimento tecnológico, o que 
obriga as faculdades e escolas a se adequarem, urgen-
temente, dando uma resposta aos desafios do Brasil, 
potência mundial.

Não se trata de, ingenuamente, pensar-se em 
descobrir o perfil do engenheiro do século XXI, mas 
de acompanhar o vertiginoso progresso tecnológico e 
sua própria taxa de variação de velocidade.

Para se ter ideia da velocidade do progresso, 
estima-se que, daqui a 10 anos, metade dos objetos 
que estaremos usando ainda não estão inventados. E 
tudo dependerá do engenheiro.

Por isso, Sr. Presidente, o engenheiro não é só 
o homem da prancheta, mas também o que edifica 
catedrais, fabrica celulares, computadores, automó-
veis, constrói rodovias, metrôs, aviões, seringas de 
injeção e o mais sensível equipamento que facilita o 
bater dos corações.

Aproveito também para estender a minha mensa-
gem à classe de arquitetos, irmã gêmea da Engenha-
ria e do engenheiro, cujo dia igualmente se comemora 
neste 11 de dezembro.

Nesta ocasião, faço minhas as palavras de Her-
bert Hoover, 31º Presidente dos Estados Unidos:

“É uma grande profissão. O fascínio ao 
ver o fruto da imaginação emergir, com o uso 
da ciência, para se transformar em um pro-
jeto. Daí, sua realização em pedra, metal ou 
energia. E isto produz empregos, casas, [ar-
tefatos], aumenta o padrão de vida e acres-
centa conforto ao dia a dia. Este é o privilégio 
do engenheiro.

O passivo do engenheiro, comparado a 
outras profissões é que o fruto do seu traba-
lho está aberto a todos, todos o podem ver... 
Ele não pode enterrar seus erros nos túmulos, 
como os médicos, ele não pode argumentar 
que o erro foi do juiz, como os advogados, ele 
não pode, como os arquitetos, cobrir suas fa-
lhas com árvores, ele não pode, como os po-
líticos, atribuir seus fracassos aos oponentes 
e esperar que o povo os esquecerá. O enge-
nheiro não pode simplesmente negar que er-
rou. Se o fruto do seu trabalho não der certo, 
ele está condenado.

Por outro lado, ao contrário dos médi-
cos, ele não passa sua vida entre os fracos, 
ao contrário do soldado, seu objetivo não é a 
destruição e ao contrário dos advogados, sua 
vida não consiste em contendas. Ao engenhei-
ro, cabe a tarefa de cobrir os ossos da ciência 
com a vida, conforto e esperança.

Não há dúvida que com o passar dos 
anos, as pessoas vão esquecendo o que o 
engenheiro fez, se é que alguma vez o sou-
beram. Ou então algum político põe o próprio 
nome na obra, ou então ela é creditada a outro 
que usou recursos de terceiros... 

Mas o engenheiro olha para o enorme 
bem que resultou de sua atividade, com a sa-
tisfação que poucos profissionais conhecem. 
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E o veredicto de seus pares é tudo que ele 
deseja em termos de reconhecimento.”

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. O 
setor de assistência à saúde pública em Pernambuco, 
sobretudo no que se refere a emergências, sempre 
esteve restrito aos hospitais da Restauração, Getúlio 
Vargas e Agamenon Magalhães.

Ao longo dos anos, esse fato vem se constituindo 
uma verdadeira chaga e sofrimento para as multidões 
de necessitados que acorrem a essas unidades e a ou-
tras da rede de saúde pública mantida pelo Estado.

Tantas vezes a imprensa denunciou que, para 
o Recife, converge a população da Mata Norte, da 
Mata Sul, do Agreste e do Sertão, em busca até de 
primeiros socorros, principalmente na especialidade 
da traumatologia.

No entanto, esse quadro vai mudar radicalmente, 
porque o Governador Eduardo Campos vai cumprir os 
compromissos assumidos na campanha eleitoral de 
2006, com a inauguração de 3 hospitais metropolitanos 
e 20 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

A localização dos hospitais foi estrategicamente 
escolhida, servindo de anteparo às correntes populacio-
nais oriundas das principais mesorregiões em demanda 
à Capital, lotando as emergências, cuja capacidade é 
insuficiente para atender os milhares de pessoas que 
demandam os seus serviços.

Trata-se de iniciativa da maior importância, cons-
truída “às portas do Recife”, para evitar o deslocamen-
to de pacientes daquelas regiões para os hospitais do 
centro da cidade, que hoje concentram de 26% a 40% 
do total geral dos atendimentos.

Em 15 de dezembro deste ano, o Governador 
colocará em funcionamento a primeira das grandes 
unidades, o Hospital Metropolitano Norte Miguel Arraes 
(HMNMA), localizado no Município de Paulista, em uma 
área de 49,7 mil metros quadrados, com 3 pavimentos, 
área construída de 12,7 mil metros quadrados, perfa-
zendo investimentos da ordem de R$70 milhões.

Pronto, o HMNMA beneficiará cerca de 1 milhão 
e 100 mil pessoas da área norte da Região Metro-
politana e também da Mata Norte – Olinda, Paulista, 
Abreu e Lima, Igarassu, Araçoiaba, Itapissuma, Ita-
maracá, Goiana, Condado, Itambé e Itaquitinga –, que 
somam contingente populacional equivalente a 13% 
dos habitantes do Estado e a 40% de toda a Região 
Metropolitana.

Para essa expressiva atuação, o Hospital Miguel 
Arraes contará com 150 leitos, 30 dos quais de UTI, 
oferecendo serviços de urgências e emergências, 
cardiologia, clínica médica, neurologia e traumato-or-
topedia, com capacidade para 62 mil consultas e 24 
mil internações anuais.

Durante o ano de 2010, mais 2 unidades hospita-
lares entrarão em funcionamento: o Hospital Metropo-
litano Sul Dom Hélder Câmara, em março, e o Hospital 
Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira, em outubro.

Ainda em 2009, 8 UPAs serão entregues à po-
pulação: as unidades de Capanga (Recife), Olinda, 
Paulista, Torrões (Recife), São Lourenço da Mata e 
Curado (Jaboatão dos Guararapes), enquanto que as 
12 restantes têm a construção e a entrega previstas 
para 2010.

Vejam, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
a dimensão dessas UPAs para os trabalhadores da 
saúde de Pernambuco: quando em funcionamento, 
absorverão 980 médicos e um corpo de funcionários 
estimado em cerca de 150 funcionários fixos, com in-
vestimentos de R$54 milhões.

Cada UPA atenderá uma média de 500 pacien-
tes por dia, com capacidade de resolução de 99% dos 
casos e funcionamento ininterrupto, característica de 
sua natureza de pronto atendimento.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Hospi-
tal Metropolitano Sul Dom Hélder Câmara (HMSDHC) 
tem sua inauguração prevista para março de 2010, 
sendo tão majestoso e fundamental para a saúde dos 
pernambucanos quanto o HMNMA.

O HMSDHC compreenderá gastos de implantação 
avaliados em R$70 milhões, área construída de 12,7 
mil metros quadrados ou 24% da superfície do terreno 
localizado às margens da BR-101 Sul, Cabo de Santo 
Agostinho, de fácil e rápido acesso por todas as corren-
tes de tráfego de uma população de 493 mil habitantes, 
equivalente a 35% da do Estado. E o HMSDHC terá 
capacidade de atendimento e outros dados técnicos 
muito próximos aos do Hospital Miguel Arraes.

Enquanto isso, excelências, o terceiro estabe-
lecimento, denominado Hospital Metropolitano Oeste 
Pelópidas Silveira, com início de funcionamento esti-
mado para outubro do próximo ano, já se encontra em 
acelerado ritmo de construção, localizado no Curado, 
no trecho da BR-232, em direção ao Agreste, também 
“às portas do Recife”.

Registrar esses avanços no setor da saúde em 
Pernambuco é uma obrigação e um dever para quem 
acompanha de perto e com orgulho a administração 
do Governador Eduardo Campos.

Eduardo Campos não é somente o político hábil 
e competente que o Brasil já conhece, com a história 
que permeia sua biografia, enriquecida pela convi-
vência com Miguel Arraes de Alencar, do qual herdou 
enorme sentimento por tudo que é povo. Ele é tam-
bém um gerente identificado com as inovações que se 
processam no campo da administração pública, razão 
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por que já é considerado uma revelação entre os 27 
Governadores da atual geração.

Por essas razões, Pernambuco recuperou sua 
posição de liderança no Nordeste, que, afinal, festeja 
o desenvolvimento não como uma ficção, mas como 
realidade palpável, de expressivos efeitos socioeco-
nômicos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados.

O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT – MS. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, é com imensa alegria que ocupo 
a tribuna desta Casa para salientar a última pesquisa 
CNI/IBOPE, divulgada, na última segunda-feira, dia 
7, sobre a aprovação do Governo e do Presidente da 
República, Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com o instituto, a aprovação do Presi-
dente Lula atingiu a incrível marca de 83% e o Governo 
com um percentual excepcional de 72%, além da con-
fiança brasileira no Presidente, que chegou a 78%. 

Faço questão de destacar esses números, Sr. 
Presidente, por se tratar de uma avaliação realizada no 
sétimo ano de Governo, o que, geralmente, é visto por 
muitos políticos, cientistas políticos e demais agentes 
que fazem a política brasileira, como um dos piores 
períodos para avaliar as ações do executivo, seja ele 
municipal, estadual ou federal. 

Essa análise, defendem, vincula-se ao desgaste 
da imagem do gestor e a forma como o mesmo con-
duziu o seu mandato, que, dentro da cultura política 
brasileira, até pouco tempo, era marcada por graves 
erros, oportunismo, inexperiência e, em muitos casos, 
esquema de corrupção. 

Isso, para variar, também foi um tabu quebrado 
pelo Governo Lula, pois todos esses fatores foram des-
construídos ao longo desses 7 anos, com um trabalho 
sério, qualificado e produtivo, cuja direção era resolver 
os problemas sociais e econômicos do povo brasileiro, 
principalmente quando se trata dos brasileiros de baixa 
renda, pois esses nunca receberam tanta prioridade, 
atenção e investimento, através de programas federais, 
como no Governo Lula.

Esse é o nosso Governo, Sr. Presidente, que, a 
cada semana, a cada mês e a cada ano, avança ex-
pressivamente nas conquistas sociais que estão mu-
dando a vida de milhões e milhões de brasileiros, o 
que reflete positivamente nas pesquisas de avaliação 
da imagem e do Governo do Presidente Lula.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito Obrigado.
O SR. JORGE KHOURY (DEM – BA. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, como ex-Prefeito do meu Município, Juazei-

ro, Bahia, no início da década de 80, pude vivenciar 
a luta dos políticos municipais – prefeito e vereadores 
– para buscar atender às demandas legítimas do seu 
povo, entre elas a saúde, que, como as demais ativi-
dades, era suprida com os recursos provenientes do 
Orçamento Municipal.

Se por um lado não se atendia a 100%, por outro, 
não era nenhuma calamidade, como é hoje, a despeito 
de ter a saúde, nos Orçamentos Federal, Estaduais e 
Municipais, a liderança em termos de valor sobre os 
demais. Hoje, quando se pergunta à população bra-
sileira qual o maior problema que enfrenta, o mau 
atendimento à saúde é sem dúvida o campeão – no 
mau sentido.

Se formos para o segmento privado, não é diferen-
te em nível nacional. Especialmente em nosso Estado, 
a situação é insuportável – afirmativa das associações 
de classe –, haja vista o fechamento de clínicas e hos-
pitais na Bahia durante este aNº Os filantrópicos, nem 
se fala. Vivem na penúria há muito tempo. É só lembrar 
o caos das santas casas de misericórdia, e aí incluo a 
da minha Juazeiro.

Quanto aos planos de saúde, nem preciso falar, 
pois vêm há algum tempo ocupando um bom espaço 
da mídia, e sempre com comentários. Os beneficiários 
acabam sempre virando vítimas.

No meio de tanta informação negativa desse 
fundamental segmento da nossa sociedade, a saúde, 
trazemos aqui uma boa notícia, que vem demonstrar 
que nem tudo está perdido.

Pró-Matre.
Fundado em 24 de dezembro de 1952, teve como 

seu timoneiro o médico piauiense Pedro Borges, que, 
após concluir seu curso na mais destacada escola de 
Medicina do País à época, a Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal da Bahia, escolhe permanecer 
naquele Estado, no Município de Juazeiro, e lá cons-
trói uma grande obra social, humanitária, comprome-
tida em levar uma saúde de qualidade para seu povo 
e toda a sociedade regional.

Dentre seus filhos, aquele que detém o seu nome 
e a sua vocação, o médico Pedro Borges Filho, con-
seguiu absorver todo o espírito empreendedor do pai 
e dar consequência exitosa ao complexo de saúde de 
que Juazeiro se orgulha.

Amanhã será inaugurada mais uma unidade nes-
se complexo, que já se projeta como referência para 
toda a região do São Francisco e do semiárido. Trata-se 
do Instituto do Coração, o INCOR, de Juazeiro.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste ins-
tante, valho-me de uma nota técnica elaborada pela 
área de comunicação e marketing – Clas Comunicação 
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& Marketing – da Pró-Matre, que apresenta de forma 
detalhada como será o INCOR de Juazeiro:

“Instituto do Coração de Juazeiro terá 
cardiologista em pronto atendimento 24h

Realizar do simples ao mais complexo 
exame, cuidar do paciente cardíaco no pré, 
trans e pós-operatório, salvar vidas e diminuir 
sequelas. É com essa proposta que a equipe 
do Instituto do Coração de Juazeiro dá início 
às suas atividades na próxima quinta-feira (10), 
com inauguração marcada para as 11h30. Se-
rão 18 médicos, cirurgiões, anestesiologistas 
e especialistas, além de um grupo auxiliar 
de enfermeiros, técnicos em enfermagem e 
radiologia.

‘A maior causa de morte no mundo é do-
ença cardíaca e coronária, com o infarto do 
miocárdio. Seremos a única unidade hospita-
lar em todo o Vale do São Francisco que terá 
um cardiologista 24h em pronto atendimento 
para qualquer emergência ou urgência, seja o 
paciente particular ou proveniente do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Nem Recife possui an-
gioplastia 24h pelo SUS como ofereceremos 
no Instituto do Coração de Juazeiro, com es-
quema de sobreaviso’, explicou o cardiologis-
ta intervencionista e coordenador do setor de 
hemodinâmica do Instituto, Bedson de Sá. A 
equipe de hemodinâmica é formada ainda pelo 
hemodinamicista Rui Thompson, pelo Cirur-
gião Vascular e Radiologista Intervencionista 
Paulo Saad, um enfermeiro, uma técnica em 
enfermagem habilitada em hemodinâmica e 
um radiologista. ‘Estaremos todos à disposição 
da população’, enfatizou o médico.

O serviço de cirurgia cardíaca ficará sob 
a coordenação de Fábio Granja, cuja equipe é 
formada pelos cirurgiões cardíacos Jairo Leal, 
Rogério Holanda, Sheila Hazin e Alexandre 
Baltar. Para manter todo esse complexo mé-
dico funcionando a contento, o Instituto do Co-
ração de Juazeiro conta ainda com um corpo 
clínico formado pelos especialistas: Anderson 
Armstrong (Cardiologista), Antonio Marconi 
(Cardiologista), Aurélio Oliveira (Anestesio-
logista), Cândido Nobre (Anestesiologista), 
Cleber Libório (Cardiologista), Dinani Arms-
trong (Cirurgiã Vascular), Eduardo Gadelha 
(Cardiologista, Especialista em Marca-passo 
e Arritmologista), Fernando França (Cardiolo-
gista), Henrique Dória (Cardiologista e Anes-
tesiologista), Jeová Cordeiro (Cardiologista) e 
Vitor Borges (Cardiologista).

Segundo o Superintendente da Pró-Ma-
tre e cirurgião oncológico Pedro Borges Viana 
Filho, essa equipe e a estrutura montada pelo 
Hospital vão proporcionar resolutividade na 
área cardiovascular para o Vale do São Fran-
cisco. ‘Num só lugar, o paciente poderá realizar 
tanto consultas e exames simples, como ele-
trocardiograma, ecocardiograma e ergometria, 
quanto procedimentos invasivos – cateterismos 
cardíaco e vascular, implantes de marcapassos 
e revascularização miocárdica. Não há mais 
necessidade de deslocar pacientes para gran-
des centros, como Salvador, diminuindo assim 
os riscos de óbito’, explicou o médico. 

Estrutura.
O Instituto do Coração de Juazeiro terá 

uma UTI cardiológica com 7 leitos, 40 leitos 
clínicos com possibilidade de aumento para 
76, consultórios, sala de hemodinâmica e la-
boratório próprio, que disponibilizará resultados 
dos exames on-line. ‘Estamos investindo em 
serviços diferenciados e no bom atendimento, 
além de qualidade no diagnóstico. Todo o la-
boratório é automatizado com equipamentos 
de alta tecnologia, como o Angix da XPRO, 
que realiza exames do coração com muito 
mais segurança e confiabilidade’, afirmou Be-
dson de Sá.

A partir de Janeiro de 2010 será inicia-
do o pronto atendimento 24h, com monitores 
cardíacos, oximetria de pulso, acesso imediato 
a medicações, exames laboratoriais específi-
cos, teste ergométrico, ecocardiograma e ca-
teterismo cardíaco. O setor de hemodinâmica 
vai realizar cinecoronariografias, angiografias 
coronárias e periféricas, além de angioplastias 
com colocação de stents. O serviço viabiliza-
rá ainda o tratamento de urgência da doença 
coronariana, como angina e infarto, através 
de angioplastia primária; tratamento de aneu-
risma da aorta, aneurismas cerebrais e de 
outros vasos. 

O Instituto será também o único na re-
gião a realizar o estudo eletrofisiológico das 
arritmias com ablação (excisão) por cateter, 
para tratamento definitivo de alguns tipos de 
arritmias cardíacas sem necessidade de cirur-
gia convencional. Este exame reduz os custos 
do tratamento, e o paciente pode retornar às 
suas atividades habituais em até 24h ou 48h 
após o procedimento.”
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Reitero meus sinceros votos de pleno êxito ao líder 
dessa iniciativa, o Dr. Pedro Borges Filho, e a todos os 
seus parceiros, na pessoa do Dr. Bedson de Sá.

Registro ainda com satisfação o envolvimento 
nesse processo do meu companheiro de partido e 
de lutas políticas, ex-Vereador por vários mandatos, 
ex-Presidente da Câmara de Vereadores e membro 
desse realizador clã – Gilson Borges, filho do patriar-
ca Pedro Borges.

Faltando apenas 2 anos para completar os 60 
anos de fundação da “célula mater” (Pró-Matre) dessa 
organização. A nova geração do pioneiro Pedro Borges 
oferece agora à sociedade regional mais um filho, o 
INCOR de Juazeiro.

Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto.
Em pleno século 21 e durante a realização dos 

eventos da COP 15, tudo o que acontece e prejudica 
o meio ambiente fica mais evidente.

Os incêndios que nesta época do ano ocorrem 
no Brasil e na Bahia, no entanto, não são mais sur-
presa nem novidade para ninguém, muito menos para 
o Ministério do Meio Ambiente/Instituto Chico Men-
des – ICMBio. Ora é na Chapada Diamantina, ora é 
na área do descobrimento – Extremo Sul. Nesta se-
mana, desde segunda-feira, é no Parque Nacional do 
Descobrimento.

A causa é desconhecida. Não se sabe o tamanho 
da área destruída. Estima-se em 50 hectares. Trata-se 
de um parque com cerca de 21 mil hectares, um dos 
últimos remanescentes da Mata Atlântica do Estado, 
atingindo animais em extinção, como a onça pintada, 
além de plantas nativas, tais como jacarandá, jequi-
tibá e jatobá.

Por ter sido o local onde Pedro Álvares Cabral 
aportou no Brasil, deveria ser o primeiro a ser bem 
cuidado. Imaginem como não devem estar os nossos 
demais parques e/ou unidades de conservação!

Não adianta, senhores governantes, estarmos 
falando em aquecimento global, mudanças do clima, 
e posando bem para a foto em Copenhague, se não 
formos capazes de resolver o nosso dever de casa.

Trago ainda à tribuna um terceiro assunto, Sr. 
Presidente.

Enquanto muitos têm se pautado nos discursos, 
ideias e propostas para contribuir na busca de solu-
ções viáveis e que venham a inovar, utilizando boas 
práticas ambientais em nosso País e no mundo, outros 
vêm pesquisando, realizando e obtendo resultados 
significativos para que o nosso País se junte àqueles 
que entendem que é com realizações concretas que 
iremos inserir o Brasil dentre aqueles que contribuem 
para evitar o desperdício dos bens naturais através das 

boas práticas na operacionalização correta dos mais 
diferentes ativos ambientais.

Desejo parabenizar o Ministro da Integração Na-
cional, Geddel Vieira Lima, pelo apoiamento; o Presi-
dente da CODEVASF, Orlando Cezar da Costa Castro, 
pelo comprometimento e determinação; e os técnicos 
Rodrigo Vieira, Frederico Calazans e Juan Ramon 
Fleischmann, pela autoria do trabalho premiado pela 
Câmara Americana de Comércio e pelo Jornal Valor 
Econômico, nesta 27ª edição do Prêmio ECO, pionei-
ro em reconhecer, no Brasil, empresas que adotam 
práticas sustentáveis.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, solicito 
seja anexada ao meu pronunciamento nota técnica 
que justifica as razões pela quais a CODEVASF foi 
a vencedora da premiação da Câmara Americana de 
ComÉrcio – Prêmio ECO.

NOTA A QUE SE REFERE O ORADOR

A CODEVASF foi a vencedora do Prêmio ECO 
2009, na categoria Sustentabilidade em Novos Proje-
tos. O trabalho premiado é de autoria dos engenheiros 
agrônomos Rodrigo Vieira e Frederico Calazans, e do 
engenheiro eletricista Juan Ramon Fleischmann. Eles 
desenvolveram um estudo sobre impactos ambientais, 
econômicos e sociais pertinentes a alteração do sistema 
de irrigação do perímetro de irrigação de Mandacaru, 
em Juazeiro, Bahia. A solenidade de premiação foi re-
alizada no dia 27 de novembro, na Amcham Business 
Center, em São Paulo.

A categoria em que a CODEVASF foi vencedo-
ra refere-se a novos projetos empresariais que envol-
vam a implantação de novas unidades produtivas ou 
unidades de negócio que já nascem com critérios de 
sustentabilidade incorporados de forma sistêmica e 
estratégica. 

O projeto vencedor consiste no desenvolvimento 
de uma metodologia inovadora, calcada na teoria da 
eficiência de aplicação de água e do consumo de ener-
gia baseado em análises obtidas a partir da alteração 
dos sistemas de irrigação por gravidade para sistemas 
pressurizados. Para tanto, foi realizado o acompanha-
mento em um lote do perímetro. Foi constatada uma 
diminuição da vazão utilizada de 20 l/s para 7 l/s. 

Além da economia de água – 52% – com a redu-
ção de 8,4 milhões de m3 para 4 milhões de m3, outros 
resultados são esperados, como redução dos custos 
com energia para o projeto – 36%; redução dos custos 
de produção – 36%; diminuição do risco da salinização 
dos solos; combate ao desperdício de água e ao car-
reamento de fertilizantes e agrotóxicos para o leito do 
Rio São Francisco, dentre outros benefícios. 
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O projeto destaca-se também em relação aos 
aspectos ambiental e cultural, pois trabalha com a 
conscientização dos produtores e da sociedade em 
geral para o uso e aproveitamento racional dos recur-
sos naturais, sobretudo água e solo, como insumo e 
matriz produtiva de alimentos, respectivamente.

Para a implantação do Projeto-Piloto, no caso 
específico do Projeto Mandacaru, (Município de Jua-
zeiro, Bahia), serão necessários investimentos da or-
dem de 3 milhões de reais na aquisição e montagem 
de equipamentos e na escavação dos reservatórios 
individuais, que o Presidente da CODEVASF já asse-
gurou. A simples mudança do método implicará em uma 
significativa redução do volume anual bombeado e do 
consumo de energia elétrica, levando ao aumento da 
competitividade dos beneficiários no mercado e, por 
conseguinte, de sua lucratividade.

O projeto tem recebido forte apoio da Diretoria 
da CODEVASF não apenas na busca de captação de 
recursos financeiros e parcerias para a implantação do 
Projeto-Piloto, como também em sua divulgação, inclu-
sive no âmbito internacional. O estudo foi apresentado 
em 2008 na EXPOZARAGOZA, na Espanha, além de 
congressos, seminários e outros eventos no Brasil.

Com isso, a CODEVASF, além do reconhecimen-
to da sua larga experiência na agricultura irrigada, de-
monstra sua preocupação na recuperação de passivos 
ambientais e defesa de métodos eficazes para a pro-
dução de riquezas, de modo sustentável.

O SR. VITAL DO RÊGO FILHO (Bloco/PMDB – 
PB. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, uso da tribuna no dia hoje para 
fazer referencia ao Dia Internacional de Combate à Cor-
rupção e o recebimento por este Parlamento de mais 
de 200 mil assinaturas de apoio ao projeto que proíbe 
a candidatura de pessoas com condenações judiciais 
em primeira instância, o chamado Ficha Limpa.

A corrupção, que há séculos vem assolando o 
nosso País e corroendo a estrutura do Estado e, conse-
quentemente, as instituições democráticas, é endêmica, 
sistêmica, perversa e compromete de maneira concreta 
o futuro de gerações de brasileiras e brasileiros.

O nosso País, Sras. e Srs. Deputados – e eu digo 
isso envergonhado e ao mesmo tempo revoltado –, ocu-
pa lugar de destaque no cenário nacional no ranking 
dos países mais corruptos do mundo, conforme pes-
quisas da ONG Transparência Internacional.

Infelizmente, aqui eu não posso furtar-me de 
ressaltar e, ao mesmo tempo, lamentar esse noticiário 
negativo que assola o Brasil, mais precisamente o Dis-
trito Federal, que mancha a Capital da República com 
denúncias de recebimento de propinas que envolvem 

vários partidos que compõem a administração direta 
do Governo Distrital.

Antes eram os mensaleiros e sanguessugas, 
hoje os propineiros enraizaram-se na Capital federal, 
comprometendo o funcionamento do Parlamento local, 
vez que vídeos mostram que vários agentes públicos 
do Distrito Federal foram flagrados recebendo dinheiro 
para votarem projetos em favor do Governo local. Logo 
o Distrito Federal, que deveria dar o exemplo de digni-
dade na administração pública, seja por proximidade 
ao Governo Federal, seja por o Distrito Federal receber 
cota de emenda constitucional para pagamento de seus 
gastos com saúde, educação e segurança. 

Falo, Sr. Presidente, da corrupção e das suas mais 
variadas facetas, manifestas em todos os níveis e seto-
res da máquina pública, da estrutura social brasileira, 
inclusive de quem deveria repelir ferozmente pela sua 
função institucional, ou seja, o Judiciário.

Nossa tarefa dentro do Congresso Nacional é 
promover reforma processual que reduza os recur-
sos e incidentes protelatórios na Justiça, de modo 
a acabar com a impunidade; e as reformas político-
eleitorais, especialmente quanto ao financiamento de 
campanhas. 

O combate à corrupção sempre foi uma das prin-
cipais bandeiras de atuação da minha vida pública 
desde o meu primeiro mandato como Vereador de 
Campina Grande, Paraíba. As minhas proposições le-
gislativas e os meus pronunciamentos foram sempre 
contra a corrupção, contra essa praga que infecta o 
Estado brasileiro.

A prevenção e o combate à corrupção passam 
pela educação do povo e pela adoção de práticas que 
valorizem a ética, a transparência e incentivem a lisu-
ra nas ações.

É necessário que as escolas se envolvam no 
processo de construção da cidadania. Para alguém 
exigir seus direitos e exercer seus deveres, é neces-
sário, primeiro, conhecê-los. Conhecer e acompanhar 
a administração pública em todas as suas nuanças é 
inerente ao exercício coerente da cidadania. Com aces-
so facilitado às informações (transparência) é possível 
o controle da sociedade sobre a gestão pública.

Caros pares, quando se fala em política, as pes-
soas traçam uma relação direta entre ela e a corrupção, 
remetendo imediatamente a uma sensação de repulsa. 
Pode-se afastar ou combater aquilo que causa repulsa. 
No caso da política, a atitude deveria ser de afasta-
mento e o impedimento de voltar à vida política. Para 
isso necessitamos urgência na aprovação do projeto 
Ficha Limpa, que será sem dúvida o pontapé inicial de 
combate à corrupção.
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Há tempo não muito remoto, ouvíamos, em cam-
panhas publicitárias feitas pelo Governo Federal, frases 
escritas como “ou o Brasil acaba com a corrupção ou 
a corrupção acaba com o Brasil”. Gastaram-se com 
esse tipo de propaganda enormes quantias, quantias 
essas que deveriam estar sendo investidas em saú-
de, educação, moradia, redução das desigualdades 
sociais, enfim, no bem-estar da população e no cres-
cimento do País. 

Chega de esperar pelos outros! Participe da ad-
ministração da sua cidade! Não podemos permitir que 
a corrupção acabe com o Brasil. 

Muito obrigado.
O SR. JEFFERSON CAMPOS (Bloco/PSB – SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, observo aqui algumas considerações 
a respeito do tempo e da diversidade de valores que 
estamos vivendo. 

Certamente, o último século tem sido de extre-
ma importância para o avanço do conhecimento e 
da tecnologia. O homem deu enorme salto rumo ao 
progresso, como nunca antes visto em toda a história 
da humanidade. Posso mencionar que a Revolução 
Industrial, iniciada no final do século XVIII e ampla-
mente difundida no início do século XIX, foi a largada 
de uma corrida que tomou fôlego insuperável nos úl-
timos 30 anos. 

Em 1913, o primeiro automóvel foi fabricado atra-
vés de uma linha de montagem, chegando ao número 
de 15 milhões de veículos feitos deste mesmo modelo 
(Ford T) nos anos seguintes. Atualmente (menos de 1 
século depois), mais de 60 milhões de carros são fabri-
cados por ano no mundo. Sendo a indústria automobi-
lística apenas um braço do crescimento industrial, por 
causa dela outros segmentos obtiveram crescimento 
astronômico, como a indústria de extração petrolífera, 
entre outras.

No aspecto da tecnologia da computação, o pri-
meiro computador eletromecânico do mundo foi constru-
ído em 1936, na Alemanha, e foi desprezado pelo Go-
verno daquele país. Nos últimos meses, foram vendidos 
cerca de 81 milhões de computadores no mundo.

Há menos de 1 século, a única forma de se che-
gar a outro continente era por mar, e levava dias de 
viagem, algo que hoje fazemos em poucas horas.

Toda essa evolução trouxe inúmeros benefícios 
para a população mundial. Mas, como em tudo há bô-
nus e ônus, o alto preço do progresso coloca em risco 
o futuro de sua existência. A prova disso são os olhos 
de toda a humanidade voltados para a Dinamarca, 
onde ocorre a 15ª Conferência do Clima das Nações 
Unidas. Ou seja, que mundo vamos deixar para os 
nossos descendentes? 

Em linhas gerais, em função da grande emissão 
de CO2, entre outros gases, que teve aumento substan-
cial desde a Revolução Industrial, o nosso planeta vem 
se aquecendo gradativamente com o passar dos anos, 
causando o chamado efeito estufa e, com ele, vários 
distúrbios no equilíbrio do nosso meio ambiente.

No Brasil, as principais causas do efeito estufa 
ainda são as queimadas e o desmatamento desorde-
nado, algo que precisa ser monitorado com mais pro-
ximidade por todos nós.

Aprecio e apoio a iniciativa de promover o encon-
tro dessas 192 nações, visando não só à conscienti-
zação, mas também à redução das taxas de emissão, 
e espero poder ver resultados muito positivos deste 
encontro para a humanidade.

Internet
Seguindo ainda por esta linha de pensamento, 

ressalto que a multiplicidade do conhecimento, a glo-
balização e a acessibilidade galopante à informação 
nos fazem, a qualquer momento, adquirir profundo 
conhecimento sobre todo e qualquer assunto. Porém, 
ainda precisamos ser cuidadosos com os problemas 
que essa facilidade pode nos trazer. 

A Internet tem sido um dos meios preferidos para 
a prática de crimes. Até por causa da dificuldade em 
se localizar e identificar os criminosos, eles têm cada 
vez mais se utilizado deste meio, não só para a iden-
tificação das possíveis vítimas, em sites de relaciona-
mentos e chats, como também para praticar os crimes 
de difamação, através de e-mails anônimos, além das 
fraudes aos cartões de crédito, dos crimes de desvio 
de dinheiro e do roubo às contas bancárias dos usu-
ários de Internet. 

Vale ressaltar que, em época de Natal, esses 
criminosos atuam com mais liberdade, valendo-se 
do fato de que, para poderem efetuar suas compras, 
os compradores da Internet são obrigados a fornecer 
todos os dados de seu cartão de crédito, incluindo a 
senha de segurança que consta no verso do cartão. 
Não são poucos os sites de compras “fantasmas” que 
não têm produtos para entregar, mas se utilizam das 
informações dos cartões para a prática de crimes.

Antes da multiplicação do conhecimento e da in-
formação, o acesso por parte das crianças e dos ado-
lescentes aos conteúdos impróprios era muito restrito. 
Hoje, a Internet tem sido uma ferramenta que não so-
mente os leva facilmente a ter contato com a pornogra-
fia, como também tem sido um local para exposição e 
oferta de prostituição infantil. Crianças são facilmente 
aliciadas através da Internet, e o tráfico humano tam-
bém é amplamente difundido através deste meio. 
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Segundo pesquisadores ingleses, a idade mínima 
com a qual os meninos neste País começam a ter con-
tato com a pornografia na Internet são os 10 anos. 

Em Pequim, na China, as autoridades chega-
ram a oferecer até 1.400 dólares a quem denunciasse 
portais ou sites de conteúdo pornográfico, tamanho é 
o incomodo que esse tema gera. Segundo a agência 
oficial Xinhua, nas primeiras 24 horas da campanha, 
a linha especial instalada para a investigação do con-
teúdo ilegal chegou a receber mais de 500 chamadas 
e 13 mil mensagens escritas.

A pornografia na Internet ou fora dela corrompe 
os princípios dos humanos e deve ser combatida de 
maneira eficaz. Quero parabenizar a iniciativa da Polí-
cia Federal, juntamente com a Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos (SEDH) e com a ONG Safernet, pela 
criação e disponibilização, no site da Polícia Federal, 
do formulário para denúncias de crimes de pedofilia, 
genocídio e outros que violam os direitos humanos, 
através da Internet. 

Divórcio
Aproveito a oportunidade para reiterar a minha 

posição contrária à aprovação da PEC nº 33/07, re-
centemente apelidada de PEC do Amor, ou desamor, 
porque facilita a dissolução dos casamentos. Assim 
como me posiciono contrariamente ao Projeto de Lei 
do Senado nº 464/08, que autoriza pedidos de sepa-
ração e divórcio por meio eletrônico. Entendo que a 
burocratização do ato de se divorciar leva a uma re-
flexão maior do ato praticado, para que não seja feito 
de forma inconsequente. 

O casamento é um sacramento instituído por 
Deus, assim como a família é a base da sociedade. 
Assim, tanto o ato do matrimônio quanto o do divórcio 
não podem ser realizados de maneira impensada. Fa-
cilitar a dissolução de casamentos é levar as pessoas 
a agir por ímpeto na hora de se casarem e promover 
o seguinte pensamento: “Se não der certo, separa”. 
De forma que a responsabilidade sobre a decisão de 
uma vida a 2 fica minimizada. 

É notório que vivemos uma época de inversão de 
valores, em que tudo o que sempre foi correto se torna 
errado e tudo o que sempre foi duvidoso passa a ser 
correto. Temo por tempos futuros e não muito distan-
tes, quando a maioria passará a ser minoria e a família 
deixará de ser uma instituição sólida e segura. 

Quero ainda parabenizar os Parlamentares que se 
posicionaram a favor da família, votando contra a PEC 
do Amor, e que entendem que uma família saudável é 
a base da educação de um indivíduo. Portanto, a base 
de uma sociedade saudável e próspera.

Por último, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que 
autorize a divulgação do meu pronunciamento nos 

meios de comunicação da Casa e no Programa A 
Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PAULO PIMENTA (PT – RS. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ocupo esta tribuna para comunicar que, em 8 de 
dezembro de 2009, reuniram-se oficiais representantes 
dos postos de capitães e tenentes, a fim de tratarem 
sobre os rumos a serem tomados frente ao risco imi-
nente de imposição de políticas governamentais que 
acarretarão em grave prejuízo à segurança pública do 
Estado, prejudicando a evolução na carreira militar e 
os seus vencimentos, abalando, com isso, a hierarquia 
e disciplina, pilastras basilares da corporação.

A distorção histórica nos vencimentos entre a 
base e os postos mais elevados da Brigada Militar, que 
vem paulatinamente minando a estrutura da corpora-
ção, está prestes a tomar uma dimensão insustentável, 
caso sejam aprovados os projetos encaminhados pelo 
Governo – PL nº 299, de 2009. 

Como referência, tomando-se como comparação 
os vencimentos pagos aos coronéis, último posto da 
corporação, em 1979 e em 2008, e a proporção equi-
valente paga aos capitães e tenentes, verificamos que 
os primeiros ganhavam, em 1979, 73,54% do salário do 
último posto, e, em 2008, apenas 60,68%, enquanto que 
os tenentes, de 54,43%, ganham apenas 40,14%.

Com a proposta de aumento salarial aos postos 
de major, tenente coronel e coronel, o Governo pa-
trola a lei que regula o plano de carreira, ignorando 
que o capitão também pertence à carreira de oficiais 
superiores. 

Fato semelhante já ocorreu em 1994, com aumen-
to excluindo os capitães, culminando em uma sepa-
ração tão grave, que somente foi um pouco atenuada 
com a conquista judicial dos 19% da Lei Britto. 

O encaminhamento dos atuais projetos compulsa-
ram os capitães e tenentes a reunirem-se no intuito de 
demonstrar contrariedade à aprovação das propostas 
apresentadas pelo Governo do Estado, as quais serão 
extremamente prejudiciais às categorias abrangidas 
desde os soldados aos capitães.

Outros pontos a serem trazidos são as perdas das 
vantagens temporais, as licenças e a questão relativa 
a promoções. A carreira militar a que se propuseram 
os servidores quando assumiram as responsabilida-
des de um servidor militar, ao ingressarem, não pode 
perder tais direitos, e não é a vontade da maioria de 
seus servidores, em todos os níveis.

Essas alterações são vistas como a causa de uma 
fragmentação entre as categorias dentro da instituição, 
contrária a um movimento realmente necessário de 
união que deve começar por uma política da Brigada 
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Militar. Em verdade, devemos buscar uma remuneração 
justa a quem presta o serviço de segurança pública 
de forma diuturna, em qualquer local ou situação, pois 
aos demais postos de graduações o pequeno aumento 
será descompensado pelo aumento da arrecadação 
previdenciária, que acarretará uma verdadeira redução 
do salário líquido ao final do mês.

Uma preocupação unânime das categorias re-
presentadas na reunião, que acaso atendida culminará 
num salto de qualidade na prestação de serviços junto 
à sociedade gaúcha, é a de que se faz necessária a 
concessão de um aumento a todas as categorias da 
Brigada Militar, as quais possuem uma remuneração 
não digna ao serviço que prestam.

Tão grave é tal situação, que verificamos ao lon-
go dos últimos 15 anos um aumento cada vez maior 
na saída de servidores da Brigada Militar, buscando 
outras carreiras, como a Defensoria Pública, a Policia 
Federal, a PRF e a SUSEPE, pela falta de expectativa 
de remuneração digna.

Outro ponto que cabe destaque é o absurdo 
proposto pela PEC nº 200, de 2009, a qual contraria 
os princípios basilares da hierarquia militar, que tem 
como fundamento o direito à ascensão na carreira 
por 2 princípios: antiguidade e merecimento. A PEC 
vincula a promoção apenas por mérito – meritocracia 
–, sendo todos submissos ao governante, tornando-
se massa de manobra deste, pois, caso contrário, 
certamente não serão promovidos em prejuízo não 
só das suas carreiras, como de toda a Brigada Militar, 
pois gerará a insatisfação dos preteridos. É nessa 
mesma PEC que, de forma sorrateira e inoportuna, 
pois estamos entre os salários mais defasados de 
todo o Brasil, nos são retiradas as gratificações, os 
adicionais por tempo de serviço e a licença prêmio, 
o que impedirá que nossos salários, já drasticamente 
defasados, sejam, independentemente da vontade 
do governante, reajustados minimamente ao longo 
da carreira. 

Diante de tudo exposto, os capitães e tenentes da 
Brigada Militar, irmanados com a ABAMF e ASSTBM, 
representantes de mais de 90% de todo o contingen-
te brigadiano, são frontalmente contrários ao Projeto 
de Lei Complementar nº 296, de 2009, ao Projeto de 
Lei nº 299, de 2009, e à PEC 200, de 2009, por se-
rem maléficos à instituição, às carreiras dos servido-
res militares estaduais e, por consequência, a toda a 
sociedade gaúcha.

Muito obrigado.
O SR. MARCELO GUIMARÃES FILHO (Bloco/

PMDB – BA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho afirmado desta 
tribuna que o crime organizado tem levado pânico e 

insegurança aos soteropolitanos, que, a cada dia, se 
sentem mais aterrorizados com a crescente escalada 
da violência verificada em todo o Estado da Bahia, es-
pecialmente acentuada nos 2 últimos anos.

O caos que se estende por toda região metro-
politana de Salvador pôde ser constado no último fim 
de semana, quando foram contabilizados pela polícia 
24 assassinatos, ou seja, desde as 7h da manhã de 
sábado, dia 5 de dezembro, até as 21h de segunda-
feira, representando a média de 1 morte a cada 3 horas. 
Essa média, Sr. Presidente, bem retrata o incontrolá-
vel quadro de violência que se instalou na Capital do 
Estado, que, nos últimos meses, se tem estendido por 
outras cidades baianas.

Não bastasse, entre as mais de 2 dezenas de 
mortes noticiadas, Sras. e Srs. Deputados, há regis-
tros de pelo menos 2 chacinas. A primeira, ocorrida 
no domingo, quando foram encontrados 3 corpos no 
bairro de Caji, em Lauro de Freitas. A segunda, horas 
depois, na região de Pituaçu, onde mais 4 homens fo-
ram violentamente assassinados, levando à polícia a 
suspeitar de ambos os episódios estarem intimamente 
relacionados, já que os corpos das vítimas apresen-
tavam marcas de tiros e de espaçamento, além de 
estarem com os pulsos amarrados com fio de nylon 
e desnudos.

Embora as autoridades policiais afirmem desco-
nhecer o envolvimento de policiais, há fortes e robustos 
indícios de a chacina estar relacionada à recente morte 
de um policial, sendo essa dantesca ação a resposta 
da polícia à onda de violência que assola todo o Es-
tado da Bahia.

Essa suposta chacina, aliás, não foi a primei-
ra vez que ocorreu. Em julho deste ano, também em 
Pituaçu, foram registradas outras 4 mortes com as 
mesmas características, quando foram encontrados 
4 jovens carbonizados em um carro, na estrada de 
Nova Brasília, no bairro de Valéria, tendo uma das ví-
timas também apresentado sinais de haver recebido 
pauladas na cabeça.

O cenário de violência vivenciado nesses úl-
timos anos por todos nós, baianos, causa-nos pro-
funda descrença com a capacidade de o Governo 
Estadual reverter esse clima de insegurança e terror 
que vem a cada dia se arraigando no seio de toda a 
população.

Não sem razão, portanto, a unânime opinião de 
especialistas ao afirmarem que o problema de fundo 
da criminalidade é justamente a falta de adoção de 
uma política de segurança pública que pressuponha 
soluções estruturais, entre as quais a indispensável 
integração entra as policias civil e militar no combate 
ao crime, já que hoje predomina um total descontro-
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le no comando de toda a força policial do Estado da 
Bahia, mormente pelo lamentável quadro de penúria 
que atravessam as corporações, que se debatem, 
de um lado, com a falta de equipamentos eficazes 
e, de outro, com desestímulo de todo o contingente 
com os baixos salários percebidos pelos policiais, 
que, diuturnamente, sacrificam suas próprias vidas 
nessa luta inglória que a cada dia perde terreno para 
os criminosos.

Diante desse quadro, tenho-me posicionado como 
ferrenho opositor contra a forma pela qual o atual Go-
verno Estadual tem conduzido a segurança pública, 
dando mostras inequívocas de sua absoluta incompe-
tência para solucionar um dos mais importantes pro-
blemas a ser imediatamente resolvido, impossibilitando 
a redução desse insuportável índice de violência que, 
para desassossego de toda a população, se instalou 
nos quatros cantos da Bahia.

Muito obrigado.

V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Luciano Castro PR 
Marcio Junqueira DEM 
Neudo Campos PP 
Total de Roraima: 5

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR 
Total de Amapá: 4

PARÁ

Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Giovanni Queiroz PDT 
Lúcio Vale PR 
Paulo Rocha PT 
Vic Pires Franco DEM 
Zé Geraldo PT 
Total de Pará: 8

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc

Francisco Praciano PT 
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 5

RONDÔNIA

Eduardo Valverde PT 
Lindomar Garçon PV 
Total de Rondônia: 2

ACRE

Nilson Mourão PT 
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz PR 
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

Bene Camacho PTB 
Davi Alves Silva Júnior PR 
Domingos Dutra PT 
Julião Amin PDT 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Maranhão: 8

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR 
José Guimarães PT 
Leo Alcântara PR 
Manoel Salviano PSDB 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Vicente Arruda PR 
Total de Ceará: 13

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Elizeu Aguiar PTB 
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Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB 
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Marcondes Gadelha PSC 
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Fernando Ferro PT 
Fernando Nascimento PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
Inocêncio Oliveira PR 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra DEM 
Pedro Eugênio PT 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 11

ALAGOAS

Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PSC 
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Maurício Quintella Lessa PR 
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 7

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Eduardo Amorim PSC 
Iran Barbosa PT 
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe: 5

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV 
Edson Duarte PV 
Emiliano José PT 
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Jairo Carneiro PP 
Jutahy Junior PSDB 
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PV 
Luiz Carreira DEM 
Márcio Marinho PRB PsbPCdoBPmnPrb
Marcos Medrado PDT 
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 20

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Aelton Freitas PR 
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Carlos Melles DEM 
Fábio Ramalho PV 
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
José Santana de Vasconcellos PR 
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário de Oliveira PSC 
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Martini PHS 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Reginaldo Lopes PT 
Total de Minas Gerais: 23

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Iriny Lopes PT 
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Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Manato PDT 
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Antonio Carlos Biscaia PT 
Arnaldo Vianna PDT 
Arolde de Oliveira DEM 
Brizola Neto PDT 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Cida Diogo PT 
Dr. Adilson Soares PR 
Dr. Paulo César PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Fernando Gonçalves PTB 
Geraldo Pudim PR 
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jair Bolsonaro PP 
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PSDB 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Total de Rio de Janeiro: 23

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Antonio Palocci PT 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Zarattini PT 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Nechar PP 
Edson Aparecido PSDB 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chiarelli PDT 
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 

João Paulo Cunha PT 
Jorginho Maluly DEM 
José C Stangarlini PSDB 
José Eduardo Cardozo PT 
José Genoíno PT 
José Mentor PT 
Julio Semeghini PSDB 
Marcelo Ortiz PV 
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Roberto Alves PTB 
Roberto Santiago PV 
Total de São Paulo: 37

MATO GROSSO

Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS 
Jofran Frejat PR 
Rodovalho DEM 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Distrito Federal: 4

GOIÁS

Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 6

MATO GROSSO DO SUL

Dagoberto PDT 
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PR 
Alceni Guerra DEM 
Alex Canziani PTB 
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Andre Vargas PT 
Assis do Couto PT 
Chico da Princesa PR 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Giacobo PR 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC 
Ricardo Barros PP 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Takayama PSC 
Wilson Picler PDT 
Total de Paraná: 20

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT 
Jorge Boeira PT 
José Carlos Vieira PR 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Henrique Fontana PT 
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Pepe Vargas PT 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Vieira da Cunha PDT 
Total de Rio Grande do Sul: 16

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 258 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-se 
à apreciação da matéria sobre a mesa e da constante 
da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Item único.

PROJETO DE LEI Nº 2.502-C, DE 2007 
( DO SR. EDUARDO VALVERDE)

Continuação da votação, em turno único, 
do Projeto de Lei nº 2.502-C, de 2007, que alte-
ra a Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997,que 
dispõe sobre a política energética nacional, as 
atividades relativas ao monopólio do petróleo, 
institui o Conselho Nacional de Política Ener-
gética e a Agência Nacional do Petróleo; tendo 
parecer da Comissão Especial, pela constitu-
cionalidade deste e dos de nºs 4.290 e 4.565, 
de 2008, 5.333, 5.334, 5.430 , 5.891 e 5.938, 
de 2009, apensados, e das Emendas de Plená-
rio de nºs 1 a 13, 15 a 236, 246 a 271, e 275 a 
362; pela juridicidade, técnica legislativa, ade-
quação financeira e orçamentária deste e dos 
de nºs 4.290 e 4.565, de 2008, e 5.333, 5.334, 
5.430, 5.891 e 5.938, de 2009, apensados, e 
das Emendas de Plenário de nºs 1 a 236; 246 
a 271, e 275 a 362 e, no mérito, pela aprovação 
do de nº 5.938, de 2009, apensado, com substi-
tutivo; pela inconstitucionalidade da Emenda de 
Plenário nº 14 e, no mérito, pela rejeição des-
te, dos de nºs 4.290 e 4.565, de 2008, 5.333, 
5.334, 5.430 e 5.891, de 2009, apensados; e das 
Emendas de Plenário de nºs 1 a 236, 246 a 271, 
e 275 a 362 (Relator: Dep. Henrique Eduardo 
Alves). PARECER AS EMENDAS DE PLENÁ-
RIO DE NºS 363 a 393 – Parecer do Relator 
da Comissão Especial, proferido em Plenário, 
pela aprovação da Emenda de Plenário nº 385, 
na forma da Subemenda Substitutiva Global 
de Plenário apresentada, e pela rejeição das 
de nºs 363 a 384, e 386 a 393 (Relator: Dep. 
Henrique Eduardo Alves).

Tendo apensados os PLs nºs 4.290/2008, 
4.565/2008, 5.333/2009, 5.334/2009, 
5.430/2009 e 5.938/2009. As Emendas de 
Plenário de nºs 237 a 245 e 272 a 274 foram 
retiradas pelos autores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sobre a 
mesa requerimento de retirada de pauta do aludido 
projeto de lei. 

REQUERIMENTO

“Senhor Presidente, requeiro a V. Exa., nos ter-
mos do inciso VI do artigo 117, c/c art. 83, inciso II, 
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alínea c, do Regimento Interno, retirada de pauta do 
PL nº 2502 de 07, constante da Ordem Dia.

Sala das Sessões, em 8 de dezembro de 2009. 
– Fernando Coruja, Líder do PPS.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao Deputado Fernando 
Coruja, que falará a favor da matéria.

O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, o 
Deputado Humberto Souto vai falar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado Humberto Souto.

O SR. HUMBERTO SOUTO (PPS – MG. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, o PPS entende que o projeto da partilha é 
oportuno e importante para o País neste momento. 
Foi muito importante o sistema de concessão naque-
le momento em que o Brasil precisava, porque a PE-
TROBRAS não dominava a tecnologia em águas pro-
fundas. Não tínhamos condições, sozinhos, de fazer 
a exploração da nossa riqueza.

Todavia, hoje, com a tecnologia adquirida pela PE-
TROBRAS e com as condições que adquirimos com o 
desenvolvimento do País, entendemos que esse petró-
leo vai transformar o Brasil numa das maiores riquezas 
em petróleo do mundo, igualando-se aos grandes pro-
dutores do Oriente Médio, e assim por diante. Entende-
mos válido que agora essa riqueza fique em poder da 
PETROBRAS, porque é uma empresa genuinamente 
nacional e pode, com tecnologia, com avanços, gerir 
perfeitamente o desenvolvimento dessa área. 

Sr. Presidente, o projeto do Governo não faz jus-
tiça aos demais Estados. A Constituição é muito cla-
ra quando diz que o petróleo retirado na plataforma 
pertence à União. E o artigo, em seu § 1º, diz que os 
Estados, inclusive o Distrito Federal, terão uma par-
ticipação no petróleo que for encontrado nessa área. 
Ora, Sr. Presidente, entendemos dessa forma que não 
há por que deixar essa riqueza apenas nos Estados 
que se dizem confrontantes. 

Por essa razão, honrados com a companhia do 
Deputado Ibsen Pinheiro, apresentamos emenda no 
sentido de fazer nova redistribuição dessa riqueza, 
apenas daquele petróleo retirado no mar. Naquela 
parte retirada no território – e a própria Constituição 
estabelece isso, por ser exclusiva dos Estados de 
onde é retirado esse petróleo – não estamos mexendo. 
Mexemos apenas no petróleo retirado no mar, conse-
quentemente o petróleo do pré-sal.

Sr. Presidente, essa emenda não tem partido 
político. Não é do PPS, do PMDB, do PT, não é contra 
ou a favor do GoverNº Essa emenda é dos Deputados. 

Essa emenda é da Casa. Temos o dever de preservar, 
de defender nossos Estados e Municípios. Procuramos 
fazer justiça. Ela não quantifica se é 1%, 2%, 10%. Diz 
somente o seguinte: preservada a parte da União, o 
restante será distribuído por todos os Estados e pelo 
Distrito Federal na proporção do Fundo de Participação 
dos Municípios, já que estamos dotando 50% para os 
Municípios e 50% para os Estados.

Não vamos aceitar essa história de dizer que o 
projeto da distribuição dos royalties é do Governo e, por 
essa razão, quem é do Governo tem que votar “não”. 
Não. Esta emenda é dos Deputados, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Peço a 
gentileza de concluir, Deputado.

O SR. HUMBERTO SOUTO – Sr. Presidente, um 
minuto para terminar. 

Por essa razão, temos o compromisso de defender 
nossos Estados e Municípios. Não há que se falar em 
GoverNº Estamos preservando a área do Governo e 
não estamos discutindo isso. Peço aos Srs. Deputados 
que tenhamos unidos uma posição de defesa dos Mu-
nicípios, principalmente dos mais pobres, como os do 
Vale do Jequitinhonha, do Piauí, da região nordeste de 
Minas Gerais, dos Estados do Nordeste e do Centro-
Oeste, e assim por diante. 

Sr. Presidente, tanto eu quanto o Deputado Ibsen 
Pinheiro contamos com o voto dos companheiros para 
defender nossos Estados e Municípios. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Presi-

dência comunica aos Srs. Deputados que não será 
renovado o tempo quando ele se esgotar. Quero que 
não tomem isso como uma indelicadeza, tendo em 
vista o aviso prévio. (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado José 
Genoíno, que falará contra a matéria.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, somos contra. Queremos 
votar a matéria principal. 

Sr. Presidente, considere minha fala como orien-
tação da bancada contra esse requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PT 
vota “não”.

Como vota o PMDB? (Pausa.)
Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB/

PMN/PRB?
O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB – BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, o Bloco encaminha o voto “não”. Queremos votar 
a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.
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O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

Como vota o PTB, Deputado Jovair Arantes?
O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PPS?

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, está-
se falando muito que as oposições não querem votar 
esse projeto.

Quero sugerir desta tribuna aos Líderes do Go-
verno e da Oposição que votemos apenas 3 destaques 
nominais, escolhidos pela Oposição, e então conver-
semos para retirar os outros destaques.

Votaríamos 3 destaques nominais com rapidez e 
retiraríamos os outros destaques. Acho que esse seria 
um bom acordo para a Casa, no intuito de votarmos 
essa matéria hoje e encerrarmos a votação.

Encaminhamos o voto “sim”, mas queremos pro-
por a votação de 3 destaques nominais.

Vou conversar com os Líderes do PSDB e do 
Democratas para conseguir esse encaminhamento: 
1 destaque do PPS, 1 destaque do Democratas e 1 
destaque do PSDB. Assim, votaríamos rapidamente 
a matéria.

Votamos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PPS 

vota “sim”.
Quem mais vota?
A SRA. GORETE PEREIRA (PR – CE. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – O PR vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSDB?
O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
tem uma posição clara e encaminha o voto “sim”, mas 
temos que alertar principalmente o povo do Estado do 
Rio de Janeiro para o fato de que ele está sendo traí-
do, de que aquele apoio dado pelo Governador Sérgio 
Cabral não era verdadeiro. Na verdade, ele lavou as 
mãos nesse processo e hoje possibilitou que a União 
abocanhasse a parte que pertencia ao nosso Estado 
para dar a outros Estados da Federação.

Seria muito fácil resolver esse problema. Bastava 
a União tirar de seus próprios recursos e dar aos de-
mais Estados, em vez de tirar do Rio de Janeiro.

Parece-me que isso ficou bem claro, e os Muni-
cípios do Rio de Janeiro precisam saber da verdade: 

que o Estado foi abandonado pelo Governador, que 
foi abandonado pelo Presidente Lula.

Por isso, encaminhamos o voto “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Demo-
cratas?

O SR. LIRA MAIA (DEM – PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero chamar 
a atenção dos colegas Parlamentares em relação à 
proteção que temos de dar aos Estados e Municípios 
brasileiros.

A forma proposta e acordada com os Governa-
dores era interessante para o Brasil.

Nós queremos a partilha com partilha, a partilha 
compartilhada, mas o que está reservado para Esta-
dos e Municípios é muito pouco: do fundo especial, 
apenas 5% para os Municípios.

Eu encontrei hoje nos corredores algumas pes-
soas fazendo lobby para votarmos a Emenda nº 29, 
e eu recomendei, principalmente, aos Prefeitos que 
deveriam estar aqui pressionando e fazendo lobby 
para votarmos essa matéria e destinar os 22% para 
os Municípios e os 22% para os Estados.

Portanto, o voto do Democratas é “sim”. Somos 
favoráveis à retirada de pauta da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito 
bem.

Como vota a Minoria?
A SRA. SOLANGE AMARAL (DEM – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o 
nosso voto só pode ser favorável ao requerimento 
de retirada de pauta. É preciso que se retire de pau-
ta esse projeto, embora já tenhamos até proposto 3 
votações nominais, Sr. Presidente. Há Deputado que 
quer votar contra o Rio de Janeiro, que quer votar pela 
alteração da lei. Vamos fazer uma votação nominal se 
quiserem, mas parece que essa proposta não está 
tendo acolhida.

De qualquer forma, somos favoráveis à retirada 
de pauta e a inclusão do PL nº 1 dos aposentados. 
Retira-se de pauta esse projeto, coloca-se o projeto do 
Plano de Cargos da Casa, colocam-se o dos agentes 
de saúde e o PL nº 1, voltado para os aposentados.

Infelizmente, a maioria do Governo não concorda 
e fica obstruindo a votação da saúde, dos aposentados 
e do Plano de Carreira da Casa.

Nosso voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 

votando.
PR? (Pausa.)
O SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Partido Ver-
de, “não”.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Partido 
Verde, “não”.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, PSOL “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSOL, 
“não”.

PR?
A SRA. GORETE PEREIRA (PR – CE. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o PR 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

PDT?
O SR. DAGOBERTO (PDT-MS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, PDT, “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“não”.
PP? (Pausa.)
PSC?
O SR. FILIPE PEREIRA (PSC – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC enten-
de que essa matéria também deve ser mais discutida. 
Tem que haver discussão mais ampla. Também quero 
dizer, na condição de Parlamentar do Rio de Janeiro, 
que alguns podem ter esquecido o nosso Estado e os 
nossos Municípios, mas nós, Parlamentares cariocas, 
fluminenses, da bancada do PSC, não esquecemos.

Por isso, nosso encaminhamento é pelo voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
O SR. ELIENE LIMA (PP – MT. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP 

vota “não”.
O SR. ELIENE LIMA – Sr. Presidente, o Partido 

Progressista vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP 

vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-

ção o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 

Deputados que estiverem de acordo permaneçam 
como se acham. Quem estiver contra levante o braço. 
(Pausa.)

REJEITADO O REQUERIMENTO DE 
RETIRADA DE PAUTA DO PROJETO DE LEI 
Nº 2.502, DE 2007.

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB – RJ) – Ve-
rificação.

O SR. LIRA MAIA (DEM – PA) – Verificação, Sr. 
Presidente.

O SR. ANDRÉ VARGAS (PT – PR) – Verificação 
conjunta.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ) – 
Verificação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Verifica-
ção concedida.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – 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. MARCELO ITAGIBA (PSDB – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, PSDB 
em obstrução.

O SR. LIRA MAIA (DEM-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Democratas em 
obstrução.

O SR. ANDRÉ VARGAS (PT-PR.) – Verificação 
conjunta.

A SRA. SOLANGE AMARAL (DEM – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, os 
partidos da Minoria em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Srs. De-
putados, quem não estiver em obstrução venha para 
o plenário, compareça ao plenário. Os servidores da 
Casa querem a votação, os agentes comunitários de 
saúde querem a votação, a PEC da alimentação quer 
a votação.

Eu sou obrigado a falar aqui do plenário. Peço 
aos Srs. Líderes que insistam, ao menos pelo telefo-
ne, em que os Deputados permaneçam em plenário. 
O nosso local de trabalho agora é aqui no plenário. 
Não podemos ficar aqui horas e horas esperando para 
ter quorum.

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos 
botar essas medidas para serem votadas.

O SR. EDUARDO VALVERDE – Sr. Presiden-
te...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sem ne-
nhuma observação em relação à Oposição, que está 
fazendo obstrução muito bem.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PT pede à sua base que permaneça em plenário e 
vote “não”.

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – PSDB em obstrução, 
Sr. Presidente, por não concordar com a espoliação 
que se está querendo processar nos Estados produ-
tores. É importante levar em consideração que, se 
não fosse o Líder do PMDB ter feito a modificação, o 
próprio projeto do Governo não beneficiaria os outros 



70450 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2009

Estados. Ou seja, foi um esforço hercúleo feito pelo 
Líder do PMDB, que podia ter-se esforçado um pou-
quinho mais, porque, se tirasse um pouquinho mais 
da parcela da União, poderia agraciar os demais Es-
tados sem retirar dos Estados produtores, como Rio 
de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, São Paulo e outros 
que produzem o petróleo, que produzem essa rique-
za, até porque nos retiraram no passado o ICMS. O 
ICMS do petróleo não é pago na origem, mas sim no 
destiNº Então esses royalties tinham, sim, uma função 
compensatória e não se podem tirar agora esses re-
cursos dos Estados.

O Rio sente-se traído pelo seu Governador, sen-
te-se traído pelo Presidente Lula, que não...

O SR. ANDRÉ VARGAS (PT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não é o Rio 
que se sente traído. O Deputado Itagiba não é o único 
porta-voz das aspirações do Rio de Janeiro.

O SR. MARCELO ITAGIBA – Nem V.Exa.!
O SR. ANDRÉ VARGAS – Portanto, Sr. Presi-

dente, pelo visto...
O SR. MARCELO ITAGIBA – Fui eleito pelo Es-

tado do Rio de Janeiro e o defendo. V.Exa. não foi.
O SR. ANDRÉ VARGAS – Nós somos Deputados 

do Brasil inteiro. Alguém tem de pensar no conjunto do 
País, e o Deputado Henrique Eduardo Alves assim o 
fez, o conjunto de Deputados daquela Comissão assim 
o fez. Avançamos. O Presidente Lula tem compromisso 
com o Rio de Janeiro, e todos sabem.

O SR. MARCELO ITAGIBA – Não tem ne-
nhum.

O SR. ANDRÉ VARGAS – Na verdade, há um 
sentimento de frustração porque torceram contra o 
Rio de Janeiro para que a Olimpíada não fosse lá, um 
sentimento de frustração pelo sucesso dos investimen-
tos que a PETROBRAS vem fazendo, inclusive pela 
indústria naval que cresce no Rio de Janeiro.

A SRA. SOLANGE AMARAL (DEM – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, não 
é à-toa, porque é lá que está o petróleo.

O SR. ANDRÉ VARGAS – Sr. Presidente, aqui há 
Deputados com educação e Deputados sem educação. 
Portanto, para concluir, Parlamentares que registrarem 
a sua presença assim poderão fazê-lo.

O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Marco Maia, 
1º Vice-Presidente.

O SR. BRIZOLA NETO (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é sintomático 
que vejamos as Lideranças do PSDB e do Democratas 
saírem em defesa do discurso federativo, da distribui-

ção equitativa dos recursos que vêm da produção do 
petróleo, justamente os partidos que fizeram esse mar-
co regulatório vigente, marco regulatório lesa-pátria, 
que transfere recursos do Estado brasileiro, inclusive 
dos Estados e Municípios que compõem a Federação 
nacional, para as multinacionais.

Vamos restabelecer o que é fundamental, o con-
trole soberano das reservas de petróleo por parte do 
Estado brasileiro. Vamos dizer adeus às multinacionais 
que exploram nossos recursos naturais.

O resto são cortinas de fumaça que querem er-
guer para evitar a discussão daquilo que é o principal, 
a discussão da soberania nacional neste plenário.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Deputado Jovair Arantes.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero, 
neste momento, saudar o Dia do Engenheiro e o Dia do 
Arquiteto, dia 11, sexta-feira, e comunicar a esta Casa 
e ao Brasil que a Federação Nacional dos Arquitetos 
e Urbanistas escolheu, no Brasil inteiro, 4 arquitetos, 
cada um de uma área, como Arquiteto do Ano.

Para nossa satisfação, a bancada do PTB tem um 
arquiteto importantíssimo, além de articulado Deputado 
pelo Rio Grande do Sul, o Deputado Luiz Carlos Busa-
to, que também foi escolhido Arquiteto do ANº Ficamos 
muito felizes com a escolha. A bancada do PTB e esta 
Casa, que tem apenas 4 arquitetos, sentem-se muito 
honradas com a escolha, pela Federação Nacional dos 
Arquitetos e Urbanistas, de nosso companheiro Luiz Carlos 

Busato como Arquiteto do Ano.
Na condição de Líder da bancada do PTB, fico muito honrado 

em anunciar isso à Casa e a todo o Brasil. Parabéns ao Deputado 
Luiz Carlos Busato pela escolha, muito importante, diga-se de pas-
sagem, para nós, da Casa, porque ele, além de Deputado operoso 
e competente, é também um grande profissional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Deputado Pompeo de Mattos.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro reforçar convicção que tenho e que a maioria dos 
Parlamentares desta Casa também têm – é importante 
que o Brasil que nos acompanha pela TV Câmara sai-
ba. Nós, do PDT, estamos acompanhando a votação 
em favor do pré-sal, da PETROBRAS, da criação da 
PETRO-SAL e de partilha justa dos royalties entre os 
Municípios e Estados limítrofes na área do pré-sal.

Enfim, estamos construindo um projeto de Brasil, 
um projeto coletivo. Antes, outros que agora reclamam 
entregavam esse projeto para as multinacionais. Nós, 
ao contrário, estamos devolvendo ao Brasil e aos bra-
sileiros o petróleo que lhes pertence verdadeiramente. 
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Esses que estão reclamando são os que venderam as 
empresas estatais. Venderam a troco de nada! Entre-
garam! Agora estamos fazendo algo justo.

Eu ouvi ontem aqui da tribuna um colega Parla-
mentar dizer: “Onde é que estão os Governadores? 
Os Governadores não vieram”. Não vieram porque 
os Governadores de todos os partidos fizeram uma 
leitura clara, um acordo justo, ganharam a sua parte, 
o seu quinhão.

O Presidente Lula teve maturidade na construção 
desse projeto. A Ministra Dilma tem autoridade, porque 
conhece, tem inteligência, experiência e capacidade de 
gerenciamento. S.Exa. trabalhou para uma distribuição 
justa para o Brasil e para os brasileiros.

Então, quero deixar esse depoimento importante. 
Por isso, o PDT, que é, sim, nacionalista, trabalhista, 
brizolista e getulista – e Getúlio foi o criador, o pai da PE-
TROBRAS –, vota dessa maneira, a favor do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra Deputado Duarte Nogueira.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, os 
representantes do Governo insistem em criticar a Lei 
Geral do Petróleo, mas deixam de reconhecer que, 
nesses últimos 12 anos de sua vigência, de 1997 até 
agora, a participação da PETROBRAS, nesse atual 
sistema, saiu de 3% do PIB do Brasil para 12%. Hoje 
a PETROBRAS compõe 40% da formação bruta de 
capital fixo, que é o investimento que o País realiza. 

Foi essa Lei Geral do Petróleo que nos deu a opor-
tunidade, pelo atual sistema de concessão, para desco-
brirmos o pré-sal. Se há certeza maior de encontrarmos 
petróleo nessas regiões, basta tão somente aumentarmos 
as participações especiais, os bônus de assinatura, fazer 
algumas alterações nos royalties, sem mudar o sistema 
que está dando certo. O atual sistema que o Governo 
defende, a pretexto de que valoriza a PETROBRAS, vai 
trazer graves problemas para a PETROBRAS. E estamos 
aqui insistindo nesse erro gravíssimo.

Em 1984, há 25 anos, o Brasil festejava, de ma-
neira ufanista, nacionalista, a aprovação da Lei de In-
formática, que restringiu nosso desenvolvimento e levou 
o País para um sistema precário de desenvolvimento 
tecnológico. Até tempos atrás, ainda pagávamos por 
esse erro, que naquele momento foi festejado, o que 
vai acontecer com a alteração da Lei Geral do Petróleo 
se este Plenário assim decidir. 

Temos o voto em separado, posição que vai ao 
encontro dos interesses do País, preserva a PETRO-
BRAS, faz uma política de desenvolvimento do setor 
petrolífero mais inteligente e interessante do que a 
proposta do Governo, tão somente para dar uma rou-

pagem que fique para seu crédito. Queremos discutir 
isso nesta noite. 

O Governo deveria trazer seus quadros para cá, 
a fim de debater a matéria, e não ficar apenas criti-
cando o passado, sem conhecer as consequências 
do que vai realizar. 

O SR. EDIGAR MÃO BRANCA (PV – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas 
votações anteriores, votei com o partido.

O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o PP. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas 
2 últimas votações, se eu estivesse aqui, votaria com 
o PTB. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem a pa-
lavra o Deputado Jair Bolsonaro. 

O SR. JAIR BOLSONARO (PP – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
nome da Câmara dos Deputados e de V.Exa., presto 
homenagem póstuma à Sra. Major do Exército Brasi-
leiro Elza Cansanção Medeiros, que veio a falecer no 
dia de ontem.

Filha de alagoanos, foi a primeira a se alistar na 
Força Expedicionária Brasileira, que foi combater o 
nazi-fascismo na Itália. 

Inicialmente, ela queria partir para a linha de frente, 
de combate, mas, como o Exército Brasileiro não admitia 
mulheres na frente de combate, foi obrigada a se alistar 
no Destacamento Precursor de Saúde da FEB.

O mito que ficou a respeito dessa heroina brasileira, 
a Major Elza Cansanção, é que nenhum soldado ferido 
morreu em seus braços. O mito era o seguinte: ou por ser 
ela muito competente, ou muito bonita. Quem chegava 
com os olhos abertos de maca no hospital de campanha 
da FEB na Itália e via a Major Elza Cansanção com toda 
a sua beleza se recusava a fechar os olhos.

Então, nossa homenagem póstuma à Major Elza 
Cansanção Medeiros, uma heroína, uma combatente, 
uma mulher que realmente deixa uma história muito 
bonita de vida em defesa da democracia.

O SR. EDIGAR MÃO BRANCA (PV – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Partido Verde convoca todos os seus Deputados para 
que venham ao plenário votar. 

Aproveito a oportunidade para saudar o Secre-
tário de Administração da nossa cidade de Macarani, 
na Bahia, minha terra, Sr. Amocy, que se faz presente 
nesta Casa. Um abraço a ele.

Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Sras e Srs. 
Parlamentares, quero anunciar a presença de 33 Parla-
mentares ibero-americanos de 14 países na Mesa, acom-
panhados da Deputada Manuela d’Ávila e do Deputado 
Glauber Braga. Todos eles participam do II Encontro Ibero-
americano de Parlamentares pela Juventude, organizado 
pela Organização Ibero-Americana de Juventude. 

Sejam todos bem-vindos e recebam os cumpri-
mentos do Parlamento brasileiro! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Deputado Eduardo Valverde.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Opo-
sição talvez não saiba fazer as contas nem olhar para 
trás. A PETROBRAS conseguiu ter autonomia de pe-
tróleo com os poços ainda existentes no tempo do mo-
nopólio. Esses poços permitiram à PETROBRAS dar 
autonomia de petróleo ao Brasil. Então, é errado dizer 
que o regime de concessão permitia essa autonomia. 
Foi na fase de monopólio que a PETROBRAS conse-
guiu grandes avanços. Então, não é certo apontar isso 
como ganho da Oposição.

Todos os países onde há abundância de petróleo 
adotam o regime de partilha. O regime de concessão 
é para países com escassez de petróleo. O Brasil não 
tem mais escassez de petróleo, mas tem de usar com 
parcimônia, sob o controle do Estado. 

É esse aspecto ideológico e político que divide 
aqueles que querem manter o Brasil no rumo do pro-
gresso e da distribuição de renda e os que querem 
manter o País no passado, concentrando renda e ge-
rando privilégio nas mãos de poucas pessoas.

Essa a diferença entre regime de concessão e 
regime de partilha.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, PPS 
em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PPS em 
obstrução.

Com a palavra o Deputado Daniel Almeida.
O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB – BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
os que obstruem hoje são os mesmos que há pouco 
tempo defendiam a privatização da PETROBRAS, in-
clusive a mudança do nome da empresa, para flexibi-
lizar o processo de privatização.

A PETROBRAS hoje é uma empresa sólida, que 
goza de prestígio e de respeito dos brasileiros e no 
mundo inteiro. A PETROBRAS fortalece-se com o novo 
marco regulatório, adquire melhores condições para se 
desenvolver tecnologicamente e desenvolver o País.

O pré-sal é uma grande novidade. Por isso, pelo 
risco menor, pelo potencial produtivo, justifica-se haver 
o novo marco regulatório, a partilha, para que a Nação 
brasileira se beneficie inteiramente desse processo.

Por isso, reafirmamos o voto a favor do novo 
marco regulatório.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Deputado Giovanni Queiroz.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
em nome do partido, chamo todos os companheiros 
para virem votar, porque a matéria é extremamen-
te importante. E, mais do que isso, ao acelerar as 
votações, teremos ainda tempo para votar outras 
matérias. Por exemplo, o projeto de decreto legisla-
tivo que autoriza a criação do Estado de Carajás e 
também o pedido de urgência para criação do Es-
tado de Tapajós, projetos que tramitam na Casa há 
mais de 15 anos.

É do conhecimento de toda a Casa que milha-
res de brasileiros estão aguardando a oportunidade 
de, por meio do plebiscito, manifestar-se pelo “sim” ou 
“não” na criação de nova unidade territorial no Brasil, 
o que é de extrema importância. Nós, da Amazônia, 
não podemos ter a geopolítica hoje ali implantada. É 
necessária uma revisão geopolítica, que comece pela 
criação dos Estados de Carajás e de Tapajós. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está en-

cerrada a votação.

VOTARAM:

SIM:      11
NÃO:      248
TOTAL:      259

REJEITADO O REQUERIMENTO DE 
RETIRADA DE PAUTA DO PROJETO DE LEI 
Nº 2.502, DE 2007.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PL Nº 2502/2007 – REQUERIMENTO DE 
RETIRADA DE PAUTA – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 9-12-09 19:52
Encerramento da votação: 9-12-09 20:09
Presidiram a Votação:

Michel Temer 
Marco Maia 
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Fica preju-
dicado o seguinte requerimento:

REQUERIMENTO

“Senhor Presidente, requeremos a V. Exa., 
nos termos do art. 117, VI, do Regimento Inter-
no, a retirada da pauta do PL 2502/07 constante 
do item 1 da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, em 9 de dezembro 
de 2009. – Ronaldo Caiado, Líder do De-
mocratas.”

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há novo 
requerimento sobre a mesa, de destaque de prefe-
rência para votação da Emenda nº 222, apresentada 
pelo Líder José Aníbal.

DESTAQUE

“Senhor Presidente, requeiro, nos termos 
do art. 161, IV, e § 2º, combinado com o art. 
117, IX do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, destaque de preferência para vo-

tação da Emenda nº 222, apresentada ao PL 
5938, de 2009.

Sala das Sessões, 9 de dezembro de 
2009. – José Anibal, Líder do PSDB.”

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Antes, pre-
cisamos votar outro requerimento, de quebra de inters-
tício, do Deputado Ronaldo Caiado.

REQUERIMENTO

“Senhor Presidente, requeremos a V. Exa, 
nos termos do art. 185, §4º do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados, que seja con-
cedida a verificação de votação do destaque 
de preferência da Emenda nº 222.

Sala das Sessões, em 9 de dezembro 
de 2009. – Jorginho Maluly, Vice-Líder do 
Democratas.”

O SR. JOÃO MAGALHÃES (Bloco/PMDB – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o PMDB.
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O SR. FERNANDO GABEIRA (PV – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vo-
tei com o partido.

O SR. WELLINGTON ROBERTO (PR – PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
a favor da matéria, concedo a palavra ao Deputado 
Júlio Cesar.

O SR. JÚLIO CESAR (DEM – PI. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
tenho ouvido muito as alegações daqueles que têm 
excesso de privilégio e acham que esse privilégio deve 
ser mantido. Mas mantido nos níveis atuais. Ouço falar 
que estão tirando do Rio de Janeiro tantos milhões. 
Ninguém quer tirar nada do Rio de Janeiro, o que nós 
queremos é que o Estado deixe de ser excessivamen-
te privilegiado e os recursos que seriam o excesso do 
privilégio sejam distribuídos para aqueles que mais 
precisam, que são os pobres do Brasil.

Ouço falar aqui também que o Rio de Janeiro é 
um grande produtor de petróleo. Não conheço, Sras. 
e Srs. Deputados, um litro de petróleo produzido no 
Rio. Quem produz é o mar, e o mar pertence à União. 
Essa história de Estado confrontante é uma ficção 
para dizer que é produtor. Estado produtor é aquele 
que produz em terra, e 85% do petróleo brasileiro é 
produzido no mar.

Apresentei uma emenda, Sr. Presidente, no sen-
tido de que, do pré-sal concedido, todos os royalties e 
participações especiais – atualmente no valor de 11 
bilhões e 700 milhões de reais – continuem sendo di-
vididos pelo critério atual. O que propomos é que o Rio 
de Janeiro e seus Municípios fiquem com os 10 bilhões 
e 300 milhões que receberam no ano passado. É muito 
dinheiro. E a projeção é crescer muito mais.

A nossa emenda do pré-sal concedido é no sen-
tido de que, dos 28%, sejam divididos pelo relatório 
apenas os royalties – mantém o relatório do Relator 
– e distribuídos com todos os Estados, inclusive os 
confrontantes, mais uma vez privilegiando o Rio de 
Janeiro. Agora, a participação especial, que vai ser 
o forte da produção do petróleo do pré-sal do Brasil, 
deve ser dividida pelo FPE para os Estados e pelo 
FPM para os Municípios.

O SR. RENATO MOLLING (PP – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
contra, não há inscritos.

Para orientar, então.

O SR. JEFFERSON CAMPOS (Bloco/PSB – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Votei com o meu 
partido, Sr. Presidente.

A SRA. ANA ARRAES (Bloco/PSB – PE. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Votei com o partido.

O SR. OLAVO CALHEIROS (Bloco/PMDB-AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Votei com o 
PMDB, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Depu-
tado Ivan Valente quer falar como Líder do PSOL. 
(Pausa.)

A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Votei com o meu 
partido.

O SR. MÁRIO DE OLIVEIRA (PSC – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Votei com o PSC na 
votação anterior.

O SR. BENE CAMACHO (PTB – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Votei com o PTB na última 
votação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos 
orientar.

Como vota o PMDB? (Pausa.)
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PT vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PT? Vota “sim”? (Pausa.)
Como vota o PSDB?
O SR. EDUARDO VALVERDE – O PT vota “não”, 

melhor dizendo. “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vota 

“não”.
O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota 
“não”, Sr. Presidente.

O SR. EUDES XAVIER (PT – CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido na última votação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSDB?

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB vai votar favoravelmente à quebra de interstício 
e ainda quer ressalvar que o Governo, em nenhuma 
linha do projeto original, em nenhuma parte de seus 
artigos, daquilo que trata do projeto de lei que muda o 
marco regulatório, colocou qualquer item para beneficiar 
Estados não produtores. Esse assunto foi tão somen-
te trazido pelo debate da Câmara dos Deputados, do 
plenário da Comissão Especial e depois incorporado 
pelo Relator da matéria, Deputado Henrique Eduardo 
Alves. O Governo não fez nenhum gesto em atender 
às questões de diferenciações que possam existir entre 
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Estados produtores e não produtores, e agora aqui fica 
fazendo palanque eleitoral, como se fosse o Governo 
defensor daqueles Estados que não têm base produ-
tora de petróleo em plataforma continental.

Acho importante lembrar disso para que nós, 
da Oposição, possamos não só manifestar a nossa 
posição, como defender o interesse público no atu-
al sistema de concessão, porque entendemos que a 
partilha é cabível.

Portanto, queremos discutir a matéria e cada 
item neste plenário.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o Democratas?

O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, está 
claro que existe uma guerra de interesses, cada um 
defendendo a sua origem, a sua base eleitoral.

Quando se tem a oportunidade de votar nomi-
nalmente, fica caracterizada a sua posição pessoal 
naquela matéria. O voto simbólico passa por cima, 
esconde a vontade pessoal de cada um.

Então, quando se tem a oportunidade de mani-
festar o seu voto “sim” ou “não”, está-se posicionando 
em relação a uma questão significativa e importante, 
que mexe com bilhões de reais e que vai ser o futuro 
deste País.

Nós acreditamos numa posição, outros acreditam 
em outras, mas não há dúvida da importância do tema 
que está sendo debatido.

Quando defendemos aqui a quebra de interstício, 
estamos dando a oportunidade a cada um dos Parla-
mentares de se colocar claramente a favor ou contra 
determinadas questões, em que está clara a dúvida, 
senão já teríamos votado isso com muita rapidez. Até 
a própria base demora a atingir o quorum, demora a 
votar, porque tem de debater, conversar. De ontem para 
hoje, quantas reuniões já não aconteceram?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o Bloco? (Pausa.)

O Democratas é “sim”.
O SR. ARACELY DE PAULA (PR – MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para 
justificar o meu voto na votação anterior..

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PR?

A SRA. GORETE PEREIRA (PR – CE. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – O PR vota “não”, Sr. 
Presidente.

Vamos também convocar todos os Deputados 
para virem ao plenário. Nós temos muitas matérias 
importantes ainda hoje.

Vamos votar “não”, pelo Brasil, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PP?

O SR. RENATO MOLLING (PP – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PP vota “não”, Sr. 
Presidente, pela importância desse tema e de tantos 
temas importantes que nós precisamos votar. Vota-
mos “não”.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco 
vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Bloco, 
“não”.

O PTB, como vota?
O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes 
de manifestar o voto, quero chamar atenção aqui pela 
decepção, ao findar este ano, nesta Casa, em saber 
que existe uma proposta, levada à Mesa, do Ministério 
Público Federal, que quer assinar um Termo de Ajus-
tamento de Conduta com esta Casa para fiscalizar os 
Deputados.

Encerrarei este ano legislativo decepcionado se 
isso vier a acontecer, se o Poder Legislativo se ajoelhar 
para o Ministério Público, aceitar esse TAC.

O PTB, Sr. Presidente, vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PDT?
O SR. DAGOBERTO (PDT-MS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PDT vota “não”, Sr. Presiden-
te.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PSC, 
como vota?

O SR. JURANDY LOUREIRO (PSC – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, o PSC 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PV, como 
vota?

O SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – “Não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PPS, 
como vota?

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
todos fomos eleitos para colocar o dedo ali e votar “sim” 
ou “não”, nominalmente. A quebra de interstício é para 
que nós possamos votar as emendas nominalmente.

Aqui, nós estamos propondo fazer acordo para 
votar nominalmente algumas matérias. O Governo e 
alguns partidos não querem colocar o dedo e dizem: 
Pelo Brasil, vamos votar “sim”. Votar “sim” é botar o dedo 
ali, não é ficar aqui escondido no meio da multidão.

Por isso, queremos quebrar o interstício e votar 
as matérias nominalmente. Uma matéria dessa gran-
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deza teria de ser toda votada nominalmente. Se houver 
votação nominal, não é preciso haver esses requeri-
mentos. É isso o que queremos.

Nós encaminhamos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apro-
veitando que o meu Líder está na tribuna, informo 
que, se estivesse aqui, teria seguido a sua orientação, 
sempre brilhante.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PHS? (Pausa.)
Representação do PTdoB? (Pausa.)
A SRA. ANA ARRAES (Bloco/PSB – PE. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – O Bloco vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

a Minoria? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 

o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As. Sras. 

e os Srs. Parlamentares que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

O REQUERIMENTO FOI REJEITADO 
QUE SOLICITA VERIFICAÇÃO DE VOTAÇÃO 
PARA O REQUERIMENTO DE PREFERÊN-
CIA PARA VOTAÇÃO DA EMENDA DE PLE-
NÁRIO Nº 222.

A SRA. IRINY LOPES (PT – ES. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, acompanhei o partido.

O SR. ROBERTO BRITTO (PP – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Votei com o Partido Progres-
sista na última votação, Sr. Presidente.

O SR. JOÃO MAIA (PR – RN. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o par-
tido na última votação.

O SR. JURANDIL JUAREZ (Bloco/PMDB – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido

O SR. GIACOBO (PR – PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o par-
tido na outra votação.

O SR. JOSÉ ROCHA (PR – BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última votação, 
votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Temos 
outro requerimento. 

Antes de passar à discussão do requerimento, 
concedo a palavra ao nobre Deputado Ivan Valente, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo PSOL.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Partido Socialismo e Liberdade, nessa 

discussão da partilha, apresentou, na Comissão Es-
pecial, um voto em separado, assinado por mim, De-
putado Ivan Valente, pelo Deputado Geraldinho, então 
exercendo o mandato aqui, porque queremos destacar 
e colocar nos Anais da Casa que esse debate precisa 
ser feito no mérito.

Ter achado os poços de petróleo no pré-sal não 
é algo que estava previsto. É uma novidade. A primei-
ra questão que queremos desmistificar é que isso só 
foi achado porque o regime de concessão e a Lei do 
Petróleo foram instituídos em 1997. Não é verdade! A 
PETROBRAS é uma empresa altamente especializada. 
O Centro de Pesquisas da PETROBRAS, a COPPE 
e todos aqueles que investiram na estatal do petróleo 
brasileiro é que estão de parabéns. O Brasil virou, sem 
dúvida, o maior explorador de petróleo em águas pro-
fundas, fornecendo conhecimento até o Mar do Norte. 
Então, essa é uma balela. Pelo contrário. O Sr. Lula, 
além da privatização do Governo Fernando Henrique 
Cardoso, já sabia, em 2006, que havia muito mais óleo 
e continuou fazendo leilões. Por isso tiveram que rever-
ter o processo de concessões para partilha quando foi 
dado que havia muito óleo, mas muito mesmo. Logo, 
o regime de partilha, rigorosamente, tinha de ser es-
tabelecido antes, quando havia algum risco.

Agora não há mais risco algum. Era o caso de 
se reestatizar a PETROBRAS. Por isso que vários De-
putados desta Casa, inclusive do PT, assinaram um 
projeto junto com os movimentos sociais, propondo a 
retomada do monopólio estatal do petróleo brasileiro, 
o que seria um espetacular salto de qualidade.

Associado a isso, deveríamos ter feito um pla-
no nacional de desenvolvimento e de investimento 
desse valor enorme que se pretende tirar do pré-sal. 
É por isso que apresentamos um projeto alternativo. 
Sr. Presidente, mesmo não vingando o processo de 
reestatização da PETROBRAS, Líder Henrique Alves, 
apresentamos o mínimo de 80% do óleo excedente 
para ficar com a União. A partir daí, podemos ter um 
plano nacional de desenvolvimento. 

Essa emenda não foi aceita pelo Deputado Henri-
que Alves, que deixou nas mãos do Conselho Nacional 
de Política Energética decidir sobre a partilha. Então, 
não há um mínimo. Quero lembrar a todos os Deputados 
e Deputadas desta Casa que os grandes produtores 
de petróleo que têm estatal têm, no mínimo, 90% do 
óleo excedente para o Estado. A média é 84% do óleo 
excedente. Aqui se recusou até a colocar 80%. O que 
vai acontecer, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados? 
O regime de partilha, que apoiamos, que achamos um 
avanço, pode se transformar em concessão, na prática. 
É por isso que as petroleiras estão loucas atrás disso, 
para negociar por baixo dos panos, por intermédio de 
meia dúzia de burocratas. 
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Se amanhã, por decisão monocrática do Presi-
dente da República – que nomeia o Ministro das Minas 
e Energia e nomeia também o Conselho de Política 
Energética, um privatista – vier, então, o regime de 
partilha, Deputado Fernando Ferro, vira concessão. 
É isso que não queremos. Queremos avançar para o 
sistema estatal.

Não estamos discutindo aqui, infelizmente, o 
regime de produção do óleo, da concessão para a 
partilha. Estamos discutindo aqui simplesmente uma 
divisão de royalties.

Sr. Presidente, quero fazer esse registro e dizer 
que o PSOL tentou avançar o máximo no debate. Vários 
Deputados do PT, Presidente Marco Maia, concordam 
com essa proposta que está aqui, que é o maior avan-
ço. Devemos ter um projeto. Rejeitamos qualquer tipo 
de privatização. Queremos nos diferenciar totalmente 
dessa lógica de continuar concessões, de entregar o 
óleo sem planejamento estratégico, de vender sem 
um ritmo de produção. Tudo isso precisa ser discutido 
aqui agora. Por isso que o PSOL apresentou a sua 
emenda substitutiva. Achamos que a partilha avança, 
mas deveríamos ter determinado o mínimo de óleo ou 
retomado a estatal 100% PETROBRAS. 

O SR. GLADSON CAMELI (PP-AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido nas votações anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Sobre a 
mesa requerimento no seguinte teor:

“Requeiro, nos termos do art. 161, IV, e § 
2º, combinado com o art. 117, IX, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, destaque 
de preferência para votação da Emenda nº 222, 
apresentada ao PL 5.938, de 2009.

Sala das Sessões, de dezembro de 2009 
– José Aníbal, Líder do PSDB.”

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
a favor, concedo a palavra ao Deputado Luiz Paulo 
Vellozo Lucas. (Pausa.)

O SR. MANOEL JUNIOR (Bloco/PMDB – PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Na última vo-
tação, votei com o partido.

O SR. LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS (PSDB 
– ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o PSDB apresenta esse substitu-
tivo para contradizer a ideia de que a Oposição não 
tem projeto.

Apresentamos, na Comissão Especial, um pro-
jeto que dá conta das alterações que a lei do petróleo 
precisa sofrer, tendo em vista o seu enorme sucesso 
e as expectativas de geração de riqueza futura.

Essa Emenda nº 222 propõe a introdução de um 
regime misto de concessão e partilha. A cada licitação, 
o Governo poderia, a seu critério, escolher se quer 

cobrar participação especial. Aí, o risco do custo fica 
com a operadora ou se ele quer em regime de partilha. 
Recebe a parte do Estado em óleo.

A proposta do PSDB não mexe com a discussão 
da repartição da riqueza. Estamos apresentando uma 
proposta que dá conta dos desafios de alteração de 
uma lei que fez com que o setor de petróleo no Brasil 
saísse de 2% do PIB para 13%. A PETROBRAS tinha 
capacidade de investimento de 4 bilhões de dólares, 
em 1997. Este ano vai investir quase 30 bilhões de 
dólares.

Esse dinamismo está sendo podado em virtu-
de da ambição que está sendo colocada no lugar de 
uma discussão de estratégia. Na minha opinião, esse 
projeto do Governo para o setor de petróleo é o maior 
erro de estratégia industrial do Brasil desde a lei de 
reserva de mercado da informática, em 1984, que fez 
com que o Brasil ficasse atrasado mais de 15 anos. 
Erro estratégico é aquele que só se descobre muito 
depois. Infelizmente, o Governo transformou a melhor 
notícia econômica dos últimos tempos, que são as 
recentes descobertas, numa má notícia. Está desor-
ganizando o marco regulatório e a economia do setor 
de petróleo, trazendo grandes prejuízos para o Brasil 
e para os Estados produtores, com destaque para o 
meu Estado, o Espírito Santo.

Sendo assim, apresentamos a Emenda nº 222, 
para a qual pedimos o voto, que propõe o modelo misto 
de concessão e partilha.

O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB – SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PMDB? (Pausa.)

O SR. PAULO PIMENTA (PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompanhei 
o partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PT?

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota 
“não”, entende que este destaque é concessão e quer 
manter o sistema de concessão, diferentemente do 
sistema de partilha. É “não”.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente, 
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Ques-

tão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, nos destaques de preferência, há 2 inscritos para 
o encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está certo. 
Não é como destaque.



Dezembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 70465 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está ins-
crito o Deputado Duarte Nogueira por 3 minutos, para 
encaminhar a votação.

Podemos manter aqui as orientações que já fo-
ram feitas.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, nós, do PSDB, apresentamos a Emenda Subs-
titutiva nº 222, e a defendemos com toda clareza. 

É importante ressaltar que, nesses últimos 12 
anos da vigência da Lei Geral do Petróleo, não só a 
PETROBRAS aumentou sua participação na riqueza 
do País, como atualmente 99% de todo petróleo bra-
sileiro é produzido pela PETROBRAS, não deixou de 
ser produzido pela nossa empresa de petróleo.

O sistema que o Governo mandou para cá, para 
alterar, no nosso ponto de vista, tão somente para dar 
roupagem nova com uma nuança eleitoral, primeiro, 
não previu o problema dos Estados não produtores, e 
agora faz discurso em defesa deles.

Segundo, é importante ressaltar que, em 1997, 
a PETROBRAS apropriava-se de royalties para serem 
distribuídos aos seus beneficiados, no valor de 250 
milhões de reais. Passaram-se 12 anos. Com o atual 
sistema, os royalties pularam para 25 bilhões de reais. 
Só que, em vez de ficarmos discutindo o problema da 
apropriação apenas dos royalties, esquecemos que 
temos um Orçamento Geral da União de 1 trilhão de 
reais. Isso, ninguém discute. Estão querendo mudar a 
lei, aliás, mexer nos contratos já assinados, nos 28% 
do pré-sal. É como se se estivesse jogando vôlei, com a 
rede no meio do campo, e a bola branca, menor. Agora, 
é uma cesta para cada lado, a bola é vermelha, tira-
se a rede do meio, e nós vamos jogar basquete. Isso 
cria uma instabilidade jurídica e afeta a credibilidade 
do nosso País, que tão bem vem construindo uma in-
dústria petrolífera muito promissora. Nós vamos nos 
igualar a países como o Cazaquistão, a Líbia, países 
que não têm segurança institucional para dar vazão a 
essa instabilidade.

Portanto, a emenda substitutiva do PSDB prevê 
a possibilidade de se achar óleo com maior intensi-
dade nas regiões do pré-sal e permite ao Governo 
decidir utilizar o critério da partilha para se apropriar 
a maior. Se entender que deve ficar com óleo em vez 
do aumento financeiro em bônus ou da participação 
especial, pode fazê-lo sem comprometer o ganho que 
a Lei Geral do Petróleo nos trouxe até agora. 

Sr. Presidente, defendemos, com todos os argu-
mentos que ora aqui apresentamos, que não façamos 
essa alteração, porque ela é lesiva ao País. A mudança 
desse marco regulatório não atende ao Brasil, à PE-
TROBRAS e aos interesses do povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como orien-
ta o PSDB?

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PSDB, Sr. Presi-
dente, obviamente apoia o que foi aqui proposto pelo 
nosso Líder. Somos favoráveis a esta emenda porque 
é a que melhor se ajusta ao modelo que o Brasil pre-
tende. Ou seja, pode haver a opção – que será feita 
pelo Governo – de verificar qual é a melhor forma de 
explorar as nossas reservas econômicas. 

Contudo, não podemos concordar que o Governo 
do Estado tenha lavado as mãos como Pôncio Pilatos. 
Abandonou a luta, abandonou a disputa, abandonou 
a defesa dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, 
não permitindo que aqui, junto ao Governo Federal, 
fosse feita uma defesa veemente para que pudésse-
mos manter aquilo que era nosso por direito, confor-
me estabelece a lei. Lamentavelmente, o Governador 
Sérgio Cabral fugiu da luta, não defendeu os nossos 
interesses. Seria muito fácil resolver isso. Por isso, é 
que nós apoiamos esse… 

(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o Bloco?
A SRA. ANA ARRAES (Bloco/PSB – PE. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – O Bloco vota “não”.
O SR. JOÃO OLIVEIRA – Sr. Presidente, faço 

uma questão de ordem baseado no art. 95 do Regi-
mento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como orien-
ta o Democratas?

O SR. JOÃO OLIVEIRA (DEM – TO. Questão de 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Democratas não 
orientou. E está lá marcado, Sr. Presidente. Quero in-
formar aos Srs. Parlamentares que o Democratas tem 
se posicionado em obstrução, pela falta de atenção, 
pela falta de compreensão, principalmente dos Parla-
mentares e do Governo, que votam em desfavor dos 
Estados nordestinos, do norte e centro do País.

Portanto, Sr. Presidente, nós queremos justiça. 
Os Municípios não aguentam mais. É o pior Governo 
para os Municípios brasileiros. Nós estamos vivendo 
a pior crise. E, agora, surgiu a oportunidade, Sr. Pre-
sidente, para que nós façamos com que os recursos 
sejam distribuídos de forma mais equânime para aju-
dar o País, de modo geral.

O Nordeste, o Norte e o Centro precisam desse 
apoio. Mas nós, do Democratas, vamos orientar o voto 
“sim”, para poder…

(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PR?
O SR. JOÃO MAIA (PR – RN. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR ouviu com 
atenção os argumentos do Deputado Luiz Paulo Vellozo 
Lucas. Achamos que a Lei nº 9.478 foi um avanço no 
seu tempo. Mas como vamos fazer leilão? Como vai 
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haver leilão, quando sabemos onde há petróleo, quan-
do sabemos da qualidade do petróleo que nós temos? 
Precisamos discutir na Câmara dos Deputados o que 
vamos fazer com os recursos do petróleo, se vamos 
investir em educação, em ciência e tecnologia. Essa 
é a verdadeira discussão. 

Um leilão, quando já sabemos onde existe o pe-
tróleo, não faz o menor sentido. Temos de entender que 
a Lei nº 9.478 foi muito boa em determinado momento, 
em um determinado momento de risco. Ela não é boa 
para este momento.

Portanto, o PR indica o voto “não”, Sr. Presiden-
te.

O SR. JOÃO MATOS – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOÃO MATOS (Bloco/PMDB – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PP?

O SR. ROBERTO BRITTO (PP – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PTB? (Pausa.)

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PDT?

O SR. BRIZOLA NETO (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT vai 
indicar o voto “não” e lembra que a realidade mundial 
na indústria do petróleo é onde existem grandes re-
servas de petróleo, de alta produtividade, com baixo 
risco exploratório e o sistema implementado é sempre 
o sistema da partilha. 

Devemos ter compromisso com a verdade aqui 
neste plenário e, mais do que isso, falar da importân-
cia da mudança desse marco regulatório para que o 
povo brasileiro seja beneficiado com o produto desse 
petróleo.

O PDT indica o voto “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PSC?
O SR. HUGO LEAL (PSC – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC tem 
um entendimento especificamente nesta Emenda nº 
222. Certamente, o que defendeu o Deputado Luiz 
Paulo Vellozo Lucas corresponde a uma realidade 
no mundo. Porém, já estamos convivendo com os 2 
sistemas: o sistema da concessão e o novo sistema 
da partilha. Nada impede que, num futuro próximo, 

ou pouco mais distante, a médio prazo, o novo siste-
ma possa ser reavaliado, uma vez que os 2 sistemas 
estão convivendo dentro do País, assim como ocorre 
em outros países.

Portanto, consciente, o PSC vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PV?
O SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O Partido Verde entende que 
esta emenda desfigura o modelo de partilha. Portanto, 
encaminha o voto “não”.

O SR. ELIZEU AGUIAR (PTB – PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de chamar a atenção do Líder do Governo, juntamente 
com o Líder do Governo também no Orçamento, para o 
fato de que temos 42 novos Parlamentares que aden-
traram nesta Casa durante o ano, mas infelizmente o 
Governo não inseriu o atendimento aos nossos Mu-
nicípios. E isso depende da aprovação do PLN nº 95, 
que vem sendo postergado. De janeiro para cá, vimos 
recebendo promessas por parte do Governo, mas não 
se tem uma resposta. Gostaríamos de chamar a aten-
ção da Casa porque queremos sentar com o Governo 
para resolver o problema desses 42 Parlamentares. 

O PTB, nesta votação, vota “não”.
O Sr. Marco Maia, 1º Vice-Presidente, deixa a 

cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Michel 
Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Líder 
Ronaldo Caiado tem a palavra para uma Comunicação 
de Liderança, pelo DEM.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, essa matéria vai se arrastar pela 
madrugada de hoje. São muitos destaques e agluti-
nativas. É matéria para, tranquilamente, mais 2 ou 3 
sessões extraordinárias.

O que acho, Sr. Presidente, é que a base do Go-
verno podia ter pelo menos um gesto de solidarieda-
de a todos aqueles agentes de saúde que aqui estão 
aguardando apenas a votação em segundo turno da 
sua PEC. Seriam nada mais do que 40 minutos de vo-
tação, no máximo, numa extraordinária próxima, e eles 
poderiam retornar aos seus Estados já com o Natal 
garantido por já com o sonho realizado nessa luta que 
vêm empreendendo no decorrer de tanto tempo.

A base do Governo tem sido extremamente mal-
dosa, punitiva com o aposentado. O aposentado já 
cansou, dormiu pelos corredores, passou dias a fio 
nessa galeria. No entanto, o Governo não teve sensi-
bilidade nem deixou que votássemos aqui o projeto do 
reajuste de aposentados e pensionistas. Agora, vem 
o Governo, na mídia, dizer: “Olha, eu vou editar uma 
medida provisória na terça-feira”. 
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Então, senhores e senhoras aposentados e pen-
sionistas, não é nenhuma bondade do Governo, não. 
Ele está editando a medida provisória graças à posição 
do Democratas, do PSDB, do PPS, que mantiveram 
oposição durante todos esses últimos 21 dias aqui, na 
Câmara dos Deputados. O Governo já viu que não há 
mais como adiar. É lógico. O que ele está propondo é 
um reajuste da inflação e apenas a metade da varia-
ção do PIB, mas nós apresentaremos os destaques. Já 
que eles querem impedir a votação do Projeto de Lei 
nº 1, nós vamos para os destaques. Vamos continuar 
a luta tranquilamente.

Voltando a uma antiga discussão, Sr. Presiden-
te, a maioria dos Parlamentares costuma dizer que “o 
petróleo é nosso”. O petróleo é nosso na hora de criar 
mais autarquias, na hora de criar muito mais espaços 
e diretorias para os apaniguados do Governo, na hora 
da gastança do Governo para promover festa de São 
João, entre outros envolvimentos e despesas por este 
Brasil afora em defesa da partidarização da PETRO-
BRAS e do GoverNº 

Alguns dizem: “Mas a PETROBRAS está cum-
prindo uma função muito importante”. Sim. Por quê? 
Porque agora existe disputa, o regime é de concessão, 
é preciso eficiência. No momento em que ela tem a 
garantia de que é dona de tudo, tem o monopólio de 
tudo, aí, sim, vai se transformar, mais uma vez, numa 
estatal morosa, sonolenta, que não terá a mesma 
eficiência de hoje. Se hoje a PETROBRAS tem uma 
reserva que é 6 vezes maior do que as anteriores, 
quando foi flexibilizado o monopólio, é porque ela teve 
de mostrar eficiência. 

“Mas agora nós temos que criar uma estatal, 
porque o Governo vai comercializar o petróleo”, dizem 
alguns. Quer dizer, agora, a próxima proposta do PT 
será a criação do IAA, para comercializar o açúcar, e 
do IBC, para comercializar o café? É isso?

Agora, criam a PETRO-SAL, para comercializar o 
petróleo. Vamos votar com a comercialização do açúcar 
no IAA, no IBC? Amanhã, criarão também o instituto da 
comercialização da soja. Por que não? Então, é essa 
a função do Estado? Correr risco de mercado? 

No momento em que o Brasil está chegando a 
Copenhague para defender matriz limpa de energia, 
como temos com as nossas hidrelétricas, o Brasil diz: 
“Em 2022, só a PETROBRAS terá o monopólio para 
explorar os poços de petróleo da plataforma continen-
tal”. Mas será que, em 2022, nós ainda vamos estar 
usando petróleo como fonte de energia? Por que o Go-
verno quer assumir os 100% de risco? Não estamos 
desenvolvendo hidrelétrica, biocombustível, álcool? 
Que contradição é essa do Governo? Quer fonte lim-
pa ou não? Que fonte é mais poluente do que o com-
bustível fóssil? Por que essa tese, então, de que em 

2022 não teremos buscado outras fontes energéticas 
para podermos atender à demanda?

Então, o que está claro nisso é que essa propos-
ta, Sr. Presidente, é plataforma de campanha para a 
candidata Dilma Rousseff. Está claro, está evidente. 
O Governo não tem como hoje responder à deman-
da da sociedade: os 1.500 Prefeitos dizendo que não 
têm dinheiro para a saúde, as filas intermináveis nos 
prontos-socorros.

O que estamos assistindo é a completa falência 
dos Municípios e dos Estados, e vamos continuar a 
discussão exatamente para mostrar que esta propos-
ta feita pelo Governo em nada atende a realidade dos 
Estados e Municípios.

Sr. Presidente, vamos votar defendendo outras 
posições que vamos destacar na noite de hoje. 

Por isso, pedimos apoio a este requerimento de 
preferência à Emenda nº 222, do nobre Parlamentar 
do PSDB. 

Muito obrigado. 
O SR. LINDOMAR GARÇON (PV – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com o partido. 

O SR. ANTÔNIO CARLOS CHAMARIZ (PTB – 
AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, na última votação, votei com o partido. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem falta 
votar? O PPS? (Pausa.)

Como vota o PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, este 
destaque de preferência pretende o retorno ao modelo 
de concessão. A bancada do PPS, por unanimidade, 
após reunir-se e debater intensamente este assunto, 
está apoiando o modelo de partilha. 

Por isso, nesta questão, nós nos diferenciamos 
dos outros partidos de Oposição e votamos “não”.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Re-
clamação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
art. 96, § 1º.

Sr. Presidente, mais uma vez me dirijo a V.Exa. 
Aqui na Casa o Deputado está sendo desrespeitado por 
alguns seguranças. Eu não admito que isso aconteça 
e que V.Exa. não tome uma posição. Não admito que 
um Deputado seja desrespeitado por um segurança, 
funcionário desta Casa.

Sr. Presidente, esta Casa foi feita para atender 
ao Deputado. Esta Casa não foi feita para atender a 
seguranças. Ou V.Exa. impõe respeito nesta Casa ou 
diz o que quer fazer desta Casa. Não posso admitir que 
um segurança fique esculhambando um funcionário do 
meu gabinete, pago por esta Casa, porque quer ser o 
bom nesta Casa. 

Eu quero perguntar a V.Exa. quem manda nesta 
Casa: V.Exa. ou algum segurança desta Casa?



70468 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2009

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem 
manda nesta Casa é V.Exa. e os Srs. Deputados. Por-
tanto, V.Exa. pode fazer uma representação à Presi-
dência da Casa, indicando o segurança que agrediu 
o seu funcionário.

O SR. ERNANDES AMORIM – Exijo respeito e 
já deixo registrada a minha reclamação verbal, para 
que a Mesa tome providência no sentido de que não 
venha mais a acontecer isso.

Eu não sou moleque, não vim para cá servir como 
Deputado Federal para ser desmerecido por alguns 
funcionários que não têm o merecimento que tem um 
Parlamentar nesta Casa. Nesta Casa exijo respeito 
tanto para o servidor do cafezinho quanto para a maior 
autoridade. Exijo respeito, Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 
Aguardo a indicação do nome do segurança que agre-
diu o seu servidor.

O SR. RIBAMAR ALVES (Bloco/PSB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas 
votações anteriores, votei conforme a orientação do 
Bloco.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, peço a 
palavra para orientar pelo PSOL.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSOL.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL en-
tende que esta proposta, que tenta retroceder ao re-
gime de concessão, baseada na Lei do Petróleo, é um 
atraso porque, rigorosamente, a Lei do Petróleo signifi-
cou a quebra do monopólio do petróleo, a privatização 
do setor e a desnacionalização da PETROBRAS em 
muitos aspectos.

Por isso, hoje estamos exatamente retoman-
do o processo, para mostrar que o Estado brasileiro 
pode explorar a sua riqueza natural e tem uma empre-
sa capaz de fazê-lo, com tecnologia, base industrial, 
condições concretas de colocar esse volume de óleo, 
paulatinamente, de acordo com as necessidades do 
crescimento econômico e do planejamento estratégi-
co da Nação.

Por isso, o PSOL vota “não”. Entendemos como 
retrocesso esta proposta.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem 
estiver de acordo permaneça como se acha; quem 
estiver contra levante o braço. (Pausa.)

REJEITADO O REQUERIMENTO DE 
PREFERÊNCIA (DESTAQUE) PARA VOTAÇÃO 
DA EMENDA DE PLENÁRIO Nº 222.

A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB – RN. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
nas votações anteriores, acompanhei o PSB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Requeri-
mento de destaque de preferência para a votação em 
separado da Emenda de Plenário nº 376.

DESTAQUE

“Senhor Presidente, requeremos a V. 
Exa., nos termos do art. 161, IV, e § 2º, do 
Regimento Interno da Câmara de Deputa-
dos, destaque para votação em separado da 
Emenda de Plenário nº 376, apresentada ao 
PL 2502-B/07.

Sala das Sessões, em 24 de novembro 
de 2009. – Onyx Lorenzoni, Vice-Líder do 
Demcratas.”

O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, 
questão de ordem sobre a ordem de votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Questão 
de ordem.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Apresentamos 
à Mesa 15 emendas aglutinativas. Gostaríamos de 
saber como serão distribuídas, antes de iniciarmos a 
votação dos destaques. Solicitamos à Mesa que nos 
informe, para que possamos ter noção de como será 
feito o encaminhamento da votação das 15 emendas 
aglutinativas já entregues.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Esclareço 
a V.Exa. que as emendas aglutinativas deverão ser ou 
não recebidas. Se-las-ão recebidas, se os destaques 
forem aprovados... Aliás, se os destaques forem rejei-
tados, tal como ocorreu...

Perdoem-me, vamos retomar o caso dos des-
taques simples. O que ocorreu com o caso dos des-
taques simples? Foram rejeitados em globo. Como 
foram rejeitados em globo, caíram todas as emendas 
aglutinativas que tinham como fundamento aqueles 
destaques simples.

Se os destaques de bancada forem rejeitados, 
igualmente cairá a emenda aglutinativa que eventual-
mente tenha surgido em função desses destaques.

O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, 
elas estão sustentadas exatamente nos destaques 
de bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Exata-
mente. Se os destaques de bancada forem derrotados, 
evidentemente cairá a emenda aglutinativa. Foi o que 
aconteceu com os destaques simples.

O SR. RONALDO CAIADO – Não, Sr. Presiden-
te. Veja bem: não temos como tratar de destaque de 
bancada da mesma maneira como tratamos daquelas 
emendas que foram votadas em globo. Elas têm de ser 
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analisadas pela Mesa, que tem de nos dizer qual vai ser 
a ordem de votação dessas emendas aglutinativas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Será de 
acordo com a votação dos destaques, Deputado Ro-
naldo Caiado.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
não é o momento ainda de discutir este ponto. Diria a 
V.Exa. que isso é obstrução, para ganhar tempo para 
a votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Já estou 
dando a solução. Se o Deputado quiser recorrer, pode 
recorrer desta decisão desde já.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com 
isso V.Exa. acaba com a emenda. Não existe mais 
emenda aglutinativa, então.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não. Existe 
emenda aglutinativa se os destaques forem...

O SR. FERNANDO CORUJA – Se já foram apro-
vados, estão aprovados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não! Emen-
da aglutinativa significa aglutinar destaques. Não há 
emenda aglutinativa de um único destaque; há de 
vários destaques. Então, se vários destaques forem 
rejeitados, cai a emenda aglutinativa; se eles se man-
tiverem se sustentando nesses destaques. Não há 
outra solução.

O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 
se eles forem aprovados, serão incorporados ao texto. 
Então, na prática, com esta nova decisão, a emenda 
aglutinativa...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Se V.Exas. 
quiserem, no momento da votação do destaque, volta-
remos ao tema. Acho melhor no momento da votação 
dos destaques. Está bem?

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, descul-
pe-me, mas V.Exa. está inaugurando um novo modelo. 
Porque, se eu tenho emenda aglutinativa de bancada, 
posso usá-la para produzir as aglutinativas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Claro.
O SR. RONALDO CAIADO – Como tal...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 

produziram, se me permite...
O SR. RONALDO CAIADO – V.Exa. sempre consi-

derou dessa maneira. Agora há uma nova maneira?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Veja bem: 

eu vou recordar...
O SR. RONALDO CAIADO – É um novo mo-

mento?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não. Vou 

recordar a V.Exa., Deputado Ronaldo Caiado: no caso 
dos destaques simples, o que ocorreu? Havia várias 

emendas aglutinativas ancoradas nesses destaques 
simples.

O SR. RONALDO CAIADO – Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Esses 

destaques simples foram rejeitados.
O SR. RONALDO CAIADO – Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Qual foi 

a consequência? Caíram todas as emendas agluti-
nativas.

O que há com essas novas emendas ancoradas 
em destaques de bancada? Se eles caírem, os des-
taques de bancada, cairá a emenda aglutinativa. Não 
há outra solução,...

O SR. JOSÉ GENOÍNO – É claro.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – ...sob pena 

de eu ter tomado uma deliberação equivocada no caso 
dos destaques simples. Não tenho dúvida disso.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Está certo. Vamos vo-
tar, Sr. Presidente!

O SR. RONALDO CAIADO – As aglutinativas, an-
tes de votar as emendas de bancada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não, De-
putado. Se fosse assim, eu deveria ter colocado em 
votação as emendas aglutinativas antes da votação 
dos destaques simples.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. tomou 
uma decisão. Vamos continuar a votação porque não 
dá para ficar nesse pingue-pongue em torno de uma 
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu sei 
da ansiedade de V.Exa., mas eu gostaria que ficasse 
bem clara esta posição da Mesa, porque é lógico que 
vou recorrer da decisão do Presidente, porque está 
inaugurando um novo momento, um novo modelo, um 
novo estilo, ao qual nós temos de nos adequar.

O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 
quero falar pela Liderança.

O SR. RONALDO CAIADO – Agora, nós da Opo-
sição sempre utilizamos as emendas de bancada para, 
em cima delas, fazer as aglutinativas. Porque sabíamos 
muito bem que as emendas simples seriam votadas 
em globo e cairiam.

Ninguém aqui precisa tomar essa aula, sabemos 
profundamente isso...

(O microfone é desligado.)
O SR. RONALDO CAIADO – ...um pouco cons-

trangido. Normalmente, fazemos as aglutinativas em 
cima das emendas de bancada. E isso sempre foi 
aceito.
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É um outro momento, é um novo estilo. Vamos 
recorrer da decisão de V.Exa., Sr. Presidente, contra-
riados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Se V.Exa. 
quiser recorrer desde já ou depois, no momento do 
destaque, V.Exa. examinará... Sob pena, volto a dizer, 
de eu produzir decisões contraditórias entre destaque 
simples e destaques de bancada.

O SR. SARNEY FILHO (PV – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o PV.

O SR. IBSEN PINHEIRO (Bloco/PMDB – RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero deixar com V.Exa., em aditamento à questão de 
ordem do Deputado Ronaldo Caiado, o suporte regi-
mental para a ressalva nas votações em globo. Se for 
admitida a ressalva, seja por requerimento, seja por 
imposição regimental, mesmo derrotadas, elas pode-
rão suportar emenda aglutinativa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Ibsen Pinheiro, mas não foi o que ocorreu em relação 
aos destaques simples.

Então, eu errei na questão dos destaques simples, 
porque eles caíram, e eu decretei o não recebimento 
de mais de 30 emendas aditivas.

O SR. IBSEN PINHEIRO – V.Exa. decidiu bem. 
Não houve ressalvas – não houve ressalvas! – nos 
destaques simples.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – V.Exas. 
querem recorrer da minha decisão? Acho mais pruden-
te. Se não vamos ficar num debate, convenhamos...

O SR. IBSEN PINHEIRO – Sr. Presidente, não 
percebi que foi uma decisão porque a matéria não 
chegou à decisão de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sim, não 
chegou o momento da votação dos destaques.

O SR. IBSEN PINHEIRO – Quando chegar, V.Exa. 
deixa a sua ponderação.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
já houve o recurso do Deputado Ronaldo Caiado, que 
ouvi dizendo que recorreria.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Recorrerei da decisão 
de V.Exa., Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Depu-
tado Ronaldo Caiado recorre.

O SR. RONALDO CAIADO – Recorro da decisão 
de V.Exa. a partir de agora.

É impossível: destaque de bancada não sustenta 
aglutinativa mais? Acabou!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A não ser 
que eu mude a questão dos destaques simples. Daí 
eu faço...

Está recebido o recurso de V.Exa.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
uma questão de ordem.

Quando é que nós teremos aglutinativa, então? 
Quando?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quando 
os destaques...

O SR. RONALDO CAIADO – Quando será pos-
sível fazer uma aglutinativa na Casa?

O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 
V.Exa. acabou com as aglutinativas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Ronaldo Caiado, perdoe-me. Vamos manter o debate 
na tonalidade adequada.

O SR. RONALDO CAIADO – Pois não, Sr. Presi-
dente. Tudo bem. É porque o Deputado José Genoíno 
estava falando muito alto, e eu pensei que V.Exa. não 
estivesse escutando.

Sr. Presidente, é exatamente isto: quando tere-
mos a oportunidade de fazer uma aglutinativa? Por-
que as emendas simples são aqui votadas em globo, 
caem todas. Então, não pode ter emenda de bancada. 
A emenda de bancada é o suporte para que eu pos-
sa fazer aglutinativa. E só posso fazer se for votada 
e aprovada.

Eu não tenho como fazer aglutinativa. Então, não 
existe mais.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não. Veja 
bem, se me permite: se V.Exa. tiver uma emenda aglu-
tinativa, aglutinando 2 ou 3 destaques que foram apro-
vados, faz uma nova composição. Até nessa hipótese 
poderá modificar o conteúdo daquele destaque. O 
destaque que foi aprovado ou os destaques que foram 
aprovados não serão necessariamente o conteúdo in-
tegral da emenda aglutinativa. A emenda aglutinativa 
visa exatamente a isso.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – V.Exa. está absolutamente 
correto.

Vamos votar, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 

Inocêncio Oliveira.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR – PE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Quero louvar a de-
cisão de V.Exa.

Ora, Sr. Presidente, seria uma burla ao Plenário 
se nós votássemos e rejeitássemos destaque simples 
ou destaque de bancada, e, ao mesmo tempo, ele ser-
visse de suporte para a apresentação de 30, 40 ou 50 
emendas aglutinativas. Seria uma burla ao Plenário, 
que já decidiu que esses destaques, bem como essas 
emendas de bancada, não podem servir de suporte.

Quero parabenizar V.Exa. pela feliz decisão. Ou-
tro dia, como Presidente da Casa, eu tomei a mesma 
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decisão. Podem pedir as notas taquigráficas: lá estará 
o registro dessa decisão. 

Eu, que fiz este Regimento Interno, tenho cer-
teza absoluta de que a decisão de V.Exa. é correta e 
vai ao encontro do Regimento Interno da Casa. (Muito 
bem. Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu já acolhi 
o recurso do nobre Deputado Ronaldo Caiado. A Co-
missão de Constituição e Justiça examinará a matéria 
com mais capacidade que a Presidência.

O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem, baseado 
no art. 122.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu acho que se está fazendo aqui uma grande confu-
são. Os destaques simples são submetidos ao crité-
rio de admissibilidade. E o que nós votamos aqui é a 
admissibilidade dos destaques simples. Não é o caso 
dos destaques de bancada, que, por excelência, es-
tão admitidos.

Quando o Deputado Inocêncio Oliveira, com todo 
o respeito, fala que é uma burla, quero lembrar, en-
tão, que ele burlou muitas vezes, inclusive como Pre-
sidente da Casa, acatando muitas vezes destaques 
dessa ordem.

Se nós tivermos de dar essa interpretação, Sr. 
Presidente, nós liquidaremos a hipótese de emenda 
aglutinativa, que foi aqui usada muitas vezes para 
aprovar matérias de dificuldade. Se derem essa inter-
pretação, eu quero que lembrem que nós temos aqui 
de ser cordiais, como V.Exa. falou, mas eu não posso 
ser cordial com uma interpretação que vai lascar o 
povo brasileiro, por uma decisão que vai nos impedir 
de votar matérias importantes.

A decisão, com todo o respeito, é em função do 
Regimento InterNº E disse aqui o Deputado Inocêncio 
Oliveira que foi ele que fez o Regimento InterNº Ele 
pode ter sido o Relator, mas quem faz o Regimento 
Interno, que eu saiba, é a Casa, como um todo, em 
processo de votação. 

Eu gostaria que V.Exa. decidisse sobre este novo 
critério. A admissibilidade dos destaques simples é que 
foi votada. Os outros destaques não têm admissibilida-
de, Sr. Presidente. São destaques aceitos pelo número 
de Deputados. Essa interpretação liquida as emendas 
aglutinativas; elas desaparecem, simplesmente. 

Infelizmente, estamos tendo interpretações que, 
em nome da cordialidade, estão servindo para impedir 
determinados tipos de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito bem. 
Eu incorporo a manifestação do nobre Deputado Fer-
nando Coruja às razões do recurso do nobre Deputado 

Ronaldo Caiado. A Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania examinará esses aspectos. 

E confesso – quero também que conste das notas 
taquigráficas – que, para mim, é surpresa a insurgên-
cia, porque tenho tanta tranquilidade em relação a isso, 
tendo em vista a decisão relativa aos requerimentos 
de destaque simples, que não me pareceu que isso 
causaria surpresa.

De toda maneira, a matéria está vencida, e a 
Comissão de Constituição e Justiça examinará com 
maior detença esta questão. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Portanto, 
o que vamos votar agora é o destaque de preferência 
para a votação da Emenda de Plenário nº 376.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor, concedo a palavra ao nobre Deputado Ronal-
do Caiado.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, estamos vendo que realmente o Governo 
quer rapidez na votação. A base está querendo ir ra-
pidamente para o Palácio do Planalto, para dizer que 
aprovou pelo menos a partilha. Construiu mais um 
feudo para poder atender, principalmente neste final 
de ano, a demanda política. 

Sr. Presidente, qual é realmente a proposta que 
estamos apresentando? É uma emenda para recupe-
rar exatamente o sistema de concessão, em relação 
à partilha. Já mostramos todos os defeitos, e até ago-
ra a base do Governo não teve como contraditar. É o 
modelo da Líbia e de Angola.

Amanhã vai buscar, como disse, o IAA, o IBC; 
vai criar a PETRO-SAL e outros órgãos para aumentar 
cada vez mais a sobrecarga tributária no País. É a isso 
que estamos assistindo. Ou seja, saímos de um modelo 
moderno, em que o Governo vai calibrar o tributo, os 
impostos sobre a exploração do petróleo, em que vai 
se ocupar de desenvolver outras matrizes energéticas, 
em que vai caminhar para onde o mundo todo está ca-
minhando, cada vez mais deixando de lado o combus-
tível fóssil, porque é altamente poluente. No entanto, 
não! O Governo quer todo esse monopólio, todo esse 
risco; quer dizer em alto e bom som que tem hoje todo 
o petróleo, como monopólio no País, e que só há uma 
empresa que pode explorar, a PETROBRAS. 

Nós estamos fazendo a maior chamada de capital 
do mundo: 300 bilhões de reais para a PETROBRAS, 
algo jamais visto no mundo. Trezentos bilhões de re-
ais só para a PETROBRAS! No entanto, não tem se-
quer 80 bilhões de reais para o atendimento à saúde 
da população brasileira. É exatamente esse o quadro 
que estamos vivendo.

Não sei por que essa euforia toda, as palmas da 
base do Governo e a certeza de que poderá votar esta 
matéria no decorrer de hoje ainda. Apesar de todas as 
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nossas emendas aglutinativas não terem sido aceitas 
pela Mesa, ainda há muita matéria a ser discutida no 
decorrer da noite. Tenho certeza absoluta de que, se 
realmente a base do Governo tem confiança na pro-
posta do Governo, vamos identificar as emendas na 
distribuição de royalties e na distribuição da partici-
pação especial. Eu quero ver se o Governo tem essa 
base que ele está cantando que tem.

Na hora em que tivermos de optar entre a emen-
da do Deputado Júlio Cesar, a emenda do Deputado 
Ibsen e a emenda do Deputado Humberto Souto, va-
mos ver se a base do Governo terá voto para derrotar 
os nossos destaques. 

Então, Sr. Presidente, ainda vamos dar muito tra-
balho e vamos obter vitórias no decorrer da noite.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 

contra, concedo a palavra ao nobre Deputado João 
Maia. 

O SR. JOÃO MAIA (PR – RN. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, meus companheiros, Deputadas 
e Deputados, penso que a Oposição, na luta política 
válida, perdeu-se numa questão essencial.

No regime de concessão, seriam atraídos inves-
timentos, para buscar petróleo onde não se sabia se 
existia. No pré-sal, esse regime não faz o menor sen-
tido porque não é questão de atrair investimentos. To-
dos sabem que o petróleo está lá. Os que vão entrar 
em um leilão de concessão são aqueles que querem 
estrategicamente ter o petróleo do Brasil.

Quero chamar a atenção da Oposição, da Oposi-
ção patriótica, para o seguinte: não é uma questão de 
atrair investimentos, mas de quem vai ser o dono do 
petróleo. Não podemos permitir isso. Qual é o preço 
do leilão? São os grandões que querem ter o petró-
leo, porque ninguém tem dúvida do que há lá, não há 
risco de exploração.

Portanto, estamos usando falácia, um falso argu-
mento. Não é para atrair investimentos. Quem entrar no 
leilão do pré-sal vai fazê-lo porque estrategicamente 
quer ser o dono do petróleo. O Brasil não pode correr 
esse risco. Precisamos discutir aqui onde vamos apli-
car os recursos do petróleo do pré-sal. Isso pode ser 
a redenção do Brasil – da educação, da desigualdade 
regional e da desigualdade social.

Portanto, esta é uma discussão falsa, ideológi-
ca. Não atrai nenhum investimento, porque qualquer 
investidor virá sabendo que lá há petróleo. Sr. Presi-
dente, não estamos acabando com o regime de con-
cessão, mas não há sentido em fazer um leilão, pois 
já se sabe que há petróleo lá. Estaremos leiloando o 
dono do petróleo do Brasil.

O Partido da República encaminha “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos à 
orientação de bancada. 

Como votam os Srs. Líderes? 
Como vota o PT?
A SRA. IRINY LOPES (PT – ES. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o PT vota 
“não”. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PMDB?

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB vota “não”. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PPS?

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, es-
tamos inconformados com a sua decisão, que não di-
ferenciou destaque simples de destaque de bancada; 
praticamente liquidou tudo.

Vou ficar reclamando aqui por muito tempo.
O SR. JOSÉ MAIA FILHO – Sr. Presidente, es-

tou inscrito para encaminhar. O destaque fala em 2 
oradores. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem ra-
zão V.Exa.

Para falar a favor da matéria, concedo a palavra 
ao Deputado José Maia Filho. 

O SR. JOSÉ MAIA FILHO (DEM – PI. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
a discussão do pré-sal há meses ganhou a mídia, as 
Comissões e o plenário. Fundamentalmente, aqui dis-
cutimos a distribuição dos royalties, até porque quere-
mos uma distribuição mais justa e igualitária. Mas nos 
esquecemos de aprofundar – é uma autocrítica que 
faço e também uma crítica a esta Casa – a questão do 
marco regulatório, que trata da partilha e da concessão. 
Esse debate não foi muito bem feito nesta Casa, não 
foi muito bem feito nas Comissões nem no plenário.

Como é que adotamos hoje o sistema de conces-
são que, em 10 anos, dobrou a produção de petróleo 
no Brasil? Foi com esse sistema que o Brasil conseguiu 
a autossuficiência de petróleo e uma grande arreca-
dação. Muitos se equivocam quando alegam que, no 
sistema de partilha, o petróleo já vai estar lá, que não 
serão necessários grandes investimentos e que o Brasil 
pode arrecadar mais. Isso é um equívoco, até porque 
no sistema de concessão, apenas num decreto de par-
ticipação especial, o Brasil pode arrecadar o mesmo 
montante que arrecada no sistema de partilha. 

Será que vamos nos permitir dar um passo para 
trás, voltar ao passado? Podemos correr o risco de ado-
tar no Brasil o mesmo sistema que adotam a Venezuela, 
o Irã, o Iraque. Trata-se de um discurso nacionalista, 
ideológico, atrasado. E esta Casa, por uma opinião do 
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Governo, está tendente a aprovar a mudança do siste-
ma de concessão para o sistema de partilha. 

Vamos olhar para o mundo, para os países que 
têm democracia forte, como os Estados Unidos, a In-
glaterra, o Canadá, a Noruega: todos adotam o siste-
ma de concessão. 

Sr. Presidente, ouvi uma declaração do Ministro 
Lobão, de que era melhor o sistema misto de produ-
ção, concessão e partilha, porque protegeríamos o 
petróleo brasileiro e não correríamos o risco de ver 
chegar uma empresa de fora aqui, explorar e expor-
tar o nosso petróleo. Mas isso também é um equívo-
co, Sr. Presidente, até porque essa questão pode ser 
regulamentada.

Agora, vamos para o futuro: corremos o risco de 
entregar o Brasil ao sistema de partilha, que é muito 
maleável e no qual facilmente pode ocorrer corrupção, 
até porque não podemos controlar o custo de produção 
da mesma forma que controlaríamos a arrecadação 
de impostos, como é o royalty, como é a participação 
especial. O sistema de concessão é para os países 
que têm um sistema tributário forte, Deputado Miro 
Teixeira.

Então, não vamos nos enganar, não vamos dar 
esse passo para trás, não vamos entregar o Brasil ao ris-
co da corrupção. Vamos aprovar, sim, a manutenção...

(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-

caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Hugo 
Leal, que falará contra a matéria. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito bem. 
Então vamos continuar o encaminhamento.

Como votam os Srs. Líderes?
Como vota o PSDB? (Pausa.)
O Bloco, como vota?
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, o Bloco vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Bloco 
vota “não”.

Como vota o PR?
O SR. MILTON MONTI (PR-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – “Não”, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSDB, 
“sim”.

Como vota o PP?
O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP vota 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP 
vota “não”.

PDT?

O SR. DAGOBERTO (PDT – MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT vota 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PR? (Pausa.)

O SR. SARNEY FILHO (PV – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
Verde vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Partido 
Verde, “não”.

Como vota o PTB? (Pausa.)
Como vota o PSC?
O SR. HUGO LEAL (PSC – RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC tem uma 
divergência dentro da sua bancada exatamente em 
relação à preferência dessa Emenda nº 376.

Então o PSC vai liberar a sua bancada.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Libera a 

bancada.
O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PTB encaminha o 
voto “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PPS?

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PPS está inconformado com essa decisão aos 47 do 
segundo tempo. Nunca houve. As decisões aqui nun-
ca foram nesse sentido. Sempre se acataram emen-
das aglutinativas em várias ocasiões aqui, em todas 
as votações.

Essa decisão muda completamente o encaminha-
mento das votações. E aqui “pau que bate em Chico 
bate em Francisco”. Foi uma interpretação que a base 
comemorou, mas daqui a pouco haverá dificuldades, 
porque, se for essa a interpretação – e espero que se 
tenha a coerência de se manterem as interpretações, 
porque se muda, muitas vezes, ao léu dos tempos 
–, isso prejudicará quando se quiserem fazer outras 
emendas aglutinativas.

Nesse caso específico, somos a favor do mérito 
desse projeto e estamos encaminhando “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Não”. 
Como vota o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro isso 
de “pau que dá em Francisco dá em Chico” me atinge 
de alguma maneira. Eu já apanhei da Polícia Militar 
para entrar no Maracanã domingo; quase apanhei dos 
cavalos do Arruda – não os do haras, suponho –, da 
Polícia Militar, ontem. Então, devagar.

Essa emenda restitui o regime de concessão. 
Ela é regressista, volta ao antigo regime. Se há algum 
avanço em muitos aspectos questionável, talvez com 
um ou outro jabuti que carece de melhor esclareci-
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mento, isso vem do regime da partilha que queremos 
assegurar com todas as ressalvas que fazemos aqui, 
sem nenhum entusiasmo especial.

Portanto, o voto do PSOL é contrário à preferência 
para esta emenda que, volto a destacar, coloca para a 
camada pré-sal de tanto potencial e tanta segurança 
um regime de concessão.

Somos contra.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSOL 

vota “não”.
Como vota o Democratas?
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nós estamos propondo nesta votação restabelecer o 
sistema vencedor. Em 1997 – gosto de repetir isso –, 
o Brasil tinha reservas de 2 bilhões de barris; muda-
mos e estabelecemos um modelo de competição com 
concessão. As reservas evoluíram de 2 bilhões para 
14 bilhões, e foi possível pesquisar e confirmar a exis-
tência do pré-sal. 

Portanto, essa emenda é para restabelecer o atual 
sistema vencedor que transformou a PETROBRAS na 
empresa que mais cresceu nesse período. Não quere-
mos concentrar o dinheiro e o poder todo em Brasília. 
Brasília não é o Brasil. Brasília não representa o Brasil. 
O Rio de Janeiro e a Bahia representam muito mais o 
Brasil do que Brasília.

Nós votamos “sim”, Sr. Presidente.
(Manifestações no plenário.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Demo-

cratas vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-

ção o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem es-

tiver de acordo permaneça como se acha. (Pausa.)

REJEITADO O REQUERIMENTO DE 
PREFERÊNCIA (DESTAQUE) PARA VOTAÇÃO 
DA EMENDA DE PLENÁRIO Nº 376.

O SR. HUGO LEAL (PSC-RJ.) – Verificação, Sr. 
Presidente.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ.) – 
Verificação conjunta, Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP.) – Conjunta.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Verifica-

ção concedida.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Peço aos 

Srs. Deputados que tomem os seus lugares, a fim de 
ter início a votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a 
todos os Deputados da base que votem o mais rápido 
possível, para que possamos concluir a votação da ma-

téria da partilha hoje. Peço à base apoio que permaneça 
em plenário, porque vai ser rápida a votação.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PPS está em obs-
trução, Sr. Presidente.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, convoco toda a bancada do PSB para vir ao 
plenário e aqui permanecer até concluirmos a votação 
do projeto mais importante desta Sessão Legislativa: o 
que institui o regime de partilha em nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a pa-
lavra o Deputado Ronaldo Caiado.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria 
de saber da Mesa quem pediu a verificação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu já não 
sei quem pediu verificação. Confesso que...

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB apoiou 
a verificação, Sr. Presidente.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PTB, o PSC e o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PTB 
e o PSC?

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB apoiou a 
verificação, Sr. Presidente.

O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, há 
poucos minutos...

O SR. OSÓRIO ADRIANO (DEM – DF. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, venho 
protestar contra as palavras de José Carlos Aleluia. 
Não há por que ofender o povo de Brasília, uma vez 
que S.Exa. praticamente vive aqui, onde é bem rece-
bido. (Manifestação no plenário. Palmas.) 

De uma hora para outra, um companheiro do 
meu partido vem nos ofender. Não aceito e peço que 
S.Exa. retire as palavras de ofensa à nossa cidade. 
(Manifestação no plenário. Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Certamente 
o Deputado José Carlos Aleluia vai explicar. Eu creio 
que não houve essa intenção.

Deputado José Carlos Aleluia, explique-se.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
homenagem ao Deputado Osório Adriano e ao povo 
de Brasília, registro que não tive a menor intenção de 
atingir Brasília, que é a cidade onde vivo. 

Apenas quis dizer que não se pode criar divisão 
entre Unidades da Federação. O Governo está fazen-
do exatamente isto: concentrando recursos na União. 
Quando falei em Brasília, referia-me à União.

O Deputado Osório Adriano mostrou que é grande 
representante de Brasília. E eu tenho de retirar eventu-
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almente alguma palavra que tenha sido ofensiva a Bra-
sília, em homenagem a Brasília e a Osório Adriano.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Essas 
suas palavras é que constarão da ata, nobre Deputa-
do José Carlos Aleluia. 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, quero apenas registrar que, hoje, quem mais 
denigre a imagem de Brasília é o atual do Governador 
do Democratas, José Roberto Arruda. Ele, sim, com 
suas atitudes, tem denegrido a imagem de Brasília. 
(Manifestação no plenário.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Depu-
tado já esclareceu. 

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB está 
em obstrução. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSDB 
em obstrução. 

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O Democratas está 
em obstrução, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Democra-
tas em obstrução. 

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PPS está em obs-
trução, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PPS em 
obstrução. 

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de chamar 
a bancada do PT para que venha ao plenário votar “não”. 
Estamos num momento importante de votação.

É fundamental vir ao plenário e aqui permanecer, 
porque vamos votar matéria fundamental por que esta-
mos lutando. Estamos enfrentando o “kit oposição”.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas 
quero registrar o voto “não” do Governo.

O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, 
V.Exa. poderia me conceder a palavra? (Pausa.)

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB pede a seus Deputados que venham ao ple-
nário para votar “não”. 

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
alertar todo o Plenário sobre o golpe que foi dado neste 
momento. A base do Governo pediu verificação de vo-
tação de um destaque apresentado por nós, que, para 
ela, não tem a menor importância, porque os Líderes 
da base não querem que a emenda Ibsen Pinheiro e 
Humberto Souto seja votada nominalmente. 

Há aí uma digital clara, pois a base do Governo 
sabe que, se a emenda dos Deputados Humberto Souto 

e Ibsen Pinheiro for votada nominalmente, o Governo 
perderá. Ela quer, sem dúvida alguma, fazer com que 
não haja tempo e, no decorrer do interstício de 1 hora, 
possa votar a matéria simbolicamente. 

Isso é golpe, Sr. Presidente, é golpe. Querem exa-
tamente impedir que os Municípios e Estados possam 
participar. (Manifestação no plenário.)

O SR. EDUARDO CUNHA – Sr. Presidente, can-
samos de assistir aqui...

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, quero 
falar sobre a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 
Deputado.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, penso que 
essas questões vão se esclarecer melhor se souber-
mos quais são as próximas votações na palavra do 
Presidente. 

Quero saber se a votação da matéria principal 
está a salvo do cumprimento desse interstício. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Claro.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Será impossível termos 

essa votação relevante para o País feita de maneira 
simbólica.

Então, gostaria de ter a resposta de V.Exa., para 
preparar requerimentos de quebra de interstício para 
a matéria principal, se for o caso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Após esta 
votação, teremos a subemenda substitutiva apresen-
tada pelo Relator.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Que é a matéria prin-
cipal?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Que é a 
matéria principal.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Então, submeto a V.Exa., 
Parlamentar de grande responsabilidade e história, 
se podemos dizer ao País que votamos simbolica-
mente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Esta ma-
téria?

O SR. MIRO TEIXEIRA – A próxima matéria, que 
é a principal.

Não vejo muita possibilidade – nem desejo usar 
de artifícios – para cumprir um tempo para que se vote 
a matéria principal. Não subscrevo a expressão “gol-
pismo”, mas estranho que a base do Governo e um 
Deputado, que prezo, do Rio de Janeiro, tenham pedido 
verificação para a preferência desta emenda, já que 
a próxima votação é da matéria principal, e pode não 
haver prazo para nós a votarmos nominalmente. 

Eu me insurjo contra isso e quero até ter o di-
reito...

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ocor-
re que quem pediu a verificação foi o próprio DEM. É 
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bom verificar na Mesa quem pediu a verificação, se 
foi o Governo.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Eu quero ter o direito, Sr. 
Presidente, de dar o meu voto visível para os cidadãos. 

Sustento que cada um também tem o direito 
de defender sua posição e ninguém aqui é crítico de 
ninguém. Mas, deixarmos de votar o projeto principal 
nominalmente, não me parece boa coisa.

Acredito que o Deputado Hugo Leal não soubesse 
que a próxima votação seria a do projeto principal.

O SR. HUGO LEAL – Sr. Presidente, fui citado 
nominalmente e quero responder de acordo com o 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 
Vou conceder a palavra ao Deputado Cândido Vacca-
rezza. Em seguida, falará V.Exa.

O SR. HUGO LEAL – Perfeito.
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pri-
meiramente, quero me dirigir à Oposição e a todos os 
Deputados. O Regimento Interno da Casa é a garantia 
da Minoria e da Maioria. 

O Deputado Hugo Leal, em diversas votações desta 
matéria, divergiu do Governo e obstruiu. E quando S.Exa. 
e o PSC estavam obstruindo, ninguém levantou nenhum 
problema. Nesta matéria, com todo o direito, o Deputado 
Hugo Leal, independentemente de ser da base ou não, 
representando o seu partido, manifestou divergência no 
plenário, nas Comissões e no debate da Casa. Então 
S.Exa. tem direito regimental, sim, de pedir verificação.

Há outra questão que não podemos admitir na Casa. 
Diversas votações de matérias importantes foram simbóli-
cas aqui. A votação simbólica ou mesmo a que só tem um 
registro no plenário não desmerecem nenhum Deputado 
na Casa nem indicam que o Deputado não votou. Esta é 
uma praxe histórica do nosso Parlamento. 

Se o Deputado quiser manifestar o voto individual, 
há mecanismos regimentais para se manifestar. S.Exa. 
pode fazer declaração de voto por escrito, que será 
publicado no Diário da Câmara dos Deputados. 

Então não existe essa questão aqui. Estamos 
absolutamente dentro do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado Hugo Leal.

O SR. HUGO LEAL (PSC – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, venho fazer esta 
justificativa porque quero deixar a questão mais clara 
do que já o fez o Líder Cândido Vaccarezza. 

O PSC, desde o início, manifestou sua posição 
neste plenário, que não foi diferente da que manifestei 
hoje. E não vou admitir que quem quer que seja, por 
quantos mandatos que tenha, possa aplicar ou falar 
que se aplicou golpe aqui. 

Tenho os mesmos direitos de qualquer Parlamen-
tar e Líder de me manifestar. O PSC tem uma divergên-

cia explícita dentro da sua bancada, tanto com relação 
ao regime de partilha quanto com relação à distribui-
ção. Isso foi deixado claro ontem, por diversas vezes, 
quando, inclusive, o partido esteve em obstrução. 

Não é possível que a mente humana possa imaginar 
que estivéssemos preparando um grande golpe agora. 
Não foi. O pedido do PSC foi claro, no sentido de avaliar o 
Plenário nesta emenda específica da preferência, exata-
mente porque é agora que se está votando um destaque 
que resgata a questão do princípio da concessão. 

Então eu não vou admitir nenhum tipo de manifes-
tação, seja ela favorável ou contra o que nós, do PSC, 
manifestamos, em hipótese alguma. Aqui não se tratou 
de golpe, de conluio, de nada, a não ser da manifesta-
ção da vontade de uma Liderança e dos Deputados que 
acompanham essa Liderança. Os demais, vou deixar 
como conjecturas que manifestam alhures, sem tratar 
diretamente cada qual como merece ser tratado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Alias, que-

ro testemunhar que o Deputado Hugo Leal liberou a 
bancada, e sobre ter liberado a bancada, o PSC tem 
votado inúmeras vezes pela tese da obstrução.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Presidente, terminou a 
votação. Nós estamos enfrentando a obstrução. Peço 
a V.Exa., Presidente, para...

O SR. JOVAIR ARANTES – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 

Jovair Arantes.
O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu queria também me manifestar, em nome do meu 
partido, o PTB, porque a forma como foi falada pelo 
Líder do Democratas ofende não só a nossa liber-
dade de expressão e de busca de um melhor en-
tendimento nesta Casa, mas ofende, inclusive, as 
pessoas de uma forma que não deve ser feita. Nós, 
em momento algum, viemos ao microfone condenar 
a forma de obstrução que o Democratas, o PSDB e 
outros partidos têm feito. 

Eu gostaria muito que fosse respeitado o direito do 
PTB de opinar no momento oportuNº Nós não atrope-
lamos nenhum processo de votação. Temos um acordo 
com o PSC e o Partido Verde: todas as vezes em que 
um precisar fazer o pedido de verificação de quorum, 
nós o faremos juntos. Será verificação conjunta. E nós 
não vamos abrir mão desse princípio, desse importante 
princípio democrático que existe na Casa. 

Então não é um carão de qualquer partido políti-
co que vai impedir o PTB de manifestar a sua vontade 
neste plenário, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está en-
cerrada a votação. 
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VOTARAM

SIM:        23
NÃO:     249
ABSTENÇÕES:        2
TOTAL:     274

REJEITADO O REQUERIMENTO DE 
DESTAQUE DE PREFERÊNCIA PARA VO-
TAÇÃO DA EMENDA DE PLENÁRIO Nº 376.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PL Nº 2502/2007 – DVS – DEM – PRE-
FERÊNCIA PARA A EMENDA Nº 376 – Nominal Ele-
trônica 
Início da votação: 9-12-09 21:19
Encerramento da votação: 9-12-09 21:31
Presidiram a Votação:

Michel Temer
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O SR. JOSÉ ANÍBAL – Sr. Presidente, para uma 
breve manifestação. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a pa-
lavra o Deputado José Aníbal.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Eu não sei por que tanto 
estranhamento com a manifestação do Líder do Demo-
cratas. O Deputado Hugo Leal é um Deputado muito 
ativo e hoje já falou da tribuna. O Deputado Jovair...

Agora, estamos discutindo o quê? O Deputado Lí-
der do DEM manifestou uma posição, é óbvio. Para mim 
também o mais natural seria fazer verificação nominal no 
mérito, embora eu tenha dito ao Líder do DEM que, pro-
vavelmente, haveria esse pedido da Maioria, exatamente 
quando eles pediram verificação. Ora, fizeram isso por 
quê? Porque não querem expor aqui a realidade do Ple-
nário no mérito dessa matéria. É no mínimo estranho.

O Deputado Hugo Leal tem motivações as mais 
nobres, tanto quanto o Deputado Jovair Arantes e to-
dos nesta Casa. Mas não se pode querer impedir que 
o Líder do Democratas se manifeste. Francamente, 
eu também estranhei, e muito, porque a verificação 
naturalmente deveria ser feita no mérito.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em votação 
a Subemenda Substitutiva Global, oferecida pelo Relator 
da Comissão Especial, ressalvados os destaques. 

SUBEMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO SUBS-
TITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 5.938, DE 2009

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a exploração e a 
produção de petróleo, de gás natural e de outros hi-

drocarbonetos fluidos em áreas do pré-sal e em áreas 
estratégicas, e altera a Lei nº 9.478, de 6 de agosto 
de 1997.

CAPÍTULO II 
DAS DEFINIÇÕES TÉCNICAS

Art. 2º Para os fins desta Lei, ficam estabelecidas 
as seguintes definições:

I – partilha de produção: regime de explo-
ração e produção de petróleo, de gás natural 
e de outros hidrocarbonetos fluidos no qual o 
contratado exerce, por sua conta e risco, as 
atividades de exploração, avaliação, desenvol-
vimento e produção e, em caso de descoberta 
comercial, adquire o direito à apropriação do 
custo em óleo, bem como a parcela do ex-
cedente em óleo, na proporção, condições e 
prazos estabelecidos em contrato;

II – custo em óleo: parcela da produção 
de petróleo, de gás natural e de outros hidro-
carbonetos fluidos, exigível unicamente em 
caso de descoberta comercial, corresponden-
te aos custos e aos investimentos realizados 
pelo contratado na execução das atividades de 
exploração, avaliação, desenvolvimento, pro-
dução e desativação das instalações, sujeita 
a limites, prazos e condições estabelecidos 
em contrato;

III – excedente em óleo: parcela da pro-
dução de petróleo, de gás natural e de outros 
hidrocarbonetos fluidos a ser repartida entre 
a União e o contratado, segundo critérios de-
finidos em contrato, resultante da diferença 
entre o volume total da produção e as parce-
las relativas ao custo em óleo, aos royalties 
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e, quando exigível, à participação de que trata 
o art. 46;

IV – área do pré-sal: região do subsolo 
formada por um prisma vertical de profundi-
dade indeterminada, com superfície poligonal 
definida pelas coordenadas geográficas de 
seus vértices estabelecidas no Anexo desta 
Lei, bem como outras regiões que venham a 
ser delimitadas, em ato do Poder Executivo, 
de acordo com a evolução do conhecimento 
geológico;

V – área estratégica: região de interesse 
para o desenvolvimento nacional, delimitada 
em ato do Poder Executivo, caracterizada pelo 
baixo risco exploratório e elevado potencial 
de produção de petróleo, de gás natural e de 
outros hidrocarbonetos fluidos;

VI – operador: a Petróleo Brasileiro S.A. 
– PETROBRAS, responsável pela condução 
e execução, direta ou indireta, de todas as ati-
vidades de exploração, avaliação, desenvolvi-
mento, produção e desativação das instalações 
de exploração e produção;

VII – contratado: a Petrobras ou, quan-
do for o caso, o consórcio por ela constituído 
com o vencedor da licitação para a exploração 
e produção de petróleo, de gás natural e de 
outros hidrocarbonetos fluidos em regime de 
partilha de produção;

VIII – conteúdo local: proporção entre o 
valor dos bens produzidos e dos serviços pres-
tados no País para execução do contrato e o 
valor total dos bens utilizados e dos serviços 
prestados para essa finalidade;

IX – individualização da produção: pro-
cedimento que visa à divisão do resultado da 
produção e ao aproveitamento racional dos 
recursos naturais da União por meio da uni-
ficação do desenvolvimento e da produção 
relativos à jazida que se estenda além de blo-
co concedido ou contratado sob o regime de 
partilha de produção; 

X – ponto de medição: local definido no 
plano de desenvolvimento de cada campo onde 
é realizada a medição volumétrica do petróleo 
ou do gás natural produzido, conforme regu-
lação da Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis – ANP;

XI – ponto de partilha: local em que há 
divisão entre a União e o contratado do petró-
leo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos produzidos, nos termos do respectivo 
contrato de partilha de produção;

XII – bônus de assinatura: valor fixo de-
vido à União pelo contratado, a ser pago no 
ato da celebração e nos termos do respectivo 
contrato de partilha de produção; e

XIII – royalties: compensação financeira 
devida aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, bem como a órgãos da administra-
ção direta da União, em função da produção 
de petróleo, de gás natural e de outros hidro-
carbonetos fluidos sob o regime de partilha 
de produção, nos termos do § 1º do art. 20 da 
Constituição.

CAPÍTULO III 
DO REGIME DE PARTILHA DE PRODUÇÃO

Seção I 
Das Disposições Gerais

Art. 3º A exploração e a produção de petróleo, 
de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos na 
área do pré-sal e em áreas estratégicas serão contra-
tadas pela União no regime de partilha de produção, 
na forma desta Lei.

Art. 4º A Petrobras será a operadora de todos os 
blocos contratados sob o regime de partilha de produ-
ção, sendo-lhe assegurada, a este título, participação 
mínima no consórcio previsto no art. 20.

Art. 5º A União não assumirá os riscos das atividades 
de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção 
decorrentes dos contratos de partilha de produção.

Art. 6º Os custos e os investimentos necessários 
à execução do contrato de partilha de produção serão 
integralmente suportados pelo contratado, cabendo-lhe, 
no caso de descoberta comercial, a sua restituição nos 
termos do inciso II do art. 22.

Parágrafo único. A União, por intermédio de fun-
do específico criado por lei, poderá participar dos in-
vestimentos nas atividades de exploração, avaliação, 
desenvolvimento e produção na área do pré-sal e em 
áreas estratégicas, caso em que assumirá os riscos 
correspondentes à sua participação, nos termos do 
respectivo contrato.

Art. 7º Previamente à contratação sob o regime 
de partilha de produção, o Ministério de Minas e Ener-
gia, diretamente ou por meio da ANP, poderá promover 
a avaliação do potencial das áreas do pré-sal e das 
áreas estratégicas.

Parágrafo único. A Petrobras poderá ser contra-
tada diretamente para realizar estudos exploratórios 
necessários à avaliação prevista no caput.

Art. 8º A União, por intermédio do Ministério de 
Minas e Energia, celebrará os contratos de partilha 
de produção:
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I – diretamente com a Petrobras, dispen-
sada a licitação; ou

II – mediante licitação na modalidade 
leilão.

§ 1º A gestão dos contratos previstos no 
caput caberá à empresa pública a ser criada 
com este propósito.

§ 2º A empresa pública de que trata o § 
1º não assumirá os riscos e não responderá 
pelos custos e investimentos referentes às 
atividades de exploração, avaliação, desenvol-
vimento, produção e desativação das instala-
ções de exploração e produção decorrentes 
dos contratos de partilha de produção.

Seção II 
Das Competências do Conselho Nacional  

de Política Energética – CNPE

Art. 9º O Conselho Nacional de Política Energética 
– CNPE, tem como competências, entre outras definidas 
na legislação, propor ao Presidente da República:

I – o ritmo de contratação dos blocos sob 
o regime de partilha de produção, observando-
se a política energética, o desenvolvimento 
e a capacidade da indústria nacional para o 
fornecimento de bens e serviços;

II – os blocos que serão destinados à 
contratação direta com a Petrobras sob o re-
gime de partilha de produção;

III – os blocos que serão objeto de leilão 
para contratação sob o regime de partilha de 
produção;

IV – os parâmetros técnicos e econô-
micos dos contratos de partilha de produção;

V – a delimitação de outras regiões a serem 
classificadas como área do pré-sal e as áreas a 
serem classificadas como estratégicas, conforme 
a evolução do conhecimento geológico;

VI – a política de comercialização do 
petróleo destinado à União nos contratos de 
partilha de produção; e

VII – a política de comercialização do 
gás natural proveniente dos contratos de par-
tilha de produção, observada a prioridade de 
abastecimento do mercado nacional.

Seção III 
Das Competências do Ministério  

de Minas e Energia

Art. 10. Caberá ao Ministério de Minas e Energia, 
entre outras competências:

I – planejar o aproveitamento do petróleo 
e do gás natural;

II – propor ao CNPE, ouvida a ANP, a 
definição dos blocos que serão objeto de con-
cessão ou de partilha de produção;

III – propor ao CNPE os seguintes parâ-
metros técnicos e econômicos dos contratos 
de partilha de produção:

a) os critérios para definição do exceden-
te em óleo da União;

b) o percentual mínimo do excedente em 
óleo da União;

c) a participação mínima da Petrobras no 
consórcio previsto no art. 20, que não poderá 
ser inferior a trinta por cento;

d) os critérios e os percentuais máximos 
da produção anual destinados ao pagamento 
do custo em óleo;

e) o conteúdo local mínimo e outros cri-
térios relacionados ao desenvolvimento da 
indústria nacional; e

f) o valor do bônus de assinatura, bem 
como a parcela a ser destinada à empresa 
pública de que trata o § 1º do art. 82;

IV – estabelecer as diretrizes a serem 
observadas pela ANP para promoção da lici-
tação prevista no inciso II do art. 8º, bem como 
para a elaboração das minutas dos editais e 
dos contratos de partilha de produção; e

V – aprovar as minutas dos editais de lici-
tação e dos contratos de partilha de produção 
elaborados pela ANP.

§ 1º Ao final de cada semestre, o Minis-
tério de Minas e Energia emitirá relatório so-
bre as atividades relacionadas aos contratos 
de partilha de produção.

§ 2º O relatório será publicado até trinta 
dias após o encerramento do semestre, ficando 
assegurado amplo acesso ao público.

Seção IV 
Das Competências da Agência Nacional do Pe-

tróleo, Gás Natural e Biocombustivels – ANP

Art. 11. Caberá à ANP, entre outras competências 
definidas em lei:

I – promover estudos técnicos para subsi-
diar o Ministério de Minas e Energia na delimi-
tação dos blocos que serão objeto de contrato 
de partilha de produção;

II – elaborar e submeter à aprovação do 
Ministério de Minas e Energia as minutas dos 
contratos de partilha de produção e dos edi-
tais, no caso de licitação;

III – promover as licitações previstas no 
inciso II do art. 8º;
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IV – fazer cumprir as melhores práticas 
da indústria do petróleo;

V – analisar e aprovar, de acordo com 
o disposto no inciso IV, os planos de explo-
ração, de avaliação e de desenvolvimento da 
produção, bem como os programas anuais de 
trabalho e de produção relativos aos contratos 
de partilha de produção; e

VI – regular e fiscalizar as atividades rea-
lizadas sob o regime de partilha de produção, 
nos termos do inciso VII do art. 8º da Lei nº 
9.478, de 1997.

Seção V 
Da Contratação Direta

Art. 12. O CNPE proporá ao Presidente da Repú-
blica os casos em que, com vistas à preservação do 
interesse nacional e ao atendimento dos demais objeti-
vos da política energética, a Petrobras será contratada 
diretamente pela União para a exploração e produção 
de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos em regime de partilha de produção.

Parágrafo único. Os parâmetros da contratação 
prevista no caput serão propostos pelo CNPE, nos 
termos do inciso IV do art. 9º e inciso III do art. 10, no 
que couber.

Seção VI 
Da Licitação

Art. 13. A licitação para a contratação sob o re-
gime de partilha de produção obedecerá ao disposto 
nesta Lei, nas normas a serem expedidas pela ANP e 
no respectivo edital.

Art. 14. A Petrobras poderá participar da licita-
ção prevista no inciso II do art. 8º para ampliar a sua 
participação mínima definida nos termos da alínea c 
do inciso III do art. 10.

Subseção I 
Do Edital de Licitação

Art. 15. O edital de licitação será acompanhado 
da minuta básica do respectivo contrato e indicará, 
obrigatoriamente:

I – o bloco objeto do contrato de partilha 
de produção;

II – o critério de julgamento da licitação, 
nos termos do art. 18;

III – o percentual mínimo do excedente 
em óleo da União;

IV – a formação do consórcio previsto 
no art. 20 e a respectiva participação mínima 
da Petrobras;

V – os critérios e os percentuais máximos 
da produção anual destinados ao pagamento 
do custo em óleo;

VI – os critérios para definição do exce-
dente em óleo do contratado;

VII – o programa exploratório mínimo e os 
investimentos estimados correspondentes;

VIII – o conteúdo local mínimo e outros 
critérios relacionados ao desenvolvimento da 
indústria nacional;

IX – o valor do bônus de assinatura, bem 
como a parcela a ser destinada à empresa pú-
blica de que trata o § 1º do art. 8º;

X – as regras e as fases da licitação;
XI – as regras aplicáveis à participação 

conjunta de empresas na licitação;
XII – a relação de documentos exigidos 

e os critérios de habilitação técnica, jurídica, 
econômico-financeira e fiscal dos licitantes;

XIII – a garantia a ser apresentada pelo 
licitante para sua habilitação;

XIV – o prazo, o local e o horário em que 
serão fornecidos, aos licitantes, os dados, es-
tudos e demais elementos e informações ne-
cessários à elaboração das propostas, bem 
como o custo de sua aquisição; e

XV – o local, o horário e a forma para 
apresentação das propostas.

Art. 16. Quando permitida a participação conjunta 
de empresas na licitação, o edital conterá, entre outras, 
as seguintes exigências:

I – comprovação de compromisso, público 
ou particular, de constituição do consórcio pre-
visto no art. 20, subscrito pelas proponentes;

II – indicação da empresa responsável no 
processo licitatório, sem prejuízo da responsa-
bilidade solidária das demais proponentes;

III – apresentação, por parte de cada 
uma das empresas proponentes, dos docu-
mentos exigidos para efeito de avaliação da 
qualificação técnica e econômico-financeira 
do consórcio a ser constituído; e

IV – proibição de participação de uma 
mesma empresa, conjunta ou isoladamente, 
em mais de uma proposta na licitação de um 
mesmo bloco.

Art. 17. O edital conterá a exigência de que a 
empresa estrangeira que concorrer em conjunto com 
outras empresas ou isoladamente deverá apresentar 
com sua proposta e em envelope separado:
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I – prova de capacidade técnica, idoneida-
de financeira e regularidade jurídica e fiscal;

II – inteiro teor dos atos constitutivos e 
prova de encontrar-se organizada e em funcio-
namento regular, conforme a lei de seu país;

III – designação de um representante le-
gal junto à ANP, com poderes especiais para 
a prática de atos e assunção de responsabi-
lidades relativamente à licitação e à proposta 
apresentada; e

V – compromisso de constituir empresa 
segundo as leis brasileiras, com sede e ad-
ministração no Brasil, caso seja vencedora 
da licitação.

Subseção II 
Do Julgamento da Licitação

Art. 18. O julgamento da licitação identificará a 
proposta mais vantajosa segundo o critério da oferta 
de maior excedente em óleo para a União, respeitado 
o percentual mínimo definido nos termos da alínea b 
do inciso III do art. 10.

Seção VII 
Do Consórcio

Art. 19. A Petrobras, quando contratada direta-
mente ou no caso de ser vencedora isolada da licitação, 
deverá constituir consórcio com a empresa pública de 
que trata o § 1º do art. 8º, na forma do disposto no art. 
279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Art. 20. O licitante vencedor deverá constituir 
consórcio com a Petrobras e com a empresa pública 
de que trata o § 1º do art. 8º, na forma do disposto no 
art. 279 da Lei nº 6.404, de 1976.

§ 1º A participação da Petrobras no con-
sórcio implicará sua adesão às regras do edital 
e à proposta vencedora.

§ 2º Os direitos e obrigações patrimoniais 
da Petrobras e demais contratados serão pro-
porcionais à sua participação no consórcio.

§ 3º O contrato de constituição de con-
sórcio deverá indicar a Petrobras como respon-
sável pela execução do contrato, sem prejuízo 
da responsabilidade solidária das consorciadas 
perante o contratante ou terceiros, observado 
o disposto no § 2º do art. 8º

Art. 21. A empresa pública de que trata o § 1º 
do art. 8º integrará o consórcio como representante 
dos interesses da União no contrato de partilha de 
produção.

Art. 22. A administração do consórcio caberá ao 
seu comitê operacional.

Art. 23. O comitê operacional será composto por 
representantes da empresa pública de que trata o § 
1º do art. 8º e dos demais consorciados.

Parágrafo único. A empresa pública de que trata 
o § 1º do art. 8º indicará a metade dos integrantes do 
comitê operacional, inclusive o seu presidente, caben-
do aos demais consorciados a indicação dos outros 
integrantes.

Art. 24. Caberá ao comitê operacional:

I – definir os planos de exploração a se-
rem submetidos à análise e aprovação da 
ANP;

II – definir o plano de avaliação de des-
coberta de jazida de petróleo e de gás natu-
ral a ser submetido à análise e aprovação da 
ANP;

III – declarar a comercialidade de cada 
jazida descoberta e definir o plano de desen-
volvimento da produção do campo, a ser sub-
metido à análise e aprovação da ANP;

IV – definir os programas anuais de tra-
balho e de produção a serem submetidos à 
análise e aprovação da ANP;

V – analisar e aprovar os orçamentos re-
lacionados às atividades de exploração, ava-
liação, desenvolvimento e produção previstas 
no contrato;

VI – supervisionar as operações e aprovar 
a contabilização dos custos realizados;

VII – definir os termos do acordo de indi-
vidualização da produção a ser firmado com o 
titular da área adjacente, observado o disposto 
no Capítulo IV desta lei; e

VIII – outras atribuições definidas no con-
trato de partilha de produção.

Art. 25. O presidente do comitê operacional terá 
poder de veto e voto de qualidade, conforme previsto 
no contrato de partilha de produção.

Art. 26. A assinatura do contrato de partilha de 
produção ficará condicionada à comprovação do ar-
quivamento do instrumento constitutivo do consórcio 
no Registro do Comércio do lugar da sua sede.

Seção VIII 
Do Contrato de Partilha de Produção

Art. 27. O contrato de partilha de produção pre-
verá duas fases:

I – a de exploração, que incluirá as ati-
vidades de avaliação de eventual descoberta 
de petróleo ou gás natural, para determinação 
de sua comercialidade; e
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II – a de produção, que incluirá as ativi-
dades de desenvolvimento.

Art. 28. O contrato de partilha de produção de 
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos não se estende a nenhum outro recurso natural, 
ficando o operador obrigado a informar a sua desco-
berta, nos termos do inciso Ido art. 30.

Art. 29. São cláusulas essenciais do contrato de 
partilha de produção:

I – a definição do bloco objeto do contrato;
II – a obrigação de o contratado assumir 

os riscos das atividades de exploração, avalia-
ção, desenvolvimento e produção;

III – a indicação das garantias a serem 
prestadas pelo contratado;

IV – o direito do contratado ao recebi-
mento do custo em óleo, exigível unicamente 
em caso de descoberta comercial;

V – os limites, prazos, critérios e condi-
ções para o cálculo e o pagamento do custo 
em óleo;

VI – os critérios para cálculo do valor do 
petróleo ou gás natural, em função dos preços 
de mercado, da especificação do produto e da 
localização do campo;

VII – as regras e os prazos para a repar-
tição do excedente em óleo, podendo incluir 
critérios relacionados à eficiência econômica, 
à rentabilidade, ao volume de produção e à va-
riação do preço do petróleo e do gás natural, 
observado o percentual estabelecido segundo 
o disposto no art. 18;

VIII – as atribuições, a composição, o fun-
cionamento, a forma de tomada de decisões 
e de solução de controvérsias no âmbito do 
comitê operacional;

IX – as regras de contabilização, bem 
como os procedimentos para acompanhamento 
e controle das atividades de exploração, ava-
liação, desenvolvimento e produção;

X – as regras para a realização de ativida-
des, por conta e risco do contratado, que não 
implicarão qualquer obrigação para a União ou 
contabilização no valor do custo em óleo;

XI – o prazo de duração da fase de explo-
ração e as condições para sua prorrogação;

XII – o programa exploratório mínimo e 
as condições para sua revisão;

XIII – os critérios para formulação e re-
visão dos planos de exploração e de desen-
volvimento da produção, bem como respecti-
vos planos de trabalhos, incluindo os pontos 

de medição e de partilha do petróleo, de gás 
natural e de outros hidrocarbonetos fluidos 
produzidos;

XIV – a obrigatoriedade de o contratado 
fornecer à ANP e à empresa pública de que 
trata o § 1° do art. 8º relatórios dados e infor-
mações relativos à execução do contrato;

XV – os critérios para devolução e de-
socupação de áreas pelo contratado, inclusive 
para a retirada de equipamentos e instalações, 
e reversão de bens;

XVI – as penalidades aplicáveis em caso 
de inadimplemento das obrigações contratu-
ais;

XVII – os procedimentos relacionados à 
cessão dos direitos e obrigações relativos ao 
contrato, conforme o disposto no art. 31;

XVIII – as regras sobre solução de con-
trovérsias, podendo prever conciliação e ar-
bitragem;

XIX – o prazo de vigência do contrato, 
limitado a trinta e cinco anos, e as condições 
para a sua extinção; e

XX – o valor e a forma de pagamento do 
bônus de assinatura.

Art. 30. A Petrobras, na condição de operadora 
do contrato de partilha de produção, deverá:

I – informar ao comitê operacional e à 
ANP, no prazo contratual, a descoberta de 
qualquer jazida de petróleo, de gás natural, 
de outros hidrocarbonetos fluidos ou de quais-
quer minerais;

II – submeter à aprovação do comitê ope-
racional o plano de avaliação de descoberta de 
jazida de petróleo, de gás natural e de outros 
hidrocarbonetos fluidos, para determinação de 
sua comercialidade;

III – realizar a avaliação da descoberta 
de jazida de petróleo e de gás natural nos ter-
mos do plano de avaliação aprovado pela ANP, 
apresentando relatório de comercialidade ao 
comitê operacional;

IV – submeter ao comitê operacional o 
plano de desenvolvimento da produção do 
campo, bem como os planos de trabalho e 
de produção, contendo cronogramas e orça-
mentos;

V – adotar as melhores práticas da indús-
tria do petróleo, obedecendo às normas e pro-
cedimentos técnicos e científicos pertinentes, e 
utilizando técnicas apropriadas de recuperação, 
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objetivando a racionalização da produção e o 
controle do declínio das reservas; e

VI – encaminhar ao comitê operacional 
todos os dados e documentos relativos às ati-
vidades realizadas.

Art. 31. A cessão dos direitos e obrigações re-
lativos ao contrato de partilha de produção somente 
poderá ocorrer mediante prévia e expressa autoriza-
ção do Ministério de Minas e Energia, ouvida a ANP, 
observadas as seguintes condições:

I – preservação do objeto contratual e de 
suas condições;

II – atendimento, por parte do cessio-
nário, dos requisitos técnicos, econômicos e 
jurídicos estabelecidos pelo Ministério de Mi-
nas e Energia; e

III – exercício do direito de preferência 
dos demais consorciados, na proporção de 
suas participações no consórcio.

Parágrafo único. A Petrobras somente 
poderá ceder a participação nos contratos de 
partilha de produção que obtiver como vence-
dora da licitação, nos termos do art. 14.

Art. 32. O contrato de partilha de produção ex-
tinguir-se-á:

I – pelo vencimento do seu prazo;
II – por acordo entre as partes;
III – pelos motivos de resolução nele 

previstos;
IV – ao término da fase de exploração, 

sem que tenha sido feita qualquer descoberta 
comercial, conforme definido no contrato;

V – pelo exercício do direito de desis-
tência pelo contratado na fase de exploração, 
desde que cumprido o programa exploratório 
mínimo ou pago o valor correspondente à 
parcela não cumprida, conforme previsto no 
contrato; e

VI – pela recusa em firmar o acordo de 
individualização da produção, após decisão 
da ANP.

§ 1º A devolução de áreas não implicará 
obrigação de qualquer natureza para a União, 
nem conferirá ao contratado qualquer direito 
de indenização pelos serviços e bens.

§ 2º Extinto o contrato de partilha de 
produção, o contratado fará a remoção dos 
equipamentos e bens que não sejam obje-
to de reversão, ficando obrigado a reparar 
ou indenizar os danos decorrentes de suas 
atividades e praticar os atos de recuperação 

ambiental determinados pelas autoridades 
competentes.

CAPÍTULO IV 
DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO

Art. 33. O procedimento de individualização da 
produção de petróleo, de gás natural e de outros hi-
drocarbonetos fluidos deverá ser instaurado quando 
se identificar que a jazida se estende além do bloco 
concedido ou contratado sob o regime de partilha de 
produção.

§ 1º O concessionário ou o contratado sob o re-
gime de partilha de produção deverá informar à ANP 
que a jazida será objeto de acordo de individualização 
da produção.

§ 2º A ANP determinará o prazo para que os in-
teressados celebrem o acordo de individualização da 
produção, observadas as diretrizes do CNPE.

Art. 34. A ANP regulará os procedimentos e as 
diretrizes para elaboração do acordo de individualiza-
ção da produção, o qual estipulará:

I – a participação de cada uma das partes 
na jazida individualizada, bem como as hipó-
teses e os critérios de sua revisão;

II – o plano de desenvolvimento da área 
objeto da individualização da produção; e

III – os mecanismos de solução de con-
trovérsias.

Parágrafo único. A ANP acompanhará 
a negociação entre os interessados sobre 
os termos do acordo de individualização da 
produção.

Art. 35. O acordo de individualização da produção 
indicará o operador da respectiva jazida.

Art. 36. A União, representada pela empresa públi-
ca referida no § 1º do art. 8º e com base nas avaliações 
realizadas pela ANP, celebrará com os interessados, 
nos casos em que as jazidas da área do pré-sal e das 
áreas estratégicas se estendam por áreas não conce-
didas ou não partilhadas, acordo de individualização 
da produção, cujos termos e condições obrigarão o 
futuro concessionário ou contratado sob regime de 
partilha de produção.

§ 1º A ANP deverá fornecer à empresa 
pública referida no § 1º do art. 8º todas as in-
formações necessárias para o acordo de indi-
vidualização da produção.

§ 2º O regime de exploração e produção 
a ser adotado nas áreas de que trata o caput 
independe do regime vigente nas áreas ad-
jacentes.
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Art. 37. A União, representada pela ANP, celebra-
rá com os interessados, após as devidas avaliações, 
nos casos em que a jazida não se localize na área 
do pré-sal ou em áreas estratégicas e se estenda por 
áreas não concedidas, acordo de individualização da 
produção, cujos termos e condições obrigarão o futuro 
concessionário.

Art. 38. A ANP poderá contratar diretamente a 
Petrobras para realizar as atividades de avaliação das 
jazidas previstas nos arts. 36 e 37.

Art. 39. Os acordos de individualização da produ-
ção serão submetidos à prévia aprovação da ANP.

Parágrafo único. A ANP deverá se manifestar em 
até sessenta dias, contados do recebimento da pro-
posta de acordo.

Art. 40. Transcorrido o prazo estabelecido no § 
2º do art. 33 e não havendo acordo entre as partes, 
caberá à ANP determinar, em até cento e vinte dias 
e com base em laudo técnico, a forma como serão 
apropriados os direitos e obrigações sobre a jazida e 
notificar as partes para que firmem o respectivo acor-
do de individualização da produção.

Parágrafo único. A recusa de uma das partes em 
firmar o acordo de individualização da produção im-
plicará resolução dos contratos de concessão ou de 
partilha de produção.

Art. 41. O desenvolvimento e a produção da jazida 
ficarão suspensos enquanto não aprovado o acordo de 
individualização da produção, exceto nos casos auto-
rizados e sob as condições definidas pela ANP.

CAPÍTULO V 
DAS RECEITAS GOVERNAMENTAIS NO  
REGIME DE PARTILHA DE PRODUÇÃO

Art. 42. O regime de partilha de produção terá as 
seguintes receitas governamentais:

I – royalties; e
II – bônus de assinatura.
§ 1º Os royalties correspondem à com-

pensação financeira pela exploração de pe-
tróleo, de gás natural e de outros hidrocarbo-
netos fluidos de que trata o § 1º do art. 20 da 
Constituição, vedada sua inclusão no cálculo 
do custo em óleo.

§ 2º Fica assegurado ao contratado sob 
o regime de partilha de produção o volume 
de petróleo, gás natural ou outros hidrocar-
bonetos fluidos correspondente aos royalties 
devidos.

§ 3º O bônus de assinatura não integra o 
custo em óleo e corresponde a valor fixo devido 
à União, pelo contratado, e será estabelecido 

pelo contrato de partilha de produção, devendo 
ser pago no ato da sua assinatura.

Art. 43. O pagamento de royalties devidos pelo 
contratado sob o regime de partilha de produção ob-
servará o disposto a seguir.

§ 1º Os royalties serão pagos mensal-
mente, em moeda nacional, a partir da data de 
início da produção comercial de cada campo, 
em montante correspondente a quinze por cen-
to da produção de petróleo ou gás natural.

§ 2º Os critérios para o cálculo do valor 
dos royalties serão estabelecidos por decreto 
do Presidente da República, em função dos 
preços de mercado do petróleo, gás natural ou 
condensado, das especificações do produto e 
da localização do campo.

§ 3º A queima de gás em flares, em 
prejuízo de sua comercialização, e a perda de 
produto ocorrida sob a responsabilidade do 
contratado serão incluídas no volume total da 
produção a ser computada para cálculo dos 
royalties devidos.

Art. 44. Os royalties serão distribuídos da se-
guinte forma:

I – quando a lavra ocorrer em terra ou em 
lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres:

a) vinte por cento aos Estados onde ocor-
rer a produção;

b) dez por cento aos Municípios onde 
ocorrer a produção;

c) cinco por cento aos Municípios que 
sejam afetados pelas operações de embarque 
e desembarque de petróleo e gás natural, na 
forma e critério estabelecidos pela ANP;

d) vinte e cinco por cento para constitui-
ção de Fundo Especial, a ser distribuído entre 
todos os Estados e Distrito Federal de acordo 
com o critério de partilha do Fundo de Parti-
cipação dos Estados e do Distrito Federal, de 
que trata o art. 159 da Constituição Federal;

e) vinte e cinco por cento para constitui-
ção de Fundo Especial, a ser distribuído entre 
todos os Municípios de acordo com o critério 
de partilha do Fundo de Participação dos Mu-
nicípios, de que trata o art. 159 da Constitui-
ção Federal;

f) quinze por cento para o Ministério da 
Ciência e Tecnologia para financiar programas 
de amparo à pesquisa científica e ao desen-
volvimento tecnológico aplicados à indústria 
do petróleo, do gás natural, dos bicombustí-
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veis e à indústria petroquímica de primeira e 
segunda geração.

II – quando a lavra ocorrer na plataforma 
continental:

a) vinte e cinco por cento aos Estados 
produtores confrontantes;

b) seis por cento aos Municípios produ-
tores confrontantes;

c) três por cento aos Municípios que se-
jam afetados pelas operações de embarque 
e desembarque de petróleo e gás natural, na 
forma e critério estabelecidos pela ANP;

d) vinte e dois por cento para constituição 
de Fundo Especial, a ser distribuído entre todos 
os Estados e Distrito Federal de acordo com o 
critério de partilha do Fundo de Participação 
dos Estados e Distrito Federal, de que trata o 
art. 159 da Constituição Federal;

e) vinte e dois por cento para constituição 
de Fundo Especial, a ser distribuído entre todos 
os Municípios de acordo com o critério de partilha 
do Fundo de Participação dos Municípios, de que 
trata o art. 159 da Constituição Federal;

f) dezenove por cento para a União para 
serem destinados ao: Comando da Marinha, 
para atender aos encargos de fiscalização e 
proteção das áreas de produção; e ao Minis-
tério da Ciência e Tecnologia para financiar 
programas de amparo à pesquisa científica 
e ao desenvolvimento tecnológico aplicados 
à indústria do petróleo, do gás natural, dos 
biocombustíveis e à indústria petroquímica de 
primeira e segunda geração;

g) três por cento para constituição de 
fundo especial, a ser criado por lei, para o 
desenvolvimento de ações e programas para 
a mitigação e adaptação às mudanças climá-
ticas, bem como para proteção ao ambiente 
marinho.

§ 1º Os recursos dos fundos a que se 
referem os incisos I, d, e II, d, deste artigo 
não serão destinados aos Estados produto-
res confrontantes à área do pré-sal ou a áreas 
estratégicas.

§ 2º Os valores que corresponderiam 
às unidades da federação de que trata o § 1º, 
por conta da aplicação do critério de partilha 
do Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal, serão repartidos entre os Es-
tados não confrontantes, mantido, em relação 
a estes, o critério de partilha.

Art. 4º O bônus de assinatura devido pelo con-
tratado sob o regime de partilha de produção terá a 
seguinte distribuição:

I – noventa por cento para a União;
II – dez por cento para Estados, Distrito 

Federal e Municípios que serão distribuídos 
entre esses entes federados da seguinte for-
ma:

a) quando a área contratada se situar 
em terra ou em lagos, rios, ilhas fluviais e la-
custres:

1 – vinte por cento aos Estados onde se 
localizar a área contratada;

2 – dez por cento aos Municípios onde 
se localizar a área contratada;

3 – trinta e cinco por cento para constituição 
de um Fundo Especial, a ser distribuído entre to-
dos os Estados e Distrito Federal de acordo com 
o critério de partilha do Fundo de Participação 
dos Estados e do Distrito Federal, de que trata 
o art. 159 da Constituição Federal;

4 – trinta e cinco por cento para consti-
tuição de um Fundo Especial, a ser distribuí-
do entre todos os Municípios de acordo com 
o critério de partilha do Fundo de Participa-
ção dos Municípios, de que trata o art. 159 da 
Constituição Federal;

b) quando a área contratada se situar na 
plataforma continental:

1 – vinte por cento aos Estados confron-
tantes à área contratada;

2 – dez por cento aos Municípios con-
frontantes à área contratada;

3 – trinta e cinco por cento para constitui-
ção de um Fundo Especial, a ser distribuído en-
tre todos os Estados e Distrito Federal de acordo 
com o critério de partilha do Fundo de Partici-
pação dos Estados e do Distrito Federal;

4 – trinta e cinco por cento para consti-
tuição de um Fundo Especial, a ser distribuído 
entre todos os Municípios de acordo com o 
critério de partilha do Fundo de Participação 
dos Municípios.

§ 1º Os critérios para rateio dos valores 
devidos aos Estados e Municípios onde se 
localizar a área contratada e aos Estados e 
Municípios confrontantes à área contratada 
serão estabelecidos por Decreto do Presidente 
da República.

§ 2º Os recursos dos fundos previstos no 
inciso II, a, Item 3, e b, Item 3, não serão des-
tinados aos Estados produtores confrontantes 
à área do pré-sal ou a áreas estratégicas.
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§ 3º Os valores que corresponderiam às 
unidades da Federação de que trata o § 1º, por 
conta da aplicação do critério de partilha do 
Fundo de Participação dos Estados e Distrito 
Federal serão repartidos entre os Estados não 
confrontantes, mantido, em relação a estes, o 
critério de partilha.

Art. 46. O contrato de partilha de produção, quan-
do o bloco se localizar em terra, conterá cláusula de-
terminando o pagamento, em moeda nacional, de par-
ticipação equivalente a até um por cento do valor da 
produção de petróleo ou gás natural aos proprietários 
da terra onde se localiza o bloco.

§ 1º A participação a que se refere o ca-
put será distribuída na proporção da produção 
realizada nas propriedades regularmente de-
marcadas na superfície do bloco, vedada sua 
inclusão no cálculo do custo em óleo.

§ 2º O cálculo da participação de terceiro 
de que trata o caput será efetivado pela ANP.

Art. 47. Não se aplicará o disposto no art. 
50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, 
aos contratos de partilha de produção.

CAPÍTULO VI 
DA COMERCIALIZAÇÃO DO PETRÓLEO, DO GÁS 
NATURAL E DE OUTROS HIDROCARBONETOS 

FLUIDOS DA UNIÃO

Art. 48. O petróleo, o gás natural e outros hidro-
carbonetos fluidos destinados à União serão comer-
cializados de acordo com as normas do direito privado, 
dispensada a licitação, segundo a política de comer-
cialização referida nos incisos VI e VII do art. 9º.

Parágrafo único. A empresa pública de que trata o 
§ 1º do art. 82, representando a União, poderá contratar 
diretamente a Petrobras, dispensada a licitação, como 
agente comercializador do petróleo, do gás natural e de 
outros hidrocarbonetos fluidos referidos no caput.

Art. 49. A receita advinda da comercialização 
referida no art. 48 será destinada a fundo de nature-
za contábil e financeira, criado por lei específica, com 
a finalidade de constituir poupança pública de longo 
prazo e fonte regular de recursos para a realização 
de projetos e programas nas áreas de combate à po-
breza e desenvolvimento da educação, da cultura, da 
saúde pública, da ciência e tecnologia e de mitigação 
e adaptação às mudanças climáticas.

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇOES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 50. Os royalties devidos pelo contratado sob 
o regime de concessão referente a bloco situado na 
área do pré-sal serão distribuídos da seguinte forma:

I) vinte e seis inteiros e vinte e cinco 
décimos por cento aos Estados produtores 
confrontantes;

II) dezoito por cento aos Municípios pro-
dutores confrontantes;

III) cinco por cento aos Municípios que 
sejam afetados pelas operações de embarque 
e desembarque de petróleo e gás natural, na 
forma e critério estabelecidos pela ANP;

IV) vinte e dois por cento para constituição 
de Fundo Especial, a ser distribuído entre todos 
os Estados e Distrito Federal de acordo com o 
critério de partilha do Fundo de Participação 
dos Estados e Distrito Federal, de que trata o 
art. 159 da Constituição Federal;

V) oito inteiros e setenta e cinco décimos 
por cento para constituição de Fundo Especial, 
a ser distribuído entre todos os Municípios de 
acordo com o critério de partilha do Fundo de 
Participação dos Municípios, de que trata o 
art. 159 da Constituição Federal;

VI) oito por cento para o Comando da 
Marinha para atender aos encargos de fisca-
lização e proteção das áreas de produção;

VII) doze por cento para o Ministério da Ci-
ência e Tecnologia para financiar programas de 
amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento 
tecnológico aplicados à indústria do petróleo, do 
gás natural, dos bicombustíveis e à indústria pe-
troquímica de primeira e segunda geração.

§ 1º Os recursos do fundo a que se refere 
o inciso IV não serão destinados aos Estados 
produtores confrontantes à área do pré-sal ou 
a áreas estratégicas.

§ 2º Os valores que corresponderiam a 
unidades da Federação de que trata o § 1º, por 
conta da aplicação do critério de partilha do 
Fundo de Participação dos Estados e Distrito 
Federal, serão repartidos entre os Estados não 
confrontantes, mantido, em relação a estes, o 
critério de partilha.

Art. 51. A participação especial instituída pela 
Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, devida pelo 
contratado sob o regime de concessão referente a 
bloco situado na área do pré-sal será distribuída da 
seguinte forma:

I) trinta e cinco para a União;
II) quarenta por cento para o Estado con-

frontante com a plataforma continental onde 
se realizar a produção;

III) dez por cento para o Município onde 
ocorrer a produção em terra, ou confrontante 
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com a plataforma continental onde se realizar 
a produção;

IV) dez por cento para constituição de 
Fundo Especial, a ser distribuído entre todos 
os Estados e Distrito Federal de acordo com 
o critério de partilha do Fundo de Participação 
dos Estados e Distrito Federal;

V) cinco por cento para constituição de 
Fundo Especial, a ser distribuído entre todos os 
Municípios de acordo com o critério de partilha 
do Fundo de Participação dos Municípios.

§ 1º Não serão destinados aos Estados 
produtores confrontantes à área do pré-sal e 
áreas estratégicas recursos do fundo a que se 
refere o inciso III.

§ 2º Os valores que corresponderiam a 
essas unidades da federação por conta da apli-
cação do critério de partilha do Fundo de Par-
ticipação dos Estados – FPE, serão repartidos 
entre os Estados não confrontantes, mantido, 
em relação a estes, o critério de partilha.

Art. 52. Aplicam-se às atividades de exploração, 
avaliação, desenvolvimento e produção de que trata esta 
Lei, os regimes aduaneiros especiais e os incentivos 
fiscais aplicáveis à industria de petróleo no Brasil.

Art. 53. O Poder Executivo estabelecerá política 
e medidas específicas visando ao aumento da parti-
cipação de empresas de pequeno e médio porte nas 
atividades de exploração, desenvolvimento e produção 
de petróleo e gás natural.

Parágrafo único. O Poder Executivo regulamenta-
rá o disposto no caput no prazo de cento e vinte dias 
contados da data de publicação desta lei.

Art. 54. A Lei nº 9.478, de 1997, passa a vigorar 
com as seguintes alterações:

Art. 22. ... ...............................................
...  ..........................................................
VIII – definir os blocos a serem objeto de 

concessão ou partilha de produção;
IX – definir a estratégia e a política de 

desenvolvimento econômico e tecnológico 
da indústria de petróleo, de gás natural e de 
outros hidrocarbonetos fluidos, bem como de 
sua cadeia de suprimento;

X – induzir o incremento dos índices mí-
nimos de conteúdo local de bens e serviços, 
a serem observados em licitações e contratos 
de concessão e de partilha de produção, ob-
servado o disposto no inciso IX.

 ......................................................”(NR)
“Art. 5º As atividades econômicas de que 

trata o art. 4º desta Lei serão reguladas e fis-
calizadas pela União e poderão ser exercidas, 

mediante concessão, autorização ou contrata-
ção sob o regime de partilha de produção, por 
empresas constituídas sob as leis brasileiras, 
com sede e administração no País.”(NR)

“Art. 8º .................................. ................
II – promover estudos visando à delimi-

tação de blocos, para efeito de concessão ou 
contratação sob o regime de partilha de pro-
dução das atividades de exploração, desen-
volvimento e produção;

....................... ...............................”(NR)
“Art. 21. Todos os direitos de exploração 

e produção de petróleo, de gás natural e de 
outros hidrocarbonetos fluidos em território na-
cional, nele compreendidos a parte terrestre, 
o mar territorial, a plataforma continental e a 
zona econômica exclusiva, pertencem à União, 
cabendo sua administração à ANP, ressalvadas 
as competências de outros órgãos e entidades 
expressamente estabelecidas em lei.”(NR)

“Art. 22. ..................................... ............
............................................... ...............
§ 3º O Ministério de Minas e Energia terá 

acesso irrestrito e gratuito ao acervo a que se 
refere o caput deste artigo, com o objetivo de 
realizar estudos e planejamento setorial, man-
tido o sigilo a que esteja submetido, quando 
for o caso.”(NR)

“Art. 23. As atividades de exploração, de-
senvolvimento e produção de petróleo e de gás 
natural serão exercidas mediante contratos de 
concessão, precedidos de licitação, na forma es-
tabelecida nesta Lei, ou sob o regime de partilha 
de produção nas áreas do pré-sal e nas áreas 
estratégicas, conforme legislação específica.

.................................. ....................”(NR)

Art. 55. Enquanto não for criada a empresa pú-
blica de que trata o § 1º do art. 8º, suas competências 
serão exercidas pela União, por intermédio da ANP, 
podendo ainda ser delegadas por meio de ato do Po-
der Executivo.

Art. 56. O Poder Executivo regulamentará o dis-
posto nesta lei.

Art. 57. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 58. Ficam revogados o § 1º do art. 23 e o art. 
27 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997.

Brasília, de de 2009. – Deputado Henrique Edu-
ardo Alves.
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SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Antes, po-
rém, existe um requerimento para quebra de interstício, 
portanto, para verificação de votação. 

REQUERIMENTO

“Senhor Presidente, requeremos a V. 
Exa., nos termos do art. 185, § 4º do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, 
que seja concedida a verificação de votação 
da subemenda do substitutivo global do relator 
do PL 2502/07.

Sala das Sessões, em 9 de dezembro 
de 2009. – José Carlos Aleluia, Vice-Líder 
do Democratas.”

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Não já foi votado requerimento 
de quebra de interstício, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Para outra matéria. 

Está certo. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Agora é 

quebra de interstício para a verificação da votação da 
subemenda.

O SR. ELIENE LIMA (PP – MT. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o Parti-
do Progressista na última votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Michel Temer, eu 
peço a V.Exa. 1 minuto de sua atenção. (Pausa.)

Presidente Michel Temer, eu peço a V.Exa. 1 mi-
nuto de sua atenção.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – V.Exa. tem-
se conduzido com muita correção na Presidência e é 
um dos Deputados mais experientes da Casa. V.Exa. 
conhece as manobras regimentais e tem respeitado 
a Oposição e o GoverNº É por isso que V.Exa. é Pre-
sidente pela terceira vez. 

Está em votação uma matéria relevante, importan-
te. V.Exa., de ofício, pelo Regimento, pode determinar 
a votação do texto no mérito – é uma matéria discutida 
durante tanto tempo – nominalmente. Na verdade, o que 
nós da Oposição queremos é só isso. O Deputado não 
pode ser anônimo, Excelência, sobretudo quando se 
está votando um projeto de lei que interessa à Federa-
ção. O Governo tem um discurso favorável; nós temos 
um discurso contra. É matéria de conceito. É matéria 
que fará com que a população, a sociedade, os nossos 
observadores saibam a posição de cada um.

Então, a minha fala, é claro que é para defender o 
requerimento, mas é muito mais para apelar à consci-
ência democrática e ao espírito público de V.Exa., para 
que V.Exa., usando poderes regimentais, determine de 
ofício – e não prejudica ninguém – a votação do texto, 
no mérito, nominalmente, para que cada um exerça o 
seu mandato e se justifique ao seu eleitor.

Sei que poderemos ter defecções na Oposição, 
sei que o Governo poderá ter defecções. Mas há mo-
mentos em que é importante que o cidadão eleitor, 
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o cidadão brasileiro, possa saber como votou o seu 
representante. Não acredito que ninguém queira se 
esconder, mas há uma manobra dos Líderes do Go-
verno, quase como se fosse uma vergonha votar no 
texto, para tentar evitar a votação nominal.

O que estou falando reflete o sentimento da maio-
ria. Estou convencido de que V.Exa., como já fez em 
outras oportunidades, tomará essa decisão para en-
grandecer mais a Casa, para valorizar mais a vota-
ção. Não faz sentido estarmos tanto tempo discutindo 
manobras regimentais e, na hora de votarmos o texto, 
por uma manobra regimental, o Deputado se esconder 
atrás do voto de Liderança. 

Confio em V.Exa. e peço que decida como esta-
dista e como Presidente desta Casa, que não é Pre-
sidente do Governo, é Presidente de todos.

O SR. LELO COIMBRA (Bloco/PMDB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. ARNALDO VIANNA (PDT – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última 
votação, votei conforme orientação do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Aleluia e Srs. Deputados, compreendo perfeitamente 
as razões relevantíssimas apresentadas pelo Deputa-
do Aleluia. Eu até apreciaria que esta matéria pudesse 
ser objeto de verificação. Mas, convenhamos, aqui há 
2 blocos muito divergentes: o bloco da Oposição, que 
não quer votar; e o bloco da Situação, que faz utilização 
de artifícios, que são regimentais, como a Oposição 
também usa de todos os instrumentos regimentais.

Obedeço aos instrumentos regimentais que são 
oferecidos. Se pudesse, diria aos Deputados que, da 
Mesa, acharia interessante a verificação. Mas esta é 
uma decisão de cada Deputado. 

Não posso a esta altura, em matéria tão con-
trovertida, determinar de ofício, sem que haja sequer 
dúvida – porque poderia haver dúvida –, que se faça 
verificação da votação.

De modo que, se os Srs. Deputados votarem pela 
verificação, muito bem, acho que até aplaudiria a deci-
são, mas fora daí não posso decidir esta matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
contra a matéria, Deputado Eduardo Valverde. (Pau-
sa.)

O SR. RIBAMAR ALVES (Bloco/PSB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
conforme orientação do Bloco.

O SR. ROBERTO ALVES (PTB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei confor-
me orientação do PTB.

O SR. EUGÊNIO RABELO (PP – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 

de acordo com a orientação do partido nas 2 votações 
anteriores.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, partilhar petróleo 
não é partilhar panetone. Contra o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Contra o 
requerimento.

O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido na última votação.

O SR. VICENTINHO (PT – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com a ban-
cada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
votar.

Como encaminham os Srs. Líderes?
PMDB?
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/

PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o PMDB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PT, 
como vota?

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, PT 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o Governo?

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Governo vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota 
o PTB? (Pausa.)

PSOL? (Pausa.)
O SR. LUIZ CARLOS BUSATO (PTB – RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, o PTB 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PPS? 
(Pausa.)

PSDB?
O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
apenas nós, mas também toda a população quer saber 
qual é o voto de cada um dos Deputados presentes. O 
povo quer ver como o seu Deputado votou, para depois 
saber como cobrar do seu representante.

Nós, por exemplo, do Estado do Rio de Janeiro, 
temos de defender os interesses dos nossos cons-
tituintes, do nosso Estado e dos nossos Municípios. 
Portanto, não podemos nos acovardar. Tenho certeza 
de que todos os Deputados do Estado do Rio de Ja-
neiro vão defender essa posição. Sei que querem vo-
tar nominalmente. Por isso, encaminhamos “sim”, pela 
quebra do interstício.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o Democratas?

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, falei 
sobre o golpe que estava sendo aplicado em uma ma-
téria que está sendo discutida na Casa há mais de 3 
meses e durante 22 meses no Palácio do Planalto. De 
repente, a base do Governo não aceita votar o mérito, 
o principal. Onde é que estão os Líderes para defender 
o porquê de a base do Governo não querer votar o mé-
rito do projeto de partilha? Por que não querem votar? 
Estão acanhados? Por que toda essa reação? 

Vamos acabar com a farsa. Vamos fazer um acor-
do. Saímos da obstrução. Faço um desafio, Deputa-
do Henrique Fontana: votamos o mérito e votamos a 
emenda dos Deputados Ibsen Pinheiro e Humberto 
Souto. Pronto, acabou, está certo? Apenas essas 2 
votações. Votamos o mérito e votamos a emenda do 
Deputado Humberto Souto. Se V.Exas. toparem, está 
claro que querem o jogo democrático. Do contrário, é 
fazer verificação e requerimentos de destaque, como 
estamos apresentando, para não deixar que as princi-
pais emendas nem a matéria principal sejam votadas. 
É isso que está claro. É o jogo que o Governo sabe 
que perde, se for para a votação nominal. É isso, Sr. 
Presidente, que eu proponho neste momento: saímos 
100% da obstrução, votamos a matéria e o destaque 
apresentado à emenda dos Deputados Humberto Sou-
to e Ibsen Pinheiro. 

Se a base do Governo estiver de acordo, não 
haverá dificuldade. 

Vamos para a votação, Sr. Presidente!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota 

V.Exa. neste caso, Deputado Ronaldo Caiado?
O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, a 

votação é exatamente a quebra do interstício. Nós es-
tamos votando favoravelmente. Uma solicitação para 
termos no mérito a votação nominal é inadmissível. 
O Deputado Aleluia até solicitou a V.Exa. a votação 
nominal. E querem votar o projeto mais importante do 
pré-sal simbolicamente. Veja a que ponto chegamos. 
Esse processo está excluindo os Deputados Federais 
de colocarem aqui as suas digitais e dizerem clara-
mente como votaram neste projeto que o Governo 
tanto defende.

Por isso, Sr. Presidente, o nosso voto é “sim”.
E está mantido o desafio: matéria principal, voto 

nominal; e a emenda Ibsen Pinheiro, voto nominal. 
Vamos para elas e encerramos a discussão, e ainda 
haverá tempo para votar a PEC dos agentes de saú-
de, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o Bloco?

A SRA. ANA ARRAES (Bloco/PSB – PE. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o 
Bloco vota “não”.

PSOL? (Pausa.)
Quem mais vota?
O SR. SIMÃO SESSIM (PP – RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP 

vota “não”.
Como vota o PR?
O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de lembrar a alguns colegas da Oposição, principal-
mente aos que foram subservientes à ditadura militar 
deste País, que tivessem mais respeito quando se re-
ferissem a outros colegas do plenário que chegaram 
aqui pelo voto popular direto. Os 513 Deputados che-
garam aqui por meio das eleições diretas. Então, que 
tivessem mais educação e um trato melhor com os 
colegas, sejam os da bancada do Governo, sejam os 
da Oposição. Dirijo-me principalmente àqueles Depu-
tados que foram subservientes ao regime militar.

O PR encaminha o voto “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 

vota o PDT?
O SR. DAGOBERTO (PDT – MS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT vota 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PSC?

O SR. HUGO LEAL (PSC – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, para não ficar pas-
sando recibo, o PSC, exatamente por ter divergências, 
vota favoravelmente, vota “sim” ao requerimento de 
quebra de interstício.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PV?

O SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – “Não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PPS?

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PPS vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PSOL?

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL en-
tende que é importante não porque haja obstrução ou 
não, mas porque há 3 posições claras. A primeira de-
las é a lei do petróleo, regime de concessão, privatiza-
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ção, entrega para as petroleiras. A outra é o regime de 
partilha, que vem para uma transição. A nossa, inicial-
mente, era 100% PETROBRAS. Fizemos uma emenda 
propondo que, no mínimo, 80% do óleo ficasse com a 
União, porque essa é a verdadeira partilha. Essa é a 
verdadeira partilha, o que ocorre em todos os países 
grandes produtores de petróleo no mundo.

Na verdade, estamos votando um regime misto. 
Essa proposta já perdeu. Portanto, não temos nenhum 
problema de votar no painel. Esse não é o nosso pro-
blema. Votaremos “sim”, mas quero dizer que somos 
contra a proposta de concessão.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PPS vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

REJEITADO O REQUERIMENTO QUE SO-
LICITA VERIFICAÇÃO DE VOTAÇÃO, ANTES DO 
DECURSO DO INTERSTÍCIO DE UMA HORA 
PARA VOTAÇÃO DA SUBEMENDA SUBSTITUTI-
VA GLOGAL DE PLENÁRIO, OFERECIDA PELO 
RELATOR DA COMISSÃO ESPECIAL.

O SR. JÚLIO CESAR – Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Questão 
de ordem.

O SR. JÚLIO CESAR (DEM – PI. Questão de 
ordem. Sem revisão do orador.) – Apresentei recurso 
contra a decisão do Presidente da Comissão Especial 
que apreciou o PL nº 2.502, de 2007, pela prejudicia-
lidade de uma emenda que ofereci. O Recurso é o de 
número 326. E, pelo Regimento, V.Exa. teria 5 ses-
sões para me dar uma resposta. Mas já faz mais de 1 
mês. Como este recurso refere-se exatamente ao PL 
que entrará em votação, pergunto a V.Exa. se já tem 
uma resposta para o nosso recurso, submetido à sua 
apreciação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Acabo de 
receber a notícia da Secretária da Mesa que depen-
de ainda de parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça.

O SR. JÚLIO CESAR – Mas, conforme o Regi-
mento, deveriam ser 5 sessões.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Envidarei 
esforços junto à Comissão para que logo apreciem o 
requerimento de V.Exa.

O SR. JÚLIO CESAR – Sr. Presidente, apresen-
tei o recurso a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sim, mas 
passa pela Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. JÚLIO CESAR – V.Exa. consultou a Co-
missão de Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A bruxa 
está solta hoje.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, uma 
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 
Deputado.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Questão de 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu quero encaminhar 
a V.Exa. um requerimento para constar da ata desta 
sessão o meu voto “não”, já que não vai haver votação 
nominal. Eu sou do Estado do Rio de Janeiro e gos-
taria de registrar o meu voto contrário a esse projeto, 
que, do meu ponto de vista, afeta direitos do Estado e 
de Municípios do Rio de Janeiro.

Em obediência às normas regimentais, desde 
já encaminho a V.Exa., por escrito, esta solicitação, 
como declaração de voto, e para que conste da ata 
desta sessão.

Peço a V.Exa. que a defira.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deferido 

o pedido de V.Exa. A Mesa recebe a sua declaração 
de voto.

DECLARAÇÃO DE VOTO A QUE SE 
REFERE O ORADOR:

Exmo. Sr. Presidente
Requeiro a V.Exa. que mande constar da 

Ata desta sessão meu voto contrário (leia-se 
NÃO) à Subemenda Substitutiva Global ao 
substitutivo ao Projeto de Lei nº 5.938, de 2009. 
Tal projeto é contra o Rio de Janeiro.

Brasília, 9 de dezembro de 2009. – De-De-
putado Miro Teixeira, PDT-RJ.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
votar a subemenda substitutiva gobal de plenário, ofe-
recida pelo relator da Comissão Especial.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vo-
tam os Srs. Líderes?

Como vota o PMDB?
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/

PMDB – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
“Sim”, Sr. Presidente. Voto “sim” do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PMDB 
vota “sim”.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES (DEM – PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tam-
bém encaminho à Mesa requerimento para que cons-
te o meu voto “sim”, porque “sim” é o voto combinado 
entre toda a bancada pernambucana e o Governador 
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do Estado. Então, eu não quero chegar a Pernambuco 
sem poder provar que cumpri o meu compromisso.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está de-

ferido o pedido de V.Exa., que já consta das notas 
taquigráficas.

DECLARAÇÃO DE VOTO A QUE SE 
REFERE O ORADOR:

Ao Excelentíssimo Senhor Deputado Michel Temer 
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
ROBERTO MAGALHÃES, deputado federal pela 

legenda do Democratas (DEM) de Pernambuco, vem 
fazer a presente Declaração de Voto, na votação do 
Projeto de Lei n° 2.502/2007, nesta sessão extraordi-
nária, favoravelmente à sua aprovação, ressalvados 
os destaques.

Sala das Sessões, em 9 de dezembro de 2009.
Às 21h54min.
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PT vota “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-
taria que o meu voto “não” também fosse registrado, 
da mesma forma do voto apresentado pelo Deputado 
Miro Teixeira, tendo em vista que nós estamos defen-
dendo, sim, os interesses dos Municípios do Estado 
do Rio de Janeiro.

DECLARAÇÃO DE VOTO A QUE SE 
REFERE O ORADOR:

Projeto de Lei n° 2.502, de 2007 
(Do Sr. Eduardo Valverde) 

(Apensado PL n° 5.938/2009)

Altera a lei n° 9.478, de 06 de agosto 
de 1997, que dispõe sobre a política ener-
gética nacional, as atividades relativas ao 
monopólio do petróleo, institui o Conselho 
Nacional de Política Energética e a Agência 
Nacional do Petróleo.

DECLARAÇÃO DE VOTO DO DEPUTA-
DO MARCELO ITAGIBA:

Na oportunidade em que o Plenário desta Casa 
procede à apreciação do Projeto de Lei n° 2.502/2007, 
de autoria do Deputado Eduardo Valverde, que altera 
a Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, que dispõe 
sobre a política energética nacional, as atividades re-
lativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho 
Nacional de Política Energética e a Agência Nacional 
do Petróleo, venho manifestar, nos termos do art. 57, 

inciso XIV, do regimento da Câmara dos Deputados, 
meu voto contrário.

Tal manifestação deve-se ao fato de a Subemenda 
ao Substitutivo do Relator, Deputado Henrique Eduar-
do Alves, ao ser aprovada em Plenário, acarretar con-
siderável perda de receita proveniente dos royalties e 
participações especiais devidos ao Estado e aos Mu-
nicípios do Rio de Janeiro.

O texto aprovado, ao avançar com nova distri-
buição dos royalties provenientes da produção de 
petróleo e gás natural, nas áreas do Pré-sal já licita-
das, rompe contratos firmados entre os Entes e fere 
atos jurídicos perfeitos e acabados, com o qual não 
podemos concordar.

Sala das Sessões, em 9 de dezembro de 2009. 
– Deputado Marcelo Itagiba, PSDB/RJ.

O SR. EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, 
está na hora da votação! Está havendo encaminha-
mento aqui!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu vou 
pedir o seguinte: que os senhores encaminhem o voto 
“não” após a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PT?

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PT vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
Como vota o PSDB? (Pausa.)
Como vota o Democratas?
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que 
momento triste! Prestes a encerrar o ano, em foco a 
matéria mais importante do projeto do pré-sal, sobre o 
regime de partilha, e a base do Governo exige votação 
simbólica! Quer dizer, isso mostra enorme desconsi-
deração com a Casa. Cada Parlamentar agora tem de 
ir ao microfone para dizer o seu voto.

É realmente um voto sem identidade, Sr. Presi-
dente, uma votação estéril, que só traz resultados para 
o Palácio do Planalto e para a campanha eleitoral da 
candidata Dilma. Para a Casa é uma negação, é uma 
frustração completa.

A posição do Democratas é “não” a essa emenda 
substitutiva global, que concentra poderes na União e 
penaliza Estados e Municípios. Sem dúvida alguma, 
Sr. Presidente, esse projeto envergonha esta Legisla-
tura. Repito: isso penaliza os Estados e concentra po-
der na União, dando ainda mais direitos ao Governo 
Federal, principalmente ao Presidente da República, 
agora com maior poder de arrecadação e de tutelar, 
cada vez mais, as ações do Legislativo.

Sr. Presidente, a posição do Democratas é “não”, 
respeitando as posições divergentes.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Não”.
Como vota o PSDB?
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se a base 
do Governo tem tanta consciência de que esse é um 
bom projeto, por que recusa a votação nominal? É 
realmente inexplicável. Acho que não tem nenhuma 
segurança quanto ao mérito do projeto.

A única coisa que disputaram, e provavelmente 
se entenderam num ponto de vista que consideram 
razoável, é a partilha, mas não a partilha como mo-
delo de exploração, a partilha do butim. Não é a parti-
lha como modelo. Como modelo não devem ter muita 
noção. Só imaginam que o modelo de partilha é bom 
porque o pré-sal tem alto potencial etc., etc., etc. É 
puro discurso.

Realmente, é inaceitável, porque se há segurança 
mostrem no painel a sua convicção. Vai ser um bando 
de anônimos aqui. Mas nós não queremos estar nes-
sa fila de anônimos.

O PSDB vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSDB 

vota “não”.
Quem mais?
A SRA. ANA ARRAES – O Bloco, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Bloco, 

como vota?
A SRA. ANA ARRAES (Bloco/PSB – PE. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o 
Bloco vota “sim”.

O SR. BRIZOLA NETO – O PDT, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PDT?
O SR. BRIZOLA NETO (PDT-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PDT vai votar “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
PP?
O SR. VILSON COVATTI (PP – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a bancada 
do PP indica o voto “sim”, respeitando a opinião da 
bancada do Rio de Janeiro. Os Deputados Bolsonaro 
e Simão Sessim encaminharam contrariamente, mas 
o encaminhamento da bancada do Partido Progres-
sista é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Sim”.
PV?
O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O Partido Verde, Presidente, 
com a garantia dos recursos para a área ambiental, 
encaminha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PV 
vota “sim”.

PSC, Deputado Hugo Leal?

O SR. HUGO LEAL (PSC – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC, não que-
rendo ser o pivô de nenhuma manifestação, divergência 
ou briga neste plenário, já manifestou a sua intenção e 
mostrou a divergência que há dentro da sua bancada 
em relação a este propósito.

Estamos há 2 dias votando esta matéria. Alguns 
dizem: “Ah, essa é a votação mais importante”. Todas 
as votações são importantes! Se se optou pela obs-
trução e uma vez que o PSC também apoiou todas as 
vezes em que foi feita obstrução por parte da Oposi-
ção – muitas vezes foi apoiada pelo PSC –, ela foi feita 
exatamente porque discutimos a matéria.

Todos tiveram a oportunidade de, em 2 dias, se 
manifestar da melhor forma e da forma que lhe con-
viesse. Não é porque não há como justificar agora que 
estamos perdendo a principal votação que está sendo 
uma votação ad anonymus. Pelo contrário, todos nós 
nos manifestamos aqui.

O PSC, mais uma vez, deixa claro que há uma 
divergência em sua bancada com relação aos princí-
pios e ao tipo da concessão e da partilha.

Portanto, nesta votação, mais uma vez, exatamen-
te porque eu, no meu caso específico, votaria contra 
este projeto, terei de liberar a bancada, justamente 
pelas divergências que existem no PSC.

Diferentemente do que muitos manifestaram aqui, 
a intenção era exatamente aproveitar os 2 dias para 
este intenso debate.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, o Bloco cumprimenta o Relator, Deputado Henrique 
Eduardo Alves, pelo brilhante parecer e pela forma 
democrática como o conduziu, sabendo acolher as su-
gestões do Plenário da Câmara dos Deputados.

Em alguns momentos, teve de fazer enfrenta-
mento com o Executivo para garantir uma repartição 
mais generosa para os Estados não produtores e para 
os Municípios não produtores, utilizando-se de instru-
mentos que ainda garantem à União a utilização de 
recursos estratégicos seja para o desenvolvimento 
científico e tecnológico e para a Marinha, seja para 
garantir recursos para o fundo social.

Por isso, nós encaminhamos “sim”.
O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, o 

Bloco já encaminhou. Sr. Presidente, o que é isso?
A SRA. GORETE PEREIRA – Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Bloco 

já encaminhou, Deputado. Já encaminhou.
O SR. CHARLES LUCENA (PTB – PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB, “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PTB, “sim”.
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PR?
A SRA. GORETE PEREIRA (PR – CE. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – PR, “sim”, Sr. Presi-
dente. Quero aqui também parabenizar o Líder Henri-
que Alves e o Brasil, que é quem está ganhando com 
esse parecer votado hoje.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PR, “sim”.
PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PPS, “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PPS, “sim”.
Como vota o PSOL?
O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PSOL, Sr. Presidente, 
apresentou um projeto substitutivo global, propondo 
a reestatização do petróleo brasileiro, o restabeleci-
mento do monopólio estatal do petróleo. Também fez 
uma negociação para que entrasse o mínimo do óleo 
excedente com o qual a União deveria ficar: 80% se-
riam razoáveis. Esse é o verdadeiro regime de partilha, 
que não foi aceito pelo Relator.

Nós queremos dizer que, durante todo esse pe-
ríodo, nós batemos duro na Lei do Petróleo, na pri-
vatização, naquilo que representou um retrocesso. 
Queremos dizer que a PETROBRAS tem tecnologia, 
tem capacidade para explorar o petróleo, e a União 
deveria ficar com esse petróleo por um projeto na-
cional. Então, o PSOL apresentou substitutivo global, 
que está na ata.

Mas, neste momento, simbolicamente, pelo avan-
ço que representa a passagem da concessão para a 
partilha, o PSOL vota “sim”. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-

tação a Subemenda Substitutiva Global, oferecida 
pelo Relator da Comissão Especial, ressalvados os 
destaques.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA A SUBEMENDA SUBSTI-
TUTIVA GLOBAL DE PLENÁRIO, OFERE-
CIDA PELO RELATOR DA COMISSÃO ES-
PECIAL, RESSALVADOS OS DESTAQUES. 
(Palmas.)

EM CONSEQUÊNCIA, FICAM PREJU-
DICADOS O PROJETO DE LEI Nº 5.938, DE 
2009, APENSADO, E AS EMENDAS APRE-
SENTADAS, RESSALVADOS OS DESTA-
QUES.

O SR. CHARLES LUCENA (PTB – PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vo-

tei com a orientação do partido nas últimas votações 
nominais.

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
Município do Rio de Janeiro.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, meus 
cumprimentos à base aliada, que venceu a obstrução 
com muita garra, por esta grande vitória do Brasil com 
a partilha.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Alguns De-
putados querem encaminhar o voto. Vamos aguardar.

Deputado Arnaldo Madeira.
O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, re-
queiro a V.Exa. o registro do meu voto “não” e a publi-
cação do meu voto por escrito.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Registrado 
em ata o voto do Deputado Arnaldo Madeira: “não”.

DECLARAÇÃO DE VOTO A QUE SE 
REFERE O ORADOR:

Pela falta de condições objetivas e de coragem 
para restabelecer o monopólio do petróleo para a Pe-
trobrás, o governo envia a esta casa quatro projetos 
de lei que não disfarçam a intenção de gradualmente 
implantar a estatização do setor.

Não me interessa aqui – nem há tempo para isso 
– analisar as tecnalidades de cada projeto. O que des-
taco é a filosofia da iniciativa governamental.

Num momento em que o país esta pronto para 
dar um salto no desenvolvimento econômico, atraindo 
capital de todo tipo para elevar o nível de investimento, 
o governo opta por um postura atrasada de que é me-
lhor receber em espécie (óleo) que em moeda.

Para isso é preciso capitalizar a Petrobrás – dar-
lhe recursos do tesouro via BNDES –, criar nova estatal 
para controlar o negócio e garantir que a Petrobrás terá 
pelo menos 30% de cada bacia e será operadora única. 
Ou seja, boa parte da capacidade de investimento da 
nação será canalizada para o negócio do petróleo.

Em cima dessas premissas, foi criado um clima 
de que o país está rico e pode se desenvolver por suas 
próprias pernas. Então, é preciso desde já distribuir a 
riqueza que vai ser gerada. Daí a briga entre estados, 
municípios e União para ver quem fica com mais.

Portanto, invertemos a equação. Deveríamos estar 
pensando o futuro e as reformas que precisamos para 
modernizar o estado, como a previdência, as relações 
de trabalho, a sindical, a eleitoral. Simultaneamente, 
aproveitando o prestígio que o país acumulou por conta 
do esforço passado, deveríamos estar chamando ca-
pitais para os investimentos necessários em infraes-
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trutura, nos portos, aeroportos, na educação básica, 
nas estradas, em energia. Somar os esforços internos 
de investimentos com os capitais externos deveria ser 
o caminho perseguido para o desenvolvimento mais 
rápido e socialmente mais justo.

Mas não, preferimos execrar o que vem de fora 
como capital colonizador.

E brigamos com paixão para dividir o que julga-
mos que vamos ganhar.

Arnaldo Madeira
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 

Geraldo Pudim.
O SR. GERALDO PUDIM (PR – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero regis-
trar a minha abstenção nessa votação, porque há um 
mandado de segurança em tramitação no Supremo 
Tribunal Federal.

DECLARAÇÃO DE VOTO A QUE SE 
REFERE O ORADOR:

Sr. Presidente,
De acordo com o artigo 182, parágrafo 

único, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, declaro que me abstive de votar 
ao PL 2.502, de 2007 – Subemenda Substi-
tutiva Global ao Substitutivo.

Sala das Sessões, 9 de dezembro de 
2009. – Dep. Geraldo Pudim, PR-RJ.

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PR – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Peço aos 
Srs. Deputados que declararem o seu voto que depois 
o encaminhem por escrito, conforme está estabelecido 
no Regimento.

DECLARAÇÕES DE VOTO ESCRITAS 
ENCAMINHADAS À MESA:

Brasília, 09 de dezembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Sala de Sessões
Brasília – DF

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro a V.Exa. 

que faça constar na Ata desta Sessão minha 
manifestação de voto contrário (leia-se NÃO) 
à Subemenda Substitutiva Global ao Substitu-
tivo apresentado ao projeto de lei n° 2.502, de 
2007, ao qual está apensado o PL 5.938/09, de 
autoria do Executivo, que “trata sobre o regime 
de partilha” (Pré-Sal), em virtude de este projeto 
ser contrário aos interesses do meu Estado.

Deputado Federal – Camilo Cola, 
PMDB-ES.

PL 2502-A: Declaração de voto à subemenda 
Substitutiva Global do Relator

Deputado Chico Alencar (PSOL – RJ)
O Partido Socialismo e Liberdade defende o mo-

nopólio estatal do petróleo, incluindo a sua exploração. 
Nesse sentido, apresentou a emenda substitutiva glo-
bal n° 259, com vistas não só ao estabelecimento do 
monopólio estatal na pesquisa e lavra das jazidas de 
petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos, mas 
também na refinação de petróleo, importação e ex-
portação dos produtos derivados básicos do petróleo 
e outros hidrocarbonetos, além do transporte marítimo 
do petróleo bruto e, através de conduto, de petróleo 
bruto e de gás natural.

Este regime garante ao país a soberania no pla-
no de exploração do petróleo, que deve ser visto sob 
uma perspectiva estratégica e não somente comercial, 
além de garantir a totalidade do valor adicionado na 
exploração para o país.

Por fim, verificou-se, ainda, que importantes te-
mas foram deixados de lado no parecer do Relator, 
como a fixação do percentual mínimo do excedente 
em óleo da União e a extinção dos leilões de jazidas 
nas áreas do pré-sal, O Relator nem mesmo informa 
o motivo de não inserir em lei um percentual mínimo. 
Trata-se de dispositivo importante por assegurar des-
de já o interesse nacional na exploração do pré-sal e, 
até mesmo, para balizar o Poder Executivo, quando da 
publicação do edital.

Nesse sentido, a bancada do PSOL apresentou 
emenda no sentido de garantir que a União receberia, 
no mínimo, 80% do excedente em óleo extraído nas 
áreas do pré-sal e em áreas estratégicas, de modo a 
favorecer o atendimento às áreas sociais prioritárias, 
tais como saúde, educação, dentre outras. Porém, esta 
emenda não foi acatada pelo Relator.

De acordo com o texto do Projeto de Lei, o Conse-
lho Nacional de Política Energética, que é composto por 
pessoas indicadas pelo Presidente da República, terá 
a competência para propor ao Presidente da República 
os parâmetros técnicos e econômicos dos contratos 
de partilha de produção, ou seja, o percentual de óleo 
excedente que caberá ao contratado e à União.

Por sua vez, a fixação de tal valor será feita uni-
camente pelo Presidente da República. Assim, o va-
lor do percentual excedente em óleo nos contratos de 
exploração será fixado ao livre arbítrio do Presidente 
da República, de forma monocrática. O regime de 
partilha de produção poderá, ao final, se revelar uma 
partilha às avessas: as empresas petrolíferas poderão 
ficar com a maior parte do petróleo e o povo brasilei-
ro, à míngua.

Da mesma forma, a bancada do PSOL apresentou 
emenda que revoga a possibilidade de leilões de po-
ços do Pré-Sal, infelizmente não acatada pelo Relator. 
Assim, os últimos governos – inclusive o atual – conti-
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nuaram a leiloar poços de petróleo a preços irrisórios. 
É necessária, também, a alteração da Lei 9.478, de 
1997, que criou a Agência Nacional do Petróleo (ANP) 
e regulamentou os contratos de concessão, conferindo 
às empresas a propriedade do petróleo extraído.

Ademais, cumpre salientar a emenda n° 288, do 
Deputado Chico Alencar, sobre o sequestro de carbo-
no, que trazia importante debate acerca da questão 
ambiental e o impacto gerado com a exploração das 
jazidas de petróleo recém-descobertas. Igualmente tal 
emenda não foi acatada pelo Relator.

Um aspecto que ainda deve ser apontado com a 
devida preocupação é a sétima emenda apresentada 
pelo Relator, que dispõe sobre a obrigação do titular 
do contrato de concessão licitar a pequenas e médias 
empresas os campos marginais de petróleo ou gás 
natural, que, embora de pequena produção, corres-
pondem a cerca de 50% dos campos brasileiros, de 
acordo com dados da ANP. Qual seria a intenção dessa 
emenda? Pulverizar campos marginais de exploração 
da PETROBRAS? Infere-se que não é dada a opção 
para a concessionária: ela DEVE licitar. É necessário 
atenção para os reais motivos de inserção dessa emen-
da ao texto principal. Assim, tendo em vista a posição 
consolidada do PSOL pela exploração do petróleo no 
Brasil através do monopólio estatal, posicionamo-nos 
também contrários à inclusão da emenda n° 7, apre-
sentada no parecer do Relator.

Por todo o exposto, diante da possibilidade em 
se avançar na preservação do interesse do povo na 
exploração do petróleo, apresentamos na Comissão 
Especial o Substitutivo ao Projeto de Lei em análise, 
baseado na emenda n° 259, apresentada pelo Depu-
tado Geraldinho, como forma de garantir o monopólio 
estatal na exploração do petróleo, bem como a nacio-
nalização da PETROBRAS.

O Deputado Chico Alencar, representante do povo 
do Rio de Janeiro, destaca que, na sua visão, a redu-
ção percentual de royalties de compensação devido 
a municípios do estado, derivados de áreas já licitadas 
do pré-sal, representa uma quebra de contrato e inse-
gurança jurídica quanto a receitas previstas para 2010. 
Não é justa esta subtração de direitos adquiridos em 
28% da camada pré-sal em fase de extração.

Embora muito aquém das aspirações do Partido, 
o projeto representa, ainda sim, um avanço inegável 
na política de exploração de petróleo, gás natural e 
demais hidrocarbonetos.

Luciana Genro
Chico Alencar.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro a V.Exa. que 

faça constar na Ata desta Sessão minha manifestação 
de voto contrário (leia-se Não) à Subemenda Substi-
tutiva Global ao Substitutivo apresentado ao Projeto 
de Lei nº 2.502, de 2007, o que está apensado ao PL 

5.938/09, de autoria do Executivo, que “trata sobre o 
regime de partilha” (Pré-Sal), em virtude de este pro-
jeto ser contra o meu Estado.

Brasília, 9 de dezembro de 2009 – Fernando 
Gonçalves, PTB/RJ.

DECLARAÇÃO ESCRITA DE VOTO 
(Do Sr. Filipe Pereira)

Senhor Presidente,
Declaro, para fins de publicação em Ata, nos 

termos do parágrafo único do art. 182 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, meu voto contrá-
rio à submenda substitutiva global ao substitutivo do 
projeto de lei n° 5.938, de 2009, por considerar que a 
forma de divisão dos royalties do petróleo constantes 
do texto aprovado prejudica os municípios do Estado 
do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. – 
Deputado Filipe Pereira, PSC/RJ.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro a V.Exa. que 

faça constar na Ata desta Sessão minha manifestação 
de voto contrário (leia-se Não) à Subemenda Substi-
tutiva Global ao Substitutivo apresentado ao Projeto 
de Lei nº 2.502, de 2007, ao qual está apensado o PL 
5.938/09, de autoria do Executivo, que “trata sobre o 
regime de partilha” (Pré -Sal), em virtude de este pro-
jeto ser contra o meu Estado.

Brasília, 9-12-09. – Jair Bolsonaro – PP/RJ.

Ao Excelentíssimo Senhor Deputado Michel Temer
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
JOSÉ CARLOS MACHADO, deputado federal, 

pela legenda Democratas (DEM) de Sergipe, vem 
fazer a presente Declaração de Voto na votação do 
Projeto de Lei nº 2.502/2007, nesta sessão extraordi-
nária, favoravelmente à sua aprovação, ressalvados 
os destaques. 

Sala das Sessões, em 9 de dezembro de 2009. 
As 23h30min. – José Carlos Machado.

Exmo. Sr. Presidente Deputado Michel Temer
Requeiro a Vossa Excelência, que faça constar 

da ata desta sessão, meu voto contrário (Não) à su-
bemenda substitutiva global ao substitutivo ao Projeto 
de Lei nº 5.938, de 2009. Esse projeto é contra vários 
Estados do Brasil 

Brasília, 9 de dezembro de 2009. – Marcelo Al-
meida, PMDB/PR.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro a V.Exa. que 

faça constar na Ata desta sessão minha manifestação 
de voto contrário (leia-se Não) à Subemenda Substi-
tutiva Global ao Substitutivo apresentado ao Projeto 
de Lei nº 2.502, de 2007, ao qual está apensado o PL 
5.938/09 de autoria do Executivo, que “trata sobre o 
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regime de partilha” (Pré-Sal), em virtude de este pro-
jeto ser contra o meu Estado.

Brasília, 9 de dezembro de 2009 – Simão Ses-
sim PP/RJ.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Arnaldo Vianna. (Pausa.)

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, votei 
“não”, a favor do Rio de Janeiro.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Depu-
tado Arnaldo Vianna tem a palavra.

O SR. ARNALDO VIANNA (PDT – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
declarar, se o colega permitir, que a exemplo do De-
putado Miro Teixeira, em defesa do Rio de Janeiro, o 
meu voto é “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está re-
gistrado.

DECLARAÇÃO DE VOTO A QUE SE 
REFERE O ORADOR:

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro a V.Exa. que 

faça constar na Ata desta Sessão minha manifestação 
de voto contrário (leia-se Não) à Subemenda Substi-
tutiva Global ao Substitutivo apresentado ao Projeto 
de Lei nº 2.502, de 2007, ao qual está apensado o PL 
5.938/09, de autoria do Executivo, que “trata sobre o 
regime de partilha” (Pré- Sal), em virtude de este pro-
jeto ser contra o meu Estado.

Brasília, 9.12.09. – Arnaldo Vianna, Deputado 
Federal PDT-RJ

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputa-
do Manato.

O SR. MANATO (PDT – ES. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, em nome do Es-
tado do Espírito Santo, o meu voto é “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Voto “não” 
do Deputado Manato.

DECLARAÇÃO DE VOTO A QUE SE 
REFERE O ORADOR:

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro a V.Exa. que 

faça constar na Ata desta Sessão minha manifestação 
de voto contrário (leia-se Não) à Subemenda Substi-
tutiva Global ao Substitutivo apresentado ao Projeto 
de lei nº 2.502, de 2007, ao qual está apensado o PL 
5.938/09, de autoria do Executivo, que “trata sobre o 
regime de partilha” (Pré -Sal), em virtude de este pro-
jeto ser contra o meu Estado.

Brasília, 9-12-09 – Deputado Manato, PDT-ES.

A SRA. RITA CAMATA (PSDB – ES. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, pelos mu-

nicípios capixabas que estão perdendo, e o Estado 
também, o meu voto é “não”.

DECLARAÇÃO DE VOTO A QUE SE 
REFERE A ORADORA:

PROJETO DE LEI N° 2.502-C, de 2007

Altera a Lei n° 9.478, de 06 de agosto de 
1997, que dispõe sobre a política energética 
nacional, as atividades relativas ao monopó-
lio do petróleo, institui o Conselho Nacional 
de Política Energética e a Agência Nacional 
do Petróleo.

Apensado o PL n° 5938/2009, do Poder 
Executivo, que dispõe sobre a exploração e a 
produção de petróleo, de gás natural e de ou-
tros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de 
partilha de produção, em áreas do Pré-Sal e 
em áreas estratégicas, altera dispositivos da 
Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997, e dá 
outras providências.

DECLARAÇÃO DE VOTO DA DEPUTA-
DA RITA CAMATA (PSDB-ES):

Na luta pela continuidade do desenvolvimento 
do Espírito Santo e da justa partilha de recursos que 
derivarão da próspera exploração da camada do Pré-
Sal, estávamos somando esforços para assegurar o 
que é de direito a meu Estado, assim como parlamen-
tares de outros Estados nas mesmas condições. Mas 
lamentavelmente vemos a Câmara dos Deputados, 
numa votação simbólica, forma açodada, optar por 
um modelo regulatório para exploração e produção de 
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos nestas áreas e em áreas estratégicas, que lesa 
os Estados produtores como um todo, e não apenas 
os municípios onde se localizam estas áreas.

Contratos já assinados, nos termos da legislação 
vigente, nos 28% do pré-sal estão prejudicados, pondo 
em risco a confiança nos termos contratuais já existentes 
e nos futuros. Com esta decisão a Câmara desorganiza o 
marco regulatório e a economia do setor de petróleo.

Não podemos dimensionar este prejuízo das novas 
regras que ora a Câmara aprova sem aprofundar a discus-
são da matéria, não temos como verificar as perdas para 
os nossos municípios, resultado da falta da participação 
especial dos Estados produtores, somada à redução real 
dos royalties, com as quais não concordamos. 

Como representante do povo capixaba não posso 
e não vou corroborar com esta proposta. Lamento que 
esta votação não seja nominal, mas deixo registrado 
nos anais desta Casa o meu voto NÃO à Subemenda 
Substitutiva Global apresentada pelo relator da Comis-
são Especial ao PL 2.502, de 2007, e seus apensos. 

Deputada Rita Camata
PSDB-ES
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O SR. JURANDY LOUREIRO (PSC – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
nome do Estado do Espírito Santo, voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Depu-
tado Jurandy Loureiro vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – V.Exas. 
depois encaminharão o voto por escrito.

A SRA. ROSE DE FREITAS (Bloco/PMDB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
só os votos por escrito.

O SR. CHARLES LUCENA (PTB – PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vo-
tei com a orientação do partido nas últimas votações 
nominais.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Jackson Barreto, qual é o voto?

O SR. JACKSON BARRETO (Bloco/PMDB – SE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nós aprovamos uma emenda global que é um presente 
de aniversário ao Deputado Henrique Eduardo Alves. 
Hoje é o aniversário de S.Exa. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 
Muito bem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sobre a 
mesa requerimento de destaque de bancada para a 
votação em separado da Emenda nº 246.

REQUERIMENTO

“Senhor Presidente, requeiro, nos termos do 
art. 161, II, e § 2º, combinado com o art. 117, IX, 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
destaque para votação em separado da Emenda 
nº 246 apresentada ao PL 5938/2009.

Sala das Sessões, 17 de novembro 
de 2009. – Duarte Nogueira, Vice-Líder do 
PSDB.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado José 
Aníbal, que falará a favor da matéria. (Pausa.)

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
fazer uma declaração de voto, aproveitando o momento 
enquanto o Deputado José Aníbal vai à tribuna.

Quero dizer a V.Exa. que o meu voto também foi 
“não”, porque o que foi aqui decidido tira recursos do 
meu Estado, tira recursos de municípios do meu Es-
tado. E o que fez a União? Nada mais, nada menos, 
em conluio com o nosso Governador, do que tirar re-
cursos que eram necessários para o desenvolvimento 
do Estado do Rio de Janeiro.

Por isso, o meu voto é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Voto “não”.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, regis-

tro o voto “não” na última votação. E faremos o nosso 
voto por escrito.

O SR. ANDRÉ VARGAS (PT-PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei “sim”, a favor 
do Brasil, contra a manipulação da verdade.

A SRA. ROSE DE FREITAS (Bloco/PMDB-ES. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
tem que ser por escrito.

O SR. BRIZOLA NETO – Sr. Presidente, sendo 
Deputado da bancada fluminense...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O que vai 
valer para V.Exas., de acordo com o Regimento Inter-
no, é que encaminhem o voto por escrito. O voto tem 
que ser necessariamente por escrito.

O SR. LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS (PSDB 
– ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, voto “não”.

DECLARAÇÃO DE VOTO A QUE SE 
REFERE O ORADOR:

DECLARAÇÃO DE VOTO

Voto não pela aprovação ao Projeto de Lei n° 
2.502/2007.

Sessão Extraordinária 9-12-09
O projeto do governo que altera o marco regula-

tório do setor de petróleo é um equívoco, desorgani-
za as atividades econômicas deste que é hoje o setor 
mais dinâmico da economia brasileira, respondendo 
por 12% do PIB e quase metade da formação bruta 
de capital fixo da economia brasileira.

Defendido com argumentos falaciosos, pretensa-
mente nacionalistas, na verdade o projeto do governo 
interrompe o ciclo de expansão dos investimentos da 
última década, torna o ambiente de negócios obscuro, 
vulnerável à promiscuidade, prejudica a Petrobrás e 
seus acionistas, maior beneficiária na reestruturação 
competitiva promovida pela emenda constitucional 9 
e pela lei 9.478/97, e reduz o potencial de geração de 
riqueza para o povo brasileiro.

Os estados que abrigam a maior parte da eco-
nomia do petróleo em nosso país, o Rio de Janeiro e 
o Espírito Santo, são os mais prejudicados com este 
erro estratégico.

O desenho institucional proposto recorre a uma 
visão extrativista, que confunde controle operacional 
com controle estratégico e assim ameaça estatizar de 
maneira envergonhada as operações de engenharia e 
comerciais que envolvem as atividades de exploração 
e produção de petróleo e gás no Brasil. 

A economia brasileira em geral e a indústria do 
petróleo em particular já atingiu um grau de maturidade 
que não suporta demagogia nem improvisações sem 
que haja grande prejuízo para a atividade econômica, 
para a geração de empregos, renda e impostos.

O governo conduziu todo o debate de maneira 
oportunista e irresponsável, estimulando uma dispu-
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ta fraticida entre os estados federados, reforçando os 
preconceitos ideológicos portadores do atraso e pre-
dadores do progresso.

Voto contra este projeto que empobrece o Brasil, 
fere de morte o pacto federativo e subtrai as melhores 
esperanças de desenvolvimento do estado do Espírito 
Santo e de um futuro promissor para os capixabas.

Esse é o meu pensamento. Esse é o meu voto.
Sala das Sessões, 09 de dezembro de 2009. – 

Deputado Federal, Luiz Paulo Vellozo Lucas.

O SR. PAES DE LIRA (Bloco/PTC – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, voto “não”.

DECLARAÇÃO DE VOTO A QUE SE 
REFERE O ORADOR:

DECLARAÇÃO DE VOTO 
(Do Deputado Federal Paes de Lira)

Voto NÃO ao Projeto de Lei nº 5.938/2009.
Excelentíssimo Presidente da Câmara dos De-

putados, Deputado Federal Michel Temer, 
Nos termos do artigo 182, parágrafo único, do 

Regimento Interno, apresento a seguinte declaração de 
voto contra o Projeto de Lei n° 5.938, de 2009, apen-
sado ao Projeto de Lei n° 2.502-B, de 2007, o qual 
dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo, 
de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos sob 
o regime de partilha de produção, em áreas do pré-sal 
e em áreas estratégicas, altera dispositivos da Lei n° 
9.478, de 1997, e dá outras providências.

Razões do Voto
É inegável a relevância da proposição em tela, 

uma vez que se deve preparar o Brasil para a explo-
ração de riquezas de tal magnitude, que conduzirão o 
País ao rol dos exportadores de petróleo.

Mas o que propõe esse Projeto de Lei, nos moldes 
da subemenda apresentada, não se resume a isso. De 
fato, é claramente uma redistribuição na destinação do 
pagamento de “royalties”.

Que a riqueza do pré-sal venha para edificar uma 
nação e nunca para enfraquecê-la.

Não vejo razão para não apoiar, em linhas gerais, a 
adoção do novo modelo, exceto se ele for utilizado para 
prejudicar as compensações devidas aos Estados produ-
tores, ou confrontantes, como se queira chamá-los, o que 
infelizmente ocorre no modelo atualmente proposto.

Em discurso anterior, manifestei apoio ao novo 
modelo, de partilha, para a exploração das riquezas 
da camada petrolífera do pré-sal.

No entanto, o texto aprovado na Comissão, e a 
Subemenda Substitutiva Global, efetivamente votada, 
atrela o novo modelo a novas disposições que reduzem 
substancialmente a participação dos Estados produto-
res nos “royalties”, que são, inquestionavelmente, uma 
compensação constitucional, de índole ambiental, a 
ditas Unidades da Federação.

Não bastasse isso, o texto, por demais flexível, 
permite ao Executivo Federal, a seu talante e sem 
parâmetro técnico algum, definir o que sejam as áre-
as estratégicas contidas no texto da proposição. Isso 
poderá, por mero ato normativo, englobar as áreas de 
exploração terrestre, e todas as outras fora do pré-sal, 
prejudicando até mesmo a convenção sobre “royalties” 
estatuída na Lei n.° 9.478/1997.

Este voto representa a posição de defesa do povo 
paulista, prioritariamente, pois sou um dos represen-
tantes por ele eleito. Mas protege também o interes-
se de quase metade do povo brasileiro, que vive nos 
Estados de São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Espírito 
Santo, Sergipe e Paraná.

Importa lembrar que os “royalties”, comparados 
ao total da riqueza petrolífera, são migalhas. Compe-
te à União, mediante a apropriação do conjunto des-
sa riqueza, utilizá-la em prol do desenvolvimento do 
País como um todo. Sem, no entanto, privar daquelas 
migalhas os entes federativos que suportam o custo 
ambiental da produção de tais bens.

Ante o exposto, declaro meu voto no sentido de 
negar êxito ao Projeto de Lei n° 5.938/2009, apensa-
do ao 2.502/2007.

Sala de Sessões, de dezembro de 2009. – De-
putado Federal, Paes de Lira, PTC/SP.

O SR. BRIZOLA NETO (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou encami-
nhar meu voto por escrito, mas quero reafirmar que, 
mesmo sendo Deputado da bancada fluminense, vo-
tei “sim”, em defesa dos interesses nacionais, do res-
tabelecimento do controle soberano das reservas de 
petróleo pelo Estado brasileiro. 

Ademais, os grandes problemas do Rio de Ja-
neiro não estão dissociados dos grandes problemas 
nacionais, e é a União, o Governo Federal que é capaz 
de resolver esses grandes problemas que são iguais 
em todo o País. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-

caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado José 
Aníbal, que falará a favor da matéria.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, essa emenda visa suprimir a 
caracterização de áreas estratégicas. No texto proposto 
pelo Governo, áreas estratégicas são todas as áreas, 
porque o conceito é indefinido. Genericamente, baixo 
risco exploratório e elevado potencial de produção, sem 
nenhuma delimitação, dando então ao Poder Executivo, 
e não ao Congresso Nacional, a prerrogativa de definir o 
que é área estratégica e o que não é área estratégica.

Portanto, ao suprimir a expressão “área estraté-
gica” recuperamos, para o Congresso Nacional, essa 
competência.

Essa é a natureza da emenda.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao Deputado Arlindo 
Chinaglia, que falará contra. (Pausa.)

O SR. AUGUSTO FARIAS (PTB – AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei conforme orientação do partido.

O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. 
garantiu que todos que tivessem posição contrária 
teriam oportunidade de falar. Gostaria de registrar o 
encaminhamento do voto contrário na votação ante-
rior. Encaminharei por escrito, baseado em todos os 
argumentos apresentados pela bancada do PSDB no 
debate que tivemos nessa reunião.

Então, quero registar meu voto contrário.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 

Vanderlei Macris vota contra e encaminhará por escrito.
O SR. ANTONIO PALOCCI (PT – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei conforme orientação do partido.

O SR. JOSEPH BANDEIRA (PT – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, se estivesse presente, teria votado com 
a bancada do PT da Bahia. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra Deputado Arlindo Chinaglia.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen-
tares, primeiro, o Líder José Aníbal foi judicioso quando 
observou que quanto à definição de área estratégica, da 
forma como está redigido e de qualquer outra forma no 
presente momento, não há parâmetros para dizer qual 
é o tamanho, por exemplo, da área estratégica. 

Mas esse é o grande valor do texto, porque aí 
está o conceito. Qual é o conceito? É que a camada 
de petróleo do pré-sal já está definida, mas frente à 
brutal riqueza recentemente descoberta pelo trabalho 
da PETROBRAS, nós não podemos descartar que áre-
as, por exemplo, contíguas ao pré-sal possam ter as 
características do poço ou do campo, como se fosse 
da própria camada do pré-sal. 

Portanto, área estratégica é uma boa medida, 
uma medida salutar, uma medida preventiva para que, 
quando houver – e vai acontecer – uma grande des-
coberta, que também haja exploração por parte da 
partilha em defesa do Brasil. 

Somos contra o destaque. 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB – ES. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei “não”, a favor dos municípios capixabas.

DECLARAÇÃO DE VOTO A QUE SE 
REFERE O ORADOR

DECLARAÇÃO DE VOTO 
(Do Sr. Capitão Assumção)

Voto NÃO ao Projeto de Lei nº 5.938/2009.

Nos termos do artigo 182, parágrafo único, do 
Regimento Interno, apresento a seguinte declaração 
de voto contra o Projeto de Lei n° 5.938 de 2009, apen-
sado ao Projeto de Lei n.° 2.502-B de 2007, o qual dis-
põe sobre a exploração e a produção de petróleo, de 
gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos sob o 
regime de partilha de produção, em áreas do pré-sal 
e em áreas estratégicas, altera dispositivos da Lei n° 
9.478, de 1997, e dá outras providências.

Nesse sentido, declaro meu voto de negar êxito 
de Lei n° 5.938/2009, apensado ao 2.502/2007.

Deputado Federal – Capitão Assumção, PSB/ES.

O SR. EUGÊNIO RABELO (PP – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
“sim”, a favor do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
permanecer, porque depois dessas votações vamos 
ver se votamos a questão dos agentes comunitários e 
a dos servidores da Casa. (Palmas nas galerias.)

O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao Deputado Duarte No-
gueira, que falará a favor.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen-
tares, quero chamar a atenção do Plenário, até porque eu 
ouvi atentamente a fala do Deputado Arlindo Chinaglia, 
que presidiu a Comissão Especial da qual fizermos parte 
e onde tratamos da questão do marco regulatório.

Eu me lembro claramente de quando nós apre-
sentávamos o nosso destaque, ainda na Comissão Es-
pecial, para suprimir do texto a questão que envolve as 
áreas estratégicas. Lembro-me também claramente de 
que o Relator, nobre Deputado Henrique Eduardo Alves, 
sinalizou naquele momento que não encontrava meios 
de fazê-lo, porque precisava colocar alguma coisa no 
texto para definir o que era área estratégica, e que tra-
balharia nessa questão durante o aperfeiçoamento da 
matéria, até que ela chegasse aqui no plenário.

Vejo, Sras. e Srs. Parlamentares, que não foi pos-
sível resolver o assunto. E aí o que acontece? Nós, do 
PSDB, mais uma vez, para evitar análise subjetiva de algo 
que abre precedente para um risco enorme, do ponto de 
vista do que é, na verdade, área estratégica, queremos 
suprimir do texto essa parte do projeto de lei. E quere-
mos suprimir porque somente através de sondagens, de 
prospecção geológica e de estudos técnicos científicos 
somos capazes de apontar quais áreas estratégicas de-
vem ser separadas, segregadas, reservadas, para efeito 
de terem a mesma modalidade de partilha que o projeto 
de lei quer colocar para as áreas do polígono do pré-sal 
remanescente. É isso que nós queremos fazer.

Portanto, o Plenário, no calor e no afã da sua ação 
governista, às vezes se esquece do zelo legiferante 
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que temos de ter. Vamos colocar na lei que partes da 
área do pré-sal também são outras áreas estratégicas. 
E quais são essas áreas estratégicas? 

Assim, peço encarecidamente a todos os Líderes, 
a todos os Parlamentares de Governo e a nós, de Opo-
sição, que reflitamos claramente, com muita objetivida-
de, votando favoravelmente e suprimindo do texto essa 
questão de áreas estratégicas, que é extremamente 
subjetiva. E tenho certeza de que, em se tornando lei, 
o Governo, na forma de decreto ou de regulamentos, 
saberá fazê-lo sem abrir tanto risco para o País. 

O SR. MARCOS ANTONIO (Bloco/PRB – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o partido.

O SR. MIGUEL MARTINI (PHS – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado José 
Genoíno, que falará contra a matéria.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, somos contra porque todas 
as áreas são estratégicas. O petróleo é estratégico. 
Somos contra essa emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção a Emenda Modificativa nº 246.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem 
vota a favor da emenda vota “sim”; quem vota contra 
a emenda vota “não”.

Como vota o PT?
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota 
“não, contra a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Contra 
a emenda.

Como vota o Bloco? (Pausa.)
Como vota o PMDB?
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/

PMDB – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, o PMDB vota “não” por entender que a 
definição dessas áreas estratégicas caberá ao CNPE, 
assessorando o Presidente da República, dimensio-
nando e examinando caso a caso, área por área, de 
que maneira poderá ser estratégica ou não. 

Muitas vezes, uma área estratégica pode se medir 
pela produção, mas muitas outras vezes é pela quali-
dade menor e não pela produção. Então, ficaria incerto 
definir e desenhar esse modelo. Sendo assim, é melhor 
confiar a esse Conselho, formado por 14 Ministros de 
Estado, por representantes de universidades – por-
tanto, de altíssimo nível –, autoridades insuspeitas da 
sociedade brasileira.

Portanto, Sr. Presidente, o nosso voto é “não”.
O SR. SILVIO LOPES (PSDB-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, meu voto é 
“não” à matéria que acaba de ser votada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 
Deputado.

DECLARAÇÃO DE VOTO A QUE SE 
REFERE O ORADOR:

Ao Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretaria-Geral da Mesa
Câmara dos Deputados
Brasília – DF.

Assunto: declaração de voto

Senhor Secretário,
Informo a Vossa Senhoria que, na Sessão Extra-

ordinária do dia 9/12/2009, declaro que meu voto foi 
contrário à Subemenda Substitutiva Global de Plenário, 
oferecida pelo Relator, Deputado Henrique Eduardo Al-
ves, ao PL n° 5.938/09, do Executivo, “que cria o regime 
de partilha de produção a ser aplicado nos contratos 
futuros de exploração do petróleo do pré-sal”.

Deputado Federal – Silvio Lopes, PSDB/RJ.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PSDB?

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB apre-
sentou a emenda; é óbvio que o nosso voto é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Sim” à 
emenda.

Democratas, em relação à emenda?
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – “Sim”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Sim”.
Como vota o Bloco?
O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB – BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Bloco vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
O SR. ANTÔNIO CARLOS CHAMARIZ (PTB – 

AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, o PTB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PTB 
vota “não”.

PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PPS vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Sim”.
PSOL?
O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”. 
Como vota o PR?
A SRA. GORETE PEREIRA (PR – CE. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o PR 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PV?
O SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Partido Verde, “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Não”.
PP?
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PP vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
PDT?
O SR. DAGOBERTO (PDT – MS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PDT vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
PSC?
O SR. HUGO LEAL (PSC – RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PSC vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
Governo?
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Presidente, o Gover-
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no quer pedir primeiro atenção à nossa base, porque 
estamos agora na fase decisiva.

Quero aqui cumprimentá-la, efusivamente, pela 
capacidade de negociação e pela capacidade de su-
portar um processo de obstrução que dura 15 dias 
para votar a partilha, que efetivamente defende o in-
teresse nacional na exploração do petróleo da cama-
da pré-sal.

Destaco a sabedoria dos Governadores do Nor-
deste e do Centro-Oeste. S.Exas. participaram com as 
suas bancadas da construção de um acordo exemplar 
no sentido de ampliar os recursos que vão para os Es-
tados que não recebiam nada de royalties e participa-
ção especial e, ao mesmo tempo, manter um equilíbrio 
com aqueles Estados que tinham essa arrecadação 
incorporada à sua renda.

Nós votamos, poucos minutos atrás, o projeto de 
partilha. Agora vejam que, na sua primeira emenda, o 
PSDB quer retirar a questão da área estratégica, que 
quer proteger o direito de partilha nessa área.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-

ção a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem a 

aprova permaneça como se encontra e quem for con-
tra levante o braço. (Pausa.)

REJEITADA.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. colocou 
em votação e disse que quem aprova a emenda...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Permane-
ça como se encontra.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – E quem é contra levan-
te o braço.

V.Exa. pode repetir?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Posso in-

verter, mas dá no mesmo.
Se quiserem, votamos de outra maneira.
A SRA. GORETE PEREIRA (PR – CE. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Já foi votado. É ma-
téria vencida.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem a 
aprova levante o braço, quem não a aprova permaneça 
como se encontra. (Pausa.)

REJEITADA A EMENDA DE PLENÁRIO Nº 246.

EM CONSEQUÊNCIA, FICAM PREJU-
DICADAS AS EMENDAS AGLUTINATIVAS 
NºS 43 E 44, BASEADAS NA EMENDA DE 
PLENÁRIO Nº 246, REJEITADA.

O SR. HENRIQUE FONTANA – Sr. Presidente, 
eu gostaria de pedir um esclarecimento à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de sa-
ber quais serão as 3 próximas votações, porque está 
havendo dúvida quanto à ordem dessas votações, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quero 
apenas dizer que estão prejudicadas as emendas 
aglutinativas baseadas na Emenda nº 246, rejeitada. 
Sobre essa matéria já há recurso oferecido.

EMENDAS AGLUTINATIVAS A QUE SE 
REFERE O SR. PRESIDENTE:

EMENDA AGLUTINATIVA Nº 43 
(DEMOCRATAS)

Como resultado da Fusão da emenda de plenário 
nº 184 e o artigo 3º da emenda de Plenário nº 246, am-
bas ao PL 5938/2009 dê-se ao art. 29 do Substitutivo 
do relator, ao PL 5938/2009, a seguinte redação:

Art. 29...............................................................
..........................................................................
XXI – O volume de dióxido de carbono (CO2) a 

ser liberado na exploração e produção de petróleo, de 
gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos

Sala das Sessões, de novembro de 2009.
José Carlos Aleluia, Vice-Líder do Democratas.”
EMENDA AGLUTINATIVA Nº 44
(DEMOCRATAS)
Como resultado da Fusão da emenda de plenário 

nº 184 e o artigo 3º da emenda de Plenário nº 246, am-
bas ao Pl 5.938/2009 dê-se ao art. 15 do Substitutivo 
do relator, ao PL 5938/2009, a seguinte redação:

Art. 15..........................................................
.....................................................................
XVI – O volume de dósido de carbono (CO2) a 

ser liberado na exploração e produção de petróleo, de 
gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos.

Sala das Sessões, de novembro de 2009.
José Carlos Aleluia, Vice-Líder do Democratas.”
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A próxi-

ma emenda é destaque de bancada do Partido Ver-
de, destaque para votação em separado da Emenda 
nº 86. (Pausa.)

Há pedido de quebra de interstício. Depois há 
destaque para votação em separado dos arts. 42 e 
47. E, finalmente, há a Emenda nº 365.

Então, agora vai entrar a quebra de interstício 
para votar...

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
só para esclarecer, V.Exa. disse que há o destaque do 
PV. Em seguida, qual é a votação?
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É a vota-
ção em separado dos arts. 42 e 47 da emenda subs-
titutiva.

O SR. EDUARDO CUNHA – Que emenda é essa? 
(Pausa.) É DVS supressivo?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É do tex-
to da emenda substitutiva. É destaque da emenda 
substitutiva.

O SR. EDUARDO CUNHA – Ah, destaque sobre 
a emenda substitutiva! (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Arts. 42 e 47 
– a Secretaria está esclarecendo – da Emenda nº 377.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Quem apresentou esse 
destaque, Sr. Presidente?

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Emenda nº 377. E 
a próxima votação? Quais são as outras? Está altera-
do o conjunto que foi distribuído aqui. Seria bom que 
V.Exa. esclarecesse ao Plenário.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa 
informação todos já têm. Essa é uma manobra de obs-
trução da base do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou reto-
mar. Destaque para votação em separado da Emenda 
de Plenário nº 86, primeira.

A segunda é a dos arts. 42 e 47 da Emenda 
Substitutiva nº 377.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – E a próxima?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Emenda 
nº 365.

O SR. EDUARDO CUNHA – A de nº 365?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Apresen-

tada ao projeto de lei.
O SR. EDUARDO CUNHA – E a Emenda nº 387?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Depois 

dessa é a emenda que V.Exa. indica.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – E a de nº 387, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 

pôr na ordem. Deve ser a quarta a de nº 387. (Pausa.) 
Está esclarecido? (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Então, 
vamos votar o destaque de bancada para votação em 
separado da Emenda de Plenário nº 86.

REQUERIMENTO

“Senhor Presidente, requeiro a V. Exa., 
nos termos do art. 161, § 2º, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação em separado da Emenda de Ple-
nário nº 86, apresentada ao PL 5.938/2009.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 
2009. – Edson Duarte, Líder do PV.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Antes po-
rém, há um requerimento de quebra de interstício.

REQUERIMENTO

“Senhor Presidente, requeremos a V. Exa. 
Nos termos do artigo 186, inc. II do Regimento 
Interno votação nominal para o destaque de 
emenda nº 86, apresentada ao PL 2503/07 
constante da Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 
2009. – Fernando Curuja, Líder do PPS.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor da quebra de interstício, concedo a palavra ao 
Deputado Fernando Coruja. (Pausa.)

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Já foi votado um re-
querimento, Sr. Presidente. No mérito, já foi votado. Já 
foi votada, no mérito, uma quebra de interstício.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, foi votada, no 
mérito, a quebra de interstício não faz uma hora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Essa foi 
votada para a subemenda do Relator. Agora é para o 
destaque de bancada, é antes do destaque de ban-
cada.

O SR. RONALDO CAIADO – Mas não é uma 
quebra de interstício a cada hora, Sr. Presidente? Já 
votamos, Sr. Presidente! Não interessa que matéria 
venha antes.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – No mérito, votamos.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O Deputado Ronaldo Caiado está 
com a razão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vejam 
bem, não há ainda a possibilidade da votação da ve-
rificação de votação. O que se está pedindo, e quem 
pede é o Deputado Fernando Coruja, é a quebra des-
se interstício.

O SR. RONALDO CAIADO – Retira!
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – V.Exa. 

retira o pedido?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Não retiro.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 

a palavra para sustentar. (Pausa.)
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
para compreender uma questão regimental. Para cada 
destaque, as bancadas poderão entrar com pedido de 
quebra de interstício? Isso quebra a lógica de que, ao 
enfrentar uma votação nominal, depois existe uma hora 
sem quebra de interstício. É de hora em hora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
olhar aqui.
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O SR. JOSÉ GENOÍNO – A quebra de interstício 
é de hora em hora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou ler o 
que diz o dispositivo:

“Havendo-se procedido a uma verifi-
cação de votação, antes do decurso de uma 
hora da proclamação do resultado, só será 
permitida nova verificação por deliberação 
do Plenário, a requerimento de um décimo 
dos Deputados, ou de Líderes que repre-
sentem esse número.”

Portanto, é possível a apresentação do reque-
rimento.

Vamos a ele!
O Deputado Fernando Coruja tem a palavra. 

(Pausa.)
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, então, 
a partir de agora, em toda matéria, poderemos apre-
sentar um requerimento de quebra de interstício.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Desde que 
apoiado por um décimo dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado Fernando Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, queremos verificar a emenda dos Depu-
tados Ibsen Pinheiro e Humberto Souto. Em função de 
várias manobras que houve aqui, sem justificar o voto 
e outras coisas, e a Mesa discutindo e apresentando 
propostas, é evidente que agora, como a próxima ve-
rificação será às 22h32min, abriu-se a possibilidade 
para que a base do Governo pedisse outra verificação 
e mandasse lá para frente.

Então, vamos ter que mudar de estratégia. Vamos 
ter que falar muito para que haja uma segunda verifi-
cação às 23h32min. Vamos fazer todos os pronuncia-
mentos que forem necessários como estratégia, que 
foi exatamente o que aconteceu aqui.

Tenho muito respeito pelo Presidente da Casa, 
mas dizer que as emendas aglutinativas não podem 
ser apresentadas em função de destaques de bancada 
é uma nova interpretação. Pelo menos não foi assim 
quando o Deputado Inocêncio Oliveira era Presidente; 
quando o Deputado Michel Temer foi Presidente várias 
vezes e S.Exa. mesmo apresentou emenda aglutinativa 
na questão da Previdência; não foi assim na época do 
Deputado Arlindo Chinaglia e de tantos outros. Houve 
uma mudança clara.

Tenho a impressão, Deputado Michel Temer, com 
todo o respeito que tenho por V.Exa., que nesse caso 
V.Exa. se posiciona do lado de uma facção política 
que não quer votar a emenda dos Deputados Ibsen 
Pinheiro e Humberto Souto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Logo mais, 
responderei a V.Exa.

O SR. FERNANDO CORUJA – É uma oportuni-
dade de fazer isso. V.Exa deve responder realmente. 
No meu papel de Deputado de Santa Catarina, Depu-
tado do País, Deputado que quer ver este Regimento 
Interno ser respeitado, com respeito a V.Exa., acho 
que não foi adequada a decisão. 

Queremos agora prolongar a votação para ver se 
conseguimos votar a emenda. Ora, uma matéria dessa 
ordem, quando as pessoas gritam aqui “Pelo Brasil! Pelo 
Brasil!”, não querem botar o dedo, não querem dizer se 
querem um regime de partilha ou de concessão com 
o próprio dedo, não querem dizer se querem partilhar 
os recursos, como quer o Deputado Júlio Cesar. Isso 
não é representação. Não se representa um Estado 
não querendo votar pelo povo do seu Estado. Não se 
representa um Estado utilizando manobras diversio-
nistas para não votar as matérias principais.

Obstruímos com a finalidade de votar algumas 
matérias, mas não obstruímos para que as pessoas 
não possam votar o que querem, para que o Parlamen-
to não possa dizer o que quer. O Parlamento precisa 
dizer o que quer. Não podemos aqui obedecer ao Pa-
lácio do Planalto. 

Votamos “sim”, pela quebra do interstício. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PPS 

vota “sim”. 
Só quero esclarecer ao Deputado Fernando Co-

ruja e ao Plenário que jamais tomo partido de quem 
quer que seja nesta Casa. (Palmas.) De modo que 
repudio, com a veemência que o caso merece, a afir-
mação do nobre Deputado Fernando Coruja, que tem 
todo o meu respeito e consideração. Jamais a S.Exa. 
dirigi uma palavra que fosse indevida e que pudesse 
macular a sua posição como nobre, aliás, mais do que 
isso, nobilíssimo Deputado Federal. 

De modo que quero repudiar, para não constar 
da ata a informação desairosa que S.Exa. fez a meu 
propósito. Decidi conscientemente e, tal como decidi, 
admiti o recurso. 

Logo mais, Deputado Coruja, encaminharei ao 
nobre Deputado Ronaldo Caiado uma questão de or-
dem que S.Exa. levantou no passado em que susten-
tava precisamente a tese que sustento. 

Decidi nos termos regimentais. Reitero a V.Exa., 
ao dizer-lhe do meu respeito, que também tenho res-
peito por mim. Por isso quero que conste da ata as 
minhas palavras.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
contra, Deputado André Vargas. 

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Só uma palavra de 
ordem, André.

O SR. ANDRÉ VARGAS (PT – PR. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, até para o Deputado José 
Genoíno, pela sua fala como Vice-Líder: são 22h31min; 



Dezembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 70513 

independentemente de qualquer coisa, vai haver uma 
votação nominal.

Veja quão inócuo e sem sentido é o requerimen-
to. Bastaria estarmos fazendo o debate exatamente da 
emenda do PV. Portanto, seria inteligente que nós, e 
mesmo a Oposição, fizéssemos uma reflexão para vo-
tarmos a matéria que está na pauta e está pronta para 
ser votada. Aliás, apenas uma emenda foi acolhida no 
substitutivo geral do nosso Relator. 

Esta obstrução, que é legítima e regimental, no 
nosso entendimento, não é inteligente. Aliás, expõe 
uma posição ideológica da Oposição, que se utiliza 
de uma eventual disputa entre Estados para justificar 
sua posição a favor de um modelo que favorece as 
petroleiras multinacionais.

Podem delongar o período que for, mas hoje va-
mos derrotar a obstrução em favor do povo brasileiro. 
Deveriam chegar aqui e dizer: “Sou contra”. Alguns até 
falam que são favoráveis ao modelo de concessão, uma 
legislação que favorece as petroleiras multinacionais. 

Portanto, nossa posição é “não”. Calculo que va-
mos ter, independentemente disso, uma votação nomi-
nal, para depois, em votação simbólica, derrotarmos 
os outros destaques.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Srs. Depu-
tados, em aditamento às informações que dei ao no-
bre Deputado Fernando Coruja, e para minha alegria, 
fundada na imparcialidade, quero dizer que no dia de 
ontem sofri as mais vigorosas críticas da bancada go-
vernista, porque, por volta de 22h54min, eu disse que 
já era o momento para pedir verificação. O Governo 
protestou o quanto pôde. Sem embargo de protestar, 
concedi a verificação à Oposição. Além disso, a olho 
nu, verifiquei que não havia quorum e suspendi a ses-
são, com o aplauso da Oposição.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – É assim mesmo. O Dr. Ulys-
ses era vaiado num dia e aplaudido no outro, e foi um 
grande estadista.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O que 
significa que tinha lisura.

Muito bem. Então, vamos encaminhar. Já são 
quase 22h31min. Assim, há possibilidade de pedido de 
verificação. Considerarei prejudicado o requerimento.

REQUERIMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. PRESIDENTE

“Senhor Presidente:
Requeremos a V. Exª, nos termos do 

artigo 186, inc. II do Regimento Interno, vota-
ção nominal para o destaque da emenda nº 
86, apresentada ao PL 2.502/07, constante 
da Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 
2009. – Fernando Coruja, Líder do PPS.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre 
a Mesa requerimento no seguinte teor:

“Requeiro a Vossa Excelência, nos ter-
mos doa rt. 161, § 2º, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, destaque para vo-
tação em separado da Emenda de Plenário nº 
86, apresentada ao PL 5.938/2009.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 
2009. – Edson Duarte, Líder do PV.” 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PMDB?

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota 
“não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PT?

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PT vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota 
o Partido Trabalhista Brasileiro – PTB?

O SR. LUIZ CARLOS BUSATO (PTB – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PTB vota “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PPS?

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
remos a quebra de interstício exatamente para que 
possamos votar a matéria proposta pelos Deputados 
Ibsen Pinheiro e Humberto Souto. Por isso, encami-
nhamos o voto “sim”. 

Volto a salientar a V.Exa. que não fiz críticas à 
sua pessoa, por quem tenho o maior respeito. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito 
obrigado.

O SR. FERNANDO CORUJA – Fiz críticas ape-
nas ao ato dessa interpretação. Isso está ocorrendo na 
Casa. Os atos estão se repetindo há dezenas de anos 
pelo acatamento da emenda aglutinativa. Houve uma 
mudança, que acabou, neste instante, favorecendo 
determinada facção política. Não abro mão dessas pa-
lavras, porque acho que a decisão de V.Exa. favoreceu 
uma facção política. Não fiz nenhuma acusação no sen-
tido de que V.Exa. esteja favorecendo alguém. Agora, 
está claro que houve mudança de interpretação.

Encaminho o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota 

o PSDB, Deputado Marcelo Itagiba?
O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. 
não merece críticas, porque vem conduzindo esta ses-
são com imparcialidade, como sempre o fez. 

Quem merece crítica é o Governo Federal, que 
retirou do meu Estado os recursos que lhe eram devidos. 
Merece crítica também o Governador Sérgio Cabral, que 
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se apequenou nessa disputa, entregando ao Governo 
Federal aquilo que pertencia aos nossos Municípios, 
para que fosse distribuído a outros Estados.

Não podemos esquecer que o ICMS do petróleo 
é pago no lugar de destino e não no lugar de origem. 
Os royalties tinham também como objetivo suplantar 
essa dificuldade.

Neste momento, apoiamos a quebra de interstí-
cio. Queremos saber, efetivamente, qual é a votação 
que cada indivíduo faz neste Parlamento, para que os 
eleitores, depois, possam cobrar de cada um.

O SR. WILSON PICLER – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. WILSON PICLER (PDT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido nas votações anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votação envergonhada é aquela em que o autor do voto 
procura se esconder atrás do voto de outros.

A votação desse projeto foi envergonhada. Parte 
dos Deputados da base do Governo está envergonhada 
de ver esse projeto aprovado. Por isso, o Governo, com 
sua maioria esmagadora, manobrou para não haver a 
votação do projeto. E agora está manobrando para que 
não seja votada a Emenda Ibsen Pinheiro.

Como o Deputado vai chegar em uma reunião 
do seu Estado, o Rio Grande do Sul, e dizer que não 
votou a favor da emenda do Deputado Ibsen Pinheiro, 
que era a favor do Rio Grande do Sul, porque o parti-
do não deixou? Como se o eleitor elegesse o partido 
e não o Deputado. 

É claro que isso terá consequências, sobretudo, 
para aqueles que votaram a favor daquilo que é con-
tra o seu Estado. Na Bahia, quem votou a favor desse 
projeto votou contra a Bahia. No Rio de Janeiro, quem 
votou a favor desse projeto foi contra o Rio de Janei-
ro. E o Governador do Rio não vai conseguir explicar 
ao carioca como abriu mão do futuro das receitas, do 
dinheiro do seu Estado. 

Portanto, nós somos favoráveis à votação desse 
requerimento. Nossa intenção, evidentemente, é que 
haja votação nominal da Emenda Ibsen Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito 
bem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Mesa 
considera prejudicado esse requerimento, porque já 
são 22h31min. De modo que é possível a votação 

nominal, independentemente da aprovação, agora, 
pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Destaque 
de bancada, portanto, para a votação em separado da 
Emenda de Plenário nº 86. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para enca-
minhar, concedo a palavra ao nobre Deputado André 
Vargas, que falará contra a matéria.

O SR. ANDRÉ VARGAS (PT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acredito que 
podemos considerar como encaminhamento do partido 
a nossa posição contrária. O voto é “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O voto 
do PT é “não”.

Como vota o PMDB?
O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PSDB?

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB, 
nesse destaque de votação em separado apresentado 
pelo PV – Emenda nº 86 –, orienta o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Voto “sim”. 
Como vota o Democratas? (Pausa.)
Como vota o Bloco?
A SRA. ANA ARRAES (Bloco/PSB – PE. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – O Bloco vota “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PTB?

O SR. LUIZ CARLOS BUSATO (PTB – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PTB vota “não, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota 
o PSOL? (Pausa.)

Como vota o PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PPS vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PPS 

vota “sim”.
O SR. LUCIANO CASTRO (PR – RR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PR vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PR 
vota “não”. 

Como vota o PP?
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PP vota “não”.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, está 
havendo uma confusão. Peço licença, Presidente. Achá-
vamos que ainda estávamos votando a quebra de in-
terstício. Nós já estamos votando a emenda apresen-
tada pelo PV?
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A emen-
da.

O SR. HENRIQUE FONTANA – Então, a posição 
do Governo é favorável, Sr. Presidente. O Governo vota 
“sim” e pede à bancada governista que acompanhe o 
voto “sim”. 

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O 
PMDB corrige o voto e vota “sim”, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim” 
ao destaque.

O SR. ANDRÉ VARGAS (PT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PT vota “sim”, Sr. Presi-
dente.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, o PMDB corrige o voto e vota “sim”, em 
homenagem ao PV e às suas causas.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PPS muda para 
“não”.

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PP corrige o voto e 
vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, o Bloco também corrige o voto e vota “sim”.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós, do 
PSOL, queremos parabenizar o PV, porque introduziu 
um elemento até agora ausente nessas nossas longas 
discussões, que é a questão ambiental. Falar apenas 
da matriz energética, do potencial significa esquecer 
que a emissão de CO2 derivado do óleo da camada 
pré-sal é 3 a 4 vezes maior do que a de CO2 derivado 
do petróleo comum.

Então, é importante essa emenda. Ela tem caráter 
de cautela, de precaução. É muito importante toda essa 
aferição proposta pela emenda. Fiquei agradavelmente 
surpreso ao ver que a bancada do Governo, que em 
geral não dá muita bola para as questões ambientais, 
aquiesceu à emenda e a aprovou, felizmente.

Portanto, o nosso voto, de novo, é de acordo 
com o da maioria – nós que temos a vocação crítica 
da minoria.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB solicita a V.Exa. que altere a orientação do voto 
“não” para “sim”, tendo em vista que apoiamos essa 
emenda que cria o inventário de gases e defende as 
questões ambientais, junto com a aprovação do pro-
jeto do pré-sal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSDB 
vota sim.

Como vota o PTB? (Pausa.) O PTB está sem 
som.

O PPS mantém o voto? 
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PPS muda o voto 
para “sim’. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muda 
para “sim’.

Como vota o Democratas? (Pausa.)
Como vota o PTB?
O SR. LUIZ CARLOS BUSATO (PTB – RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PTB também, pre-
ocupado com as questões ambientais, vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

Como vota o PDT?
O SR. MANATO (PDT – ES. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT também 
segue a mesma linha. Somos favoráveis à preserva-
ção do meio ambiente. Apoiamos o PV. Nosso voto é 
“sim’.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Voto 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PSC?

O SR. HUGO LEAL (PSC – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O PSC, Sr. Presidente, da mesma 
forma, encaminha o voto “sim’.

Quero deixar desde já declaração de voto escrita 
relativamente à votação anterior, de acordo com o art. 
182, parágrafo único. Vou entregá-la à Mesa.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 

não.

DECLARAÇÃO DE VOTO A QUE SE 
REFERE O ORADOR

DECLARAÇÃO ESCRITA DE VOTO 
(Do Sr. Hugo Leal)

Senhor Presidente,
Declaro, para fins de publicação em Ata, nos 

termos do parágrafo único do art. 182 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, meu voto contrá-
rio à submenda substitutiva global ao substitutivo do 
projeto de lei nº 5.938, de 2009, por considerar que a 
forma de divisão dos royalties do petróleo constantes 
do texto aprovado prejudica os municípios do Estado 
do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, em 9 de dezembro de 2009. 
– Deputado Hugo Leal PSC/RJ.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PV?

O SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
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Verde fica feliz em ver algo que parecia difícil: unani-
midade quanto à questão ambiental. 

Essa iniciativa do Deputado Sarney Filho e a 
proposta apresentada são uma compensação à emis-
são 3 a 4 vezes maior de CO2 derivado do petróleo do 
pré-sal em relação aos poços comuns. O aumento é 
de 1,3 bilhão de toneladas na atmosfera.

Portanto, o PV, com muito orgulho, encaminha 
o voto “sim’.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção a emenda nº 86.

EMENDA ADITIVA Nº 86

“Acrescente-se os incisos XXI, XXII e 
XXIII ao art. 29 do Projeto de Lei nº 5.938, de 
2009, com as seguintes redações:

“Art. 29 ..................................................
............................................ ...........................

...............................................................
............................................ ...........................

XXI – a obrigatoriedade de apresentação 
de Inventário periódico sobre as emissões de 
gases que provocam efeito estufa – GEF, ao 
qual dar-se-á publicidade, inclusive com cópia 
ao Congresso Nacional;

XXII – a obrigatoriedade da realização de 
auditoria ambiental de todo o processo ope-
racional de retirada e distribuição de petróleo 
e gás oriundo do pré-sal;

XXIII – a apresentação de Plano de Con-
tingência relativo a acidentes por vazamento 
de tais combustíveis.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presiden-
te, falta a nossa orientação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Perdão. 
Como vota o Democratas?
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tam-
bém votamos “sim”. Evidentemente, este é um momen-
to de proteção ao meio ambiente, de homenagem. No 
Brasil, esqueceram-se completamente de combustíveis 
alternativos e de energia renovável. Agora só se fala 
em hidrocarboneto. Pelo menos há algo bom: alguém 
está preocupado com o meio ambiente. 

Nós votamos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-

ção a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 

Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA A EMENDA DE PLENÁRIO 
Nº 86, OBJETO DO DESTAQUE PARA VOTA-
ÇÃO EM SEPARADO DA BANCADA DO PV.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a 
V.Exa. que, por favor, preste esclarecimentos novamente 
sobre a ordem de votações. Numa votação como esta, 
tudo aqui é feito milimetricamente.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presiden-
te, questão de ordem.

O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Questão 

de ordem. Quem pediu? (Pausa.) 
O SR. RONALDO CAIADO – Caiado.
O SR. HENRIQUE FONTANA – Sr. Presidente, 

eu havia pedido uma informação à Mesa.
Quero saber a respeito da ordem de votações, 

das 3 próximas votações. Desculpe-me, mas tudo é 
milimétrico aqui.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quais são 
as 3 próximas votações?

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, diga 
a sequência.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Agora é 
a votação em separado dos arts. 42 e 47 da Emenda 
nº 377.

O SR. RONALDO CAIADO – E logo a seguir, Sr. 
Presidente? Qual é a próxima, por favor?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A seguir, 
votação em separado da Emenda nº 365.

O SR. LUIZ CARLOS BUSATO (PTB – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a pró-
xima é a da Emenda nº 365?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não, a 
segunda.

O SR. LUIZ CARLOS BUSATO – A próxima é a 
da Emenda nº 387?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A próxima 
é a votação em separado dos arts. 42 e 47 da Emenda 
Substitutiva Global nº 377.

O SR. RONALDO CAIADO – E a próxima, Sr. 
Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A próxima é 
a da Emenda nº 365, apresentada ao projeto de lei.

O SR. RONALDO CAIADO – E a próxima?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A terceira 

é a da Emenda nº 387.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
mocratas, então, retira os requerimentos de destaque 
para votação das Emendas nºs 377 e 365.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, o PPS 
também retira os requerimentos.
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O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Presidente, gostaria de 
saber o que sobrou na Mesa para ser votado, depois 
dessa retirada da Oposição. Parece que ela também 
desistiu de votar algumas matérias. Veja V.Exa. que as 
manobras regimentais são de lado a lado.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Esta é a manobra 
do DEM, para mandar votar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O DEM 
está retirando o destaque para votação em separado 
dos art. 42 e 47 da Emenda Global nº 377.

O SR. RONALDO CAIADO – Perfeito. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Retirado.
O SR. RONALDO CAIADO – Retirado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Qual é a 

outra que retira?
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Destaque para votação 
em separado da Emenda nº 365, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Emenda 
nº 365.

O SR. RONALDO CAIADO – Retiramos.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Retirado.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PPS retira os 3 
requerimentos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PPS 
retira os 3 requerimentos.

Agora nós vamos votar em separado...
O SR. FERNANDO CORUJA – A Emenda nº 387.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – ...a Emen-

da nº 387.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, um 
esclarecimento. Para concluir a votação do projeto de 
partilha, só resta essa emenda. É isso? Não sobra 
mais nada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Um mo-
mentinho. Vamos com calma. São as Emendas nºs 387 
e 184, na sequência. 

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Do PSDB.
O SR. DUARTE NOGUEIRA – Faltam apenas 

esses 2 itens ainda para serem votados.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Só es-

ses 2.
O SR. DUARTE NOGUEIRA – O requerimento 

de destaque para votação da Emenda nº 387, apre-
sentado pelo PPS, e em seguida o requerimento de 
destaque para votação da Emenda nº 184, apresen-
tado pelo PSDB.

O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem, para falar a favor da 
Emenda nº 387.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB retira o requerimento de destaque para votação 
da Emenda nº 184.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSDB 
retira o requerimento de destaque para votação da 
Emenda nº 184. Portanto, só será votado o reque-
rimento de destaque para votação em separado da 
Emenda nº 387.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Ficam, 
portanto, retirados os seguintes requerimentos:

REQUERIMENTO

“Senhor Presidente, requeremos a V. 
Exa., nos termos do art. 161, , e § 2º, do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados, 
destaque para votação em separado dos arts. 
42 e 47 da Emenda Substitutiva Global nº 377 
em substituição aos arts. 42 e 47 da Subemen-
da Substitutiva Global ao PL 5938/2009.

Sala das Sessões, 9 de dezembro de 
2009. – Ronaldo Caiado, Líder do Demo-
cratas.”

REQUERIMENTO

“Senhor Presidente, requeremos a V 
Exa., nos termos do art. 161, , e § 2º, do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados, 
destaque para votação em separado da Emen-
da nº 365 apresentada ao PL 2502-B/07.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 2009. 
– Ronaldo Caiado, Líder do Democratas.”

REQUERIMENTO

“Senhor Presidente, requeremos a V. 
Exa., nos termos do artigo 186, inc. II do 
Regimento Interno, votação nominal do 
destaque dos artigos 42 e 47 da Emenda 
377, apresentada ao PL 2502/07, constante 
da Ordem do Dia. 

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 
2009. – Fernando Coruja, Líder do PPS.”

REQUERIMENTO

“Senhor Presidente, requeiro a V. Exa., 
nos termos do art. 185, § 4º do Regimento 
Interno, a quebra de interstício de uma hora 
para solicitar a verificação de votação do 
destaque da Emenda nº 387, apresentada 
ao PL 2502/07.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 
2009. – Fernando Coruja, Líder do PPS.”
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REQUERIMENTO

“Senhor Presidente, requeremos a V. 
Exa., nos termos do artigo 186, inc. II do 
Regimento Interno votação nominal do des-
taque da Emenda 387 apresentada ao PL 
2502/07 constante da Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 8 de dezembor de 
2009. – Fernando Coruja, Líder do PPS.”

REQUERIMENTO

“Senhor Presidente, requeiro, nos ter-
mos do art. 161, II, e § 2º, combinado com o 

art. 117, IX, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, destaque para votação em 
separado da Emenda nº 184 apresentada 
ao PL 5938/2009.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2009. 
– Duarte Nogueira, Vice-Líder do PSDB.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em con-
sequência estão prejudicadas as seguintes Emendas 
Aglutinativas: 20, 21, 22, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 42 e 
47, baseadas na Emenda de Plenário nº 365, retira-
da pelo autor; e 38, 39, 40, 41, 45 e 46, baseadas na 
Emenda de Plenário nº 184, retirada pelo autor.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sobre a 
mesa requerimento de destaque para votação em se-
parado da Emenda de Plenário nº 387.

DESTAQUE

“Senhor Presidente, requeiro a V. Exa., 
nos termos do art. 161, § 2º do Regimento 
Interno, destaque para votação em separa-
do da Emenda nº 387/09 apresentada ao PL 
5938/2009, apensada ao PL 2502-B/2007.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 
2009. – Humberto Souto, Vice-Líder do 
PPS.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor, concedo a palavra ao ilustre Deputado Hum-
berto Souto. (Manifestação do Plenário).

Ficou animado o auditório.
O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 

quero falar no lugar do Deputado Humberto Souto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a pa-

lavra o Deputado Humberto Souto. (Pausa.) Ausente 
o Deputado Humberto Souto. 

Está inscrito o Deputado Ibsen Pinheiro. Com a 
palavra o Deputado Ibsen Pinheiro, para sustentar.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não pode 
esvaziar o plenário. Vamos votar! Vamos votar! Não 
pode esvaziar o plenário! Não esvaziem o plenário!

O SR. IBSEN PINHEIRO (Bloco/PMDB – RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas e 
Srs. Deputados, aprendi, ao longo da minha vida par-
lamentar, que, quando um orador está na tribuna e o 
Plenário não faz silêncio, a culpa é do orador. Não te-
nho dúvida disso, mas, apesar dessa convicção, tenho 
certeza de que serei ouvido pelos meus pares.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Depu-
tado Ibsen Pinheiro está com a palavra.

O SR. IBSEN PINHEIRO – Sr. Presidente, essa 
emenda tem a autoria de 2 Deputados: um gaúcho e 
um mineiro. Talvez seja um símbolo histórico da busca 
da unidade nacional. 

Um gaúcho e um mineiro buscaram apoio no 
Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste e no Sul pela 
convicção de que essa emenda que agora será vota-
da não é uma emenda partidária, não é uma emenda 
governista, não é uma emenda oposicionista. É uma 
emenda federativa, que tem a singela preocupação 
de que pratiquemos hoje, nesta Casa, nesta noite 
histórica – atrevo-me a dizê-lo –, talvez o ato de mais 
aprofundada, de mais extremada justiça distributiva 
em nosso País. (Palmas.)

Moveu-nos a convicção de que deveria ser essa 
uma emenda de plenário. Chegou à Mesa Diretora com 
300 assinaturas. Se tivéssemos mais tempo, provavel-
mente chegaria com 400 assinaturas, porque é uma 
emenda que nasceu do Plenário, de todo o Plenário, 
daqueles Deputados que com frequência sentam-se 
nos últimos bancos, sem possibilidade de interferir 
nas decisões de última hora à frente dos microfones 
de Liderança.

Esse é o voto do Deputado que decide, que vota 
com o seu Estado. Mas não é só isso. Essa não é uma 
questão gaúcha, nem mineira, nem nordestina. É uma 
questão brasileira! E nossa emenda produz efeitos 
incríveis. 

A emenda de um Deputado do Distrito Federal 
destina ao DF 25 milhões no quinto ano da exploração 
do petróleo da camada pré-sal concedido pelo sistema 
atual. Nossa emenda destinará 8 vezes mais. Estou 
falando de 200 milhões de reais.

O Deputado Marcelo Castro fez um exercício, que 
colocou à disposição de todos os colegas, mostrando 
uma proposta sugerida pelo Relator e modificada pela 
emenda do Deputado Rodrigo Rollemberg. 

O Estado do Piauí receberá – ou receberia – 190 
milhões de reais daqui a 5 anos, em 2015; e o Rio de 
Janeiro, 19 bilhões de reais. Isso significa que o Estado 
mais pobre receberá 1% daqui a 5 anos, em compa-
ração com um Estado rico, que todos nós amamos: o 
nosso Rio de Janeiro. Esse Estado receberá 100 vezes 
mais, fora o que receberá no penúltimo ano, em 2014; 
no antepenúltimo, em 2013; em 2012; em 2011. En-
quanto isso o Piauí, o pequeno Piauí, que tem a menor 
renda per capita do Brasil, aguardará pacientemente 6 
anos para receber a centésima parte. Não é justo, não 
é decente, não é constitucional, não é moral. Não há 
nenhum outro critério a não ser o da igualdade entre 
todos os Estados, o Distrito Federal e os mais de 5.500 
Municípios. Não há nenhum outro critério.

O Presidente da Confederação Nacional dos 
Municípios, Paulo Ziulkoski, meu conterrâneo, tem 
dados impressionantes! Eles indicam que 50 Muni-
cípios apropriam-se de 92% do produto destinado a 
eles, enquanto os outros 5.500 Municípios recebem 
8% – 5.500 ficam com 8% e 50, com 92%. 

Meus colegas, este é o apelo de um homem que 
completou sua vida político-parlamentar. Posso dizer 
que este mandato tem um significado especial para 
mim. Não terei o próximo. Então, nenhuma outra ra-
zão me move – nem regional, nem eleitoral –, a não 
ser ver esta Casa, que aprendi não a respeitar, por-
que isso é meu dever, mas a amar como minha pró-
pria casa. Confio no voto singular de cada Deputado, 
acima de diferenças de todas as naturezas, para que 
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tenhamos noção do Brasil composto uniformemente 
pelos 26 Estados, o Distrito Federal e seus mais de 
5.500 Municípios.

Vamos votar, colegas, com o Brasil! 
Obrigado. (Palmas. Manifestação das galerias.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 

contra, concedo a palavra ao Deputado Arlindo Chi-
naglia. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado José Genoíno.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós 
temos de discutir, nessa emenda, o projeto de nação. 
E o projeto de nação parte de uma conquista, de uma 
vitória: a derrota da obstrução da Oposição, que que-
ria manter o sistema de concessão. Nós ganhamos o 
sistema de partilha. Essa é uma vitória fundamental 
para o projeto de nação. Todos sabemos que o proje-
to de nação é uma combinação desigual e conjunta 
das diferenças regionais, das particularidades de cada 
Estado e de cada região.

Essa emenda, aparentemente, ganha aplauso 
de alguns companheiros, mas não atende às particu-
laridades e às diferenças de cada Estado e de cada 
região. Quem joga na aprovação dela poderá ter exa-
tamente a alternativa que já votamos aqui, em relação 
ao modelo da distribuição dos royalties. Essa emenda 
não pode vigorar como modelo da partilha. Terá de ser 
enfrentada pelo voto da maioria do Plenário, porque 
estamos de acordo com a posição dos Governadores 
do Nordeste, do Rio de Janeiro e de outros Estados, 
que buscaram um acordo mediado para uma situação 
delicada do País.

Não será por meio da queda de braço que nós, 
aparentemente desconhecendo as diferenças e particu-
laridades de cada região e de cada Estado, resolvere-
mos assunto tão importante como esse da partilha.

Essa emenda é simpática, aparentemente, mas 
não resolve o problema estrutural da repartição dos re-
sultados, de acordo com as diferenças de cada Estado 
e de cada região. Não é com um simples nivelamento 
que resolveremos o problema crucial do modelo de na-
ção, considerando que somos uma nação continental, 
com diferenças regionais.

Esse equilíbrio entre a Nação, o Estado nacional 
e o Estado federal é que possibilita a justa medida para 
esse processo de caminhada do Brasil rumo ao futuro. 
Por isso, o Presidente Lula agiu corretamente ao dar o 
aval para o acordo votado na Comissão Especial, para 
a discussão e a negociação que realizamos aqui.

Com sua responsabilidade de estadista, de di-
rigente do País, ele construiu esse modelo, que dá 
conta das diferenças, das particularidades, da ação 
combinada, conjunta e desigual. O modelo da emenda 

aprovada, de autoria do Deputado Henrique Eduardo 
Alves, é o que mais atende essas particularidades.

Por isso, sou contra essa emenda. Nós não pode-
mos sacrificar o modelo da partilha, aprovando-a.

Somos contra, Sr. Presidente.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos 
votar. Vamos votar.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, questão 
de ordem sobre o processo de votação.

O SR. RONALDO CAIADO – Vamos à orientação 
de bancada, por favor. Vamos dar rapidez...

O SR. MIRO TEIXEIRA – Não é nenhuma...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Questão 

de ordem, Deputado Miro Teixeira.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Questão de 

ordem. Sem revisão do orador.) – De repente, está 
havendo uma conturbação, se o texto for esse real-
mente. Eu acho que é só sobre bônus de assinatura. 
É o que diz o art. 45. O art. 45 do substitutivo trata de 
bônus de assinatura. É como está no texto aprovado: 
“O bônus de assinatura devido pelo contratado sob o 
regime de partilha de produção terá a seguinte distri-
buição: (...)”. E vai adiante.

A emenda diz respeito ao art. 45 do substitutivo. 
Assim sendo, pergunto à Mesa se estamos discutindo 
uma nova repartição exclusivamente do bônus de as-
sinatura, de acordo com o que está escrito aqui.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Mesa 
esclarece que a emenda se dirige ao art. 45, mas ago-
ra se redireciona para o substitutivo que foi aprovado. 
Essa é a regra.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Embora, claro, eu seja 
contra a emenda, porque ofende direitos do meu Es-
tado, no meu ponto de vista, peço, então, que essa 
retificação seja feita, para que tenhamos o devido 
processo legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 
Na redação final, se a emenda for aprovada, é que se 
fará a adaptação.

O SR. HUMBERTO SOUTO – Sr. Presidente, 
para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Líder 
do Governo está pedindo a palavra. Peço a V.Exa. que 
aguarde um instante. Os Líderes têm preferência, De-
putado Humberto Souto. Toda vez que Líder da Oposi-
ção pede a palavra, interrompo a sequência. 

O SR. HUMBERTO SOUTO (PPS – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa 
é uma manobra obstrucionista para poder esgotar o 
tempo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Claro.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Cândido Vaccarezza, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o Brasil, que não tem medo de ser 
feliz, está feliz. Não há nada nesta votação que tire o 
poder da Câmara dos Deputados. Esta Casa pode, 
quer e vence.

Discutimos, nesses últimos 3 meses, um grande 
projeto para a Nação, que foi o modelo de partilha. Não 
é verdade que o que deu autonomia de petróleo ao Bra-
sil foi o sistema de concessão. Mas, fazendo justiça à 
Oposição, havia alguma razoabilidade. Temos também 
sistema de concessão para aquela velha situação. Por 
quê? Porque naquela velha situação havia um risco ao 
se explorar o petróleo. Perfurava-se, havia pesquisas, 
mas não se tinha certeza de que havia óleo.

Qual é a situação do óleo do pré-sal? Infeliz-
mente, alguns Deputados têm posição impatriótica 
nesse sentido. O óleo do pré-sal já está descoberto. 
Falta apenas escolher a empresa que vai explorá-lo e 
quem vai ser seu doNº Se permanecer o sistema de 
concessão, serão as multinacionais; será inclusive a 
PETROBRAS, da qual o Governo tem apenas uma 
pequena parte – pouco mais de um terço; serão as 
grandes empresas nacionais. No sistema de partilha, 
o dono desse petróleo será o povo brasileiro. 

Com o sistema de partilha, hoje, para se extrair 
o óleo do fundo do poço, gastam-se, mais ou menos, 
30 dólares por barril de petróleo. Trinta dólares! Esse 
óleo é vendido a 70 dólares. Sobram 40 dólares. Esse 
dinheiro será usado para o desenvolvimento econômi-
co brasileiro, será usado para acabar com a pobreza, 
será usado para estudo da ciência e tecnologia, será 
usado para desenvolvimento econômico, distribuição 
de renda e criação de emprego.

Por isso, esta é uma noite de felicidade e não de 
tristeza, de amargura. Aqueles que querem a amargu-
ra e a tristeza que fiquem com elas. O povo brasileiro 
está feliz porque tem mais emprego, porque tem um 
Governo que investe no desenvolvimento econômico, 
porque o Brasil é grande. E é grande não só em di-
mensão, mas porque tem política, interfere no mundo 
e está de cabeça erguida. Por isso, o povo brasileiro 
está feliz.

Em relação à partilha, à divisão dos royalties, 
existe uma tristeza: Deputado da Bahia defendendo 
os interesses do Rio de Janeiro. Se não tivéssemos 
mudado o projeto do Deputado Rodrigo Rollemberg – 
o Relator, Deputado Henrique Eduardo Alves, assimi-
lou a proposta do Deputado Rodrigo Rollemberg, do 
Deputado Sandro Mabel e dos Deputados da base do 

Governo –, todos esses royalties iriam para o Rio de 
Janeiro, para São Paulo e para o Espírito Santo. Não 
iriam para a Bahia, como alguns estão dizendo; não 
iriam para o Piauí, como outros estão pensando. Essa 
mudança é que garante que os royalties serão dividi-
dos pelos Estados. Ela é ótima? Não é ótima, mas já 
é boa. E o ótimo é inimigo do bom. Primeiro, porque 
o ótimo é inalcançável. Nós temos a Câmara dos De-
putados, temos o Senado Federal e depois temos a 
decisão altiva do Presidente da República.

A solução que o Deputado Rodrigo Rollemberg 
apresentou, e foi aceita pelo Relator, é a melhor, é a 
que satisfaz o Brasil.

Só para V.Exas. terem uma ideia, se continuasse 
o sistema anterior, que alguns defendem – inclusive, 
afirmando que estão defendendo a Bahia –, em 2025, 
apenas 12 bilhões, somados daqui até 2025, seriam 
usados a título de royalties e de participação para di-
vidir para os outros Estados.

Agora, com essa proposta do Deputado Rodrigo 
Rollemberg, que os Deputados Jovair Arantes, Sandro 
Mabel e Dagoberto, Líder do PDT, apresentaram ao Lí-
der Henrique Eduardo Alves – e ele a assimilou –, para 
os Estados serão divididos, até 2025, 112 bilhões, de 
acordo com os cálculos da Secretaria da Fazenda.

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, não vamos cair 
no canto da sereia. Vamos aprovar na íntegra o relató-
rio do Deputado Henrique Eduardo Alves, porque ele 
faz justiça ao Brasil, faz justiça a todos os Estados e 
permite que essa proposta seja aprovada pelo Senado 
e sancionada pelo Presidente da República.

De nada adianta alguém chegar aqui e dizer 
que tem uma solução mágica para todos os Estados. 
É mágica apenas falada do microfone ou rascunhada 
no papel. Ela não serve, porque não tem condição 
de ser aprovada no plenário da Câmara; não serve, 
porque não tem condição de ser aprovada no plená-
rio do Senado; e não serve porque não terá a sanção 
presidencial.

Portanto, não podemos cair no canto da sereia. O 
Brasil está feliz. O Brasil tem a honra de ser um país de 
cabeça erguida, que não se agacha diante dos Estados 
Unidos, que não morre de medo. O Brasil, que não tem 
medo de ser feliz, quer desenvolvimento econômico, 
quer distribuição de renda, quer criação de emprego. 
Esse caminho o Brasil encontrou. 

Como diz o poeta: “Quem sabe onde quer chegar 
procura certo o caminho e o jeito de caminhar”. Nós 
sabemos onde queremos chegar. Nosso País será uma 
potência mundial. Nosso País está crescendo. É por 
isso que não só os Deputados da base do Governo e 
boa parte da Oposição estão felizes com essa mudan-
ça que fizemos. O Brasil está feliz. O Brasil quer gritar 
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que o petróleo é nosso. O Brasil quer usar os recursos 
do petróleo da camada pré-sal para o desenvolvimento 
econômico, para o meio ambiente, para a cultura, para 
a educação, para a ciência e tecnologia.

Para combater a pobreza, votamos “sim” ao rela-
tório do Deputado Henrique Eduardo Alves. 

Obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.

O SR. EDUARDO CUNHA – Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem, com base no 
art. 117 do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, em primeiro lugar, registro, nesta sessão, que 
o anexo distribuído das emendas que seriam votadas 
foi alterado sem comunicação ao Plenário. Precisou 
que nós indagássemos no plenário para dizer o que 
havia acontecido. Foi retirada a Emenda nº 377, o que 
não foi comunicado ao Plenário, e dada admissão a 2 
emendas lastreadas nela, que entraram na sequência 
sem que o Plenário fosse avisado. Isso não é praxe 
regimental da Casa, nem é praxe termos o conheci-
mento das votações. (Apupos no plenário.)

Sr. Presidente, eu pediria que me fosse garan-
tida a palavra.

O art. 117 do Regimento Interno diz o seguinte:

“Art. 117. Serão escritos e dependerão 
de deliberação do Plenário os requerimentos 
não especificados neste Regimento e os que 
solicitem:

I – representação da Câmara (...);
II – convocação de Ministro de Estado 

(...);
III – sessão extraordinária;
IV – sessão secreta;
V – não realização de sessão (...);
VI – retirada da Ordem do Dia de propo-

sição com pareceres favoráveis...
(Apupos no plenário.) 

O SR. IBSEN PINHEIRO – Sr. Presidente, peço 
a palavra para contraditar.

O SR. EDUARDO CUNHA – Sr. Presidente, quero 
que V.Exa. me assegure a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Senhores, 
vamos ouvir a questão de ordem.

O SR. IBSEN PINHEIRO – Sr. Presidente, peço 
a palavra para contraditar.

O SR. EDUARDO CUNHA – Eu assisto à Opo-
sição fazer toda sorte de obstrução nesta Casa e res-
peito. Quero ser respeitado!

O SR. IBSEN PINHEIRO – Sr. Presidente, peço 
a palavra para contraditar a questão de ordem.

O SR. EDUARDO CUNHA – Eu nem formulei a 
questão. V.Exa. tem todo o direito. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sim. Con-
clua, primeiro, a questão de ordem. 

O SR. EDUARDO CUNHA – Qual é o problema? 
Eu tenho 3 minutos para realizá-la.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A excitação 
agora não ajuda em nada. Temos que ter calma.

O SR. EDUARDO CUNHA – Há vários incisos 
neste artigo. Vai até o inciso XIX. 

Faz parte do requerimento que encaminhei à 
Mesa, previsto no rol do art. 117, que serão inscritos 
e dependerão de deliberação do Plenário os requeri-
mentos não especificados neste Regimento.

Encaminhei a este Plenário requerimento que 
V.Exa. tem de apreciar. Então, a questão de ordem 
vai neste sentido: lastreado no art. 117, V.Exa. tem de 
apreciar o requerimento, que está sobre a mesa.

O SR. IBSEN PINHEIRO – Sr. Presidente, peço 
a palavra para contraditar.

O SR. FERNANDO CORUJA – Peço a palavra 
para contraditar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para con-
traditar, tem a palavra o Deputado Ibsen Pinheiro.

O SR. IBSEN PINHEIRO (Bloco/PMDB – RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
ouvi com atenção a questão de ordem do eminente 
Vice-Líder de bancada, Deputado Eduardo Cunha, e 
não vislumbrei fundamento que contrariasse a decisão 
tempestiva e fundamentada de V.Exa. Mas, ainda, para 
efeito de raciocínio, se houvesse fundamento, a ques-
tão surge a destempo. Estamos em outro ponto já da 
Ordem do Dia, outra matéria está sendo apreciada. 
No mínimo, ocorreu o efeito preclusivo sobre a matéria 
agora suscitada. Se há requerimento, é matéria para 
apreciação em sessão posterior.

O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 
peço a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não há 
mais contradita. Vou decidir a questão.

Na verdade, sou obrigado a rejeitar a questão de 
ordem porque... (Palmas Manifestação no plenário.)

Um momento! Vou rejeitar a questão de ordem 
porque, na verdade, Deputado, V.Exa. pede o encer-
ramento da sessão, e não há possibilidade regimental 
de fazer um pleito dessa natureza. 

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Não! O Regi-
mento estabelece. Eu recorro da decisão de V.Exa. e 
solicito efeito suspensivo, apoiamento do Plenário.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Se V.Exa. 
tiver o apoio do Plenário...

O SR. EDUARDO CUNHA – Solicito apoiamen-
to do Plenário para estabelecimento de efeito sus-
pensivo. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem o 
apoia levante o braço.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Tem que ser por es-
crito, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O apoia-
mento pode ser dessa maneira. 

Está aceito. Vou submeter ao Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Submeto 

ao Plenário o efeito suspensivo ao recurso conferido 
ao Deputado Eduardo Cunha.

O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 
solicito a palavra pela Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. HENRIQUE FONTANA – Sr. Presidente, 
já havíamos solicitado a palavra pela Liderança. Es-
távamos aguardando só a conclusão da questão de 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Perdão, 
Deputado Fernando Coruja. Primeiro, o Líder do Go-
verno, que já estava inscrito como Líder; depois, o 
Deputado Hugo Leal; em seguida, V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tomo a 
liberdade de prorrogar a sessão por 1 hora.

O SR. DELEY (PSC-RJ. Pela ordem. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, desejo apenas dei-
xar registrado, por escrito, quanto ao substitutivo do 
pré-sal, o voto “não”.

DECLARAÇÃO DE VOTO A QUE SE 
REFERE O ORADOR

DECLARAÇÃO ESCRITA DE VOTO 
(Do Sr. Deley)

Senhor Presidente,
Declaro, para fins de publicação em Ata, nos 

termos do parágrafo único do art. 182 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, meu voto contrá-
rio à submenda substitutiva global ao substitutivo do 
projeto de lei n° 5.938, de 2009, por considerar que a 
forma de divisão dos royalties do petróleo constantes 
do texto aprovado prejudica os municípios do Estado 
do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. – 
Deputado Deley, PSC/RJ.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Henrique Fontana, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo Governo.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro 
gostaria de me dirigir a todos os colegas Parlamentares, 
ressaltando o enorme respeito que tenho pela avalia-
ção e posição de cada um dos Parlamentares que aqui 
estão, sejam do partido A ou B, sejam do Estado C ou 
D, sejam ligados ao Governo ou à Oposição. 

Outra questão importante que aprendi ao longo da 
minha caminhada na política é que a política nunca é 
uma ciência exata. Ela sempre nos apresenta escolhas 
em que não temos o domínio total dos cenários que se 
desdobrarão a partir de determinada decisão. 

Este Plenário, nesta noite, realiza votação histó-
rica. O primeiro aspecto que ressalto é que acabamos 
de vencer, depois de 15 dias, uma obstrução firme e 
determinada da Oposição, que se colocou contra a 
mudança da forma de exploração da grande riqueza 
nacional que é o petróleo do pré-sal.

O petróleo do pré-sal, nas avaliações mais mo-
deradas, pode representar uma riqueza em torno de 1 
trilhão e 400 bilhões de dólares, com o barril do petró-
leo cotado a 70 dólares. O que fez o nosso Presidente 
e o nosso Governo diante da descoberta do pré-sal, 
que foi realizada pela PETROBRAS?

Primeira questão histórica que deve ser hoje re-
gistrada: o Presidente Lula suspendeu os leilões que 
estavam marcados, para não continuar licitando o pré-
sal com base na regra de concessão, que dava menos 
recursos para o País. Nessa decisão, que já foi tomada, 
o Presidente defendeu os interesses nacionais. Graças 
a essa decisão estamos aqui debatendo o que fazer 
com os royalties do petróleo.

É importante debater o que fazer com os royalties 
do petróleo. Mas os royalties, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, representam 15% da renda do petró-
leo – apenas 15%, digo eu, apesar de ser um valor 
fantástico. A grande disputa que ocorreu hoje à noite 
aqui, que vai continuar no Senado, era para decidir se 
continuaria, como queria o PSDB e o Democratas, o 
sistema de concessão ou se haveria mudança para o 
sistema de partilha. Essa vitória já foi consagrada na 
noite de hoje, porque já votamos e já aprovamos o 
substitutivo do Deputado Henrique Alves, que garante 
sistema de partilha e Fundo Social, que vai receber, 
no mínimo, 40% dessa riqueza, que será de todos os 
brasileiros e que vale, como estou dizendo aqui, 3 ve-
zes mais que o valor dos royalties.

Terceira questão, Sr. Presidente. Já vencemos – 
agradeço à nossa base – a Oposição, que queria retirar 
da PETROBRAS a exclusividade para operar os campos 
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do pré-sal. A base do Governo, unida, venceu a Oposi-
ção e garantiu a exclusividade da PETROBRAS.

Reconheço aqui o papel do PPS, que tem uma 
postura diferenciada neste tema e que está votando a 
favor da partilha. Também reconheço o papel do PSOL, 
que votou a favor da partilha, defendendo esse inte-
resse nacional, diferenciando-se de quem defendia a 
continuidade da concessão.

Já votamos e vencemos quanto às áreas estra-
tégicas, que serão novas áreas e que estão fora do 
pré-sal de hoje. A Oposição não queria colocá-las no 
regime de partilha. A nossa base garantiu que as áreas 
estratégicas continuam dentro da visão do pré-sal e, 
portanto, dentro do sistema de partilha, com exclusi-
vidade da PETROBRAS para a exploração.

Agora, falta votar uma emenda. Dirijo-me com 
enorme respeito aos Deputados que pensam ser esse 
o melhor caminho e inclusive aos Deputados autores 
dessa emenda, o Deputado Ibsen Pinheiro, meu con-
terrâneo, pessoa a quem respeito profundamente, e o 
Deputado Humberto Souto.

Essa emenda pode trazer, quem sabe, nas con-
tas, um ganho maior para alguns Estados, mas uma 
realidade que sempre tem de ser levada em conta na 
política é a responsabilidade de se encontrar o possí-
vel para votar o todo, porque a Oposição não queria 
votar nada, e a Oposição alimentava e segue alimen-
tando o conflito federativo para impedir a aprovação 
da partilha. 

Conduzimos uma negociação que teve a parti-
cipação decisiva de Governadores do Nordeste. Cito 
aqui – corro o risco de cometer alguma injustiça, caso 
me esqueça de alguém – os Governadores Eduardo 
Campos, Cid Gomes, Jaques Wagner, Marcelo Déda 
e Wellington Dias, do Piauí, Governadores do Centro-
Oeste, que, com suas bancadas, tomaram a sábia de-
cisão de dizer que o ótimo pode ser inimigo do bom. 
Se não houvesse esse acordo construído, podería-
mos perder a partilha e os 40% que vão para o Fundo 
Social; poderíamos perder a conquista a respeito da 
elevação dos royalties de participação especial dos 
Estados não produtores, de hoje até 2025. No siste-
ma atual, seriam 20 bilhões para esses Estados. De 
acordo com a matéria que votamos, haverá a garantia 
de 112 bilhões de reais, 5 vezes e meia a mais do que 
esses Estados têm hoje. 

Não aumentamos 1 milímetro sequer os recur-
sos repassados para os Estados produtores, mas 
tivemos a responsabilidade de dizer que não seria 
correto abrir uma guerra federativa contra 4 Estados 
brasileiros que tinham um sistema que lhes garantia 
determinado recurso. A reforma é necessária. A mu-
dança é necessária. 

Concluo, Sr. Presidente, com a sua tolerância 
de 1 minuto a mais, pedindo o apoio de todos os co-
legas aqui e dizendo isto: o Brasil venceu hoje porque 
soube construir um acordo que garante aumento dos 
recursos para todos os municípios brasileiros em mais 
5 vezes os recursos para os Estados que antes não 
recebiam nada e que, se continuasse o mesmo siste-
ma, ficariam sem nada. 

Agradeço às bancadas que tiveram a respon-
sabilidade de construir esse acordo, votar a partilha, 
assegurar a exclusividade da PETROBRAS e garantir 
que todo o Brasil ganhe com o pré-sal, que é de todos 
os brasileiros. Não deve servir a uma guerra entre Es-
tados, mas para unir o Brasil e servi-lo.

Durante o discurso do Sr. Henrique Fontana, as-
sumem sucessivamente a presidência os Srs. Rafael 
Guerra, 1º Secretário, Antonio Carlos Magalhães Neto, 
2º Vice-Presidente, e Michel Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Hugo Leal, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PSC.

O SR. HUGO LEAL (PSC – RJ. Como Líder. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, antes de fazer a defesa, quero dizer da coe-
rência do PSC, que veio trazendo o questionamento 
não só do modelo como do procedimento.

Lembrarei principalmente aos Líderes do Go-
verno, do qual faço parte, um fato histórico sobre a 
Segunda Guerra Mundial. Por que essa lembrança? 
Porque muitos pensam que ela se iniciou quando Hitler 
invadiu a Polônia, em 1939. Mas a Segunda Guerra 
Mundial iniciou-se quando foram abertas as conces-
sões, quando o Primeiro-Ministro Neville Chamber-
lain abriu a concessão de tudo o que era possível em 
busca da paz. 

E a que assistimos neste plenário, quando da 
possibilidade de conceder a abertura, no momento de 
discutir os contratados já licitados? Estamos ouvindo 
aqui: “Vamos partilhar tudo”. Esquecem o que já está 
previsto e orçamentado, esquecem absolutamente 
tudo. Estamos produzindo hoje, talvez, uma peça para 
ficar marcada na história da quebra do pacto federa-
tivo neste País.

Aqui há muitos sorrisos e animações, como se 
a vitória em prejuízo de outros fosse legítima. E o que 
mais me surpreende, Sr. Presidente, é que a própria 
emenda, diferentemente do que foi manifestado aqui 
por diversas vezes, ressalva a participação da União. 
É exatamente aquilo a que se manifestaram contra-
riamente aqui. 

Há um antagonismo puro deste Plenário, defen-
dendo a participação da União. Ou seja, tudo a que a 
Oposição foi contrária.
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Quando se ressalva a participação da União, em 
vez de fazermos o oposto, estamos concentrando nas 
mãos da União os recursos não só da partilha, como 
foi falado aqui, mas também dos royalties e da parti-
cipação especial. 

Além do prejuízo que ocorre com os Estados 
confrontantes, é um equívoco o que se está propondo 
nesta emenda. Obviamente, ela terá a pecha de incons-
titucionalidade, porque não se cinge simplesmente a 
querer discutir os contratos futuros. Ela fala dos con-
tratos futuros com relação ao pré-sal, bem como dos 
contratos já feitos e das concessões. Todo o sistema 
existente desde 1997 está em xeque. É isso que nós 
desejamos? 

Eu quero dizer que muitos dos que sorriem aqui, 
com a partilha de seus Estados em detrimento de quem 
já está com seu orçamento, recebendo os recursos, 
vão hoje sujar as mãos de óleo. No momento em que 
tiram recursos do Estado do Rio de Janeiro, estarão 
sujando as mãos de sangue.

As pessoas que aqui se manifestam imaginam 
um cartão postal do Rio de Janeiro, como se o Rio 
fosse apenas a Zona Sul. Muitos dos senhores que 
andam por Copacabana, Ipanema e Leblon, têm apar-
tamentos e torcem para times cariocas acham que o 
Rio está apenas naquele litoral. Convido todos a andar 
pelo Município do Rio, pelas favelas e comunidades. 
Eu os convido a ir ao norte e ao noroeste Fluminense, 
para que vejam a pobreza do Rio, que aqui é mostrado 
como se fosse o Estado da pujança. 

Podem, sim, fazer o golpe que quiserem em rela-
ção ao Estado do Rio de Janeiro. Mas tenham a certe-
za de que, quando lá chegarem, não serão recebidos, 
porque estão manchando as mãos de sangue e tirando 
dinheiro do Estado do Rio de Janeiro. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Líder 

Fernando Coruja tem a palavra. Em seguida, falará o 
Líder Henrique Eduardo Alves.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Depu-
tado Fernando Coruja está levantando uma questão 
de ordem.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Sr. Presidente, peço para, 
depois, usar a palavra pela Liderança. 

O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 
peço a retirada de minha inscrição temporariamente. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 

palavra o Deputado Duarte Nogueira, para apresentar 
sua questão de ordem.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Ques-
tão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, esta sessão deveria se encerrar às 23h10min, no 
entanto, não foi prorrogada. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Foi. Eu 
prorroguei. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Henrique Eduardo Alves, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco Par-
lamentar PMDB/PTC.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB-RN. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, é muito bom ver 
o plenário da Câmara dos Deputados desse jeito, após 
tantas críticas que a Casa injustamente vem receben-
do. Ao longo dos últimos meses, ela se tem revelado 
operosa e trabalhadora. Concluiu, em uma noite como 
esta, a votação dos mais importantes projetos do ano 
para o nosso País e, certamente, para o futuro.

Todos se recordam de quando o Governo Lula 
enviou a esta Casa os 4 projetos do pré-sal, a princí-
pio, em regime de urgência urgentíssima. Em atendi-
mento ao apelo de diversos Parlamentares, Líderes, 
partidos e bancadas, fomos convencer o Presidente 
da República a retirar aquele modelo, para que se pu-
desse fazer um debate mais aprimorado nas Comis-
sões Especiais. Assim os partidos poderiam, com mais 
tempo e vagar e com maior consciência, discutir uma 
proposta dessa envergadura para o País. E assim foi, 
Sr. Presidente.

Dentre os modelos apresentados, o mais impor-
tante é exatamente o novo regime de partilha. Deixa-
se, portanto, o regime de concessão e se vai para o 
de partilha. Essa proposta, a princípio, foi questiona-
da por muitos. Mas, ao longo do tempo, em virtude 
dos debates, audiências públicas, questionamentos 
e esclarecimentos, essa questão foi clareando de tal 
forma que mínimas foram as resistências a essa nova 
definição de modelo. Isso se deu por uma razão bá-
sica, elementar: quando do regime de concessão, a 
PETROBRAS não possuía a tecnologia que possui 
hoje; o instrumental financeiro de que dispõe ou que 
pode obter para realizar as pesquisas e prospeções à 
busca do petróleo e do gás; o volume de recursos ne-
cessários para investimentos desse porte. Havia ainda 
enorme risco exploratório: encontrar ou não petróleo, 
ter bom êxito no investimento realizado ou apenas a 
decepção de um investimento não realizado. 

O regime de concessão atendeu a toda a expec-
tativa desse quadro, fazendo com que investidores fos-
sem atraídos para o risco de aqui buscar petróleo. A 
partir daí, o País poderia ter reservas que lhe dessem 
postura de independência perante o mundo, com re-
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lação a produto dessa importância, do ponto de vista 
econômico, financeiro e estrategicamente político. 

Assim, Sr. Presidente, no modelo antigo, o con-
cessionário aqui se estabelecia com recursos próprios 
e corria riscos. Na hora em que ele tinha o petróleo na 
boca do poço, oferecia ao nosso País o bônus de as-
sinatura, os royalties, a participação especial, recolhia 
formais impostos. Mas, a partir daí, grande parte desse 
petróleo era propriedade dele. Ele fazia com o produto 
o que queria, vendia como queria, com a pressa que 
desejasse, com a estratégia que desenvolvesse. O 
nosso País, portanto, perdia completamente o domínio 
sobre aquela riqueza assim extraída.

Na hora em que se estabelece esse novo regime 
de partilha, contratados podem vir e firmar parceria 
com a PETROBRAS, estabelecer consórcios. Agora 
a realidade é outra: o pré-sal tem baixíssimo risco 
exploratório e produção excepcional, já confirmada 
nas prospecções realizadas e nas iniciais produções 
no campo de Tupi, por exemplo. A partir daí, esses 
que vinham para cá fazer o seu investimento sob no-
vas regras teriam o seu custo a receber, os royalties 
a distribuir, e a riqueza do País e o seu próprio lucro, 
estabelecidos antes em contrato firmado. 

A grande riqueza desse petróleo não mais seria 
propriedade da empresa privada. Não mais seria da sua 
responsabilidade fazer do petróleo o que bem quisesse 
e quando quisesse. A grande riqueza do nosso petróleo 
seria da União, e, em boa hora, por meio da criação de 
um fundo social, para que a sua receita, a sua renda, 
pudesse ser distribuída em programas sociais de alto 
alcance, cobrindo carência, realizando sonhos, edu-
cando povos, combatendo a pobreza, incentivando a 
pesquisa, cuidando da questão ambiental.

Assim, a grande riqueza fica em poder do nosso 
País e do povo brasileiro. E os contratados, felizes da 
vida também, porque, conhecendo as novas regras de 
um novo regime, têm o seu investimento remunerado, 
com risco bastante reduzido, satisfazendo, portanto, 
as suas expectativas. 

Assim se estabeleceu. E a decisão mais impor-
tante desta Casa não é a que agora se toma, até num 
clima emocional, como se aqui se estivesse discutindo 
vontade de Governo ou caprichos da Oposição. O pré-
sal nem é do Governo, nem é da Oposição. A prioridade 
e a prerrogativa do pré-sal são do povo brasileiro. To-
dos ganham com o pré-sal. Todos se beneficiam com 
essa riqueza, descoberta a 7 mil, 8 mil metros abaixo 
do nível do mar, pela competência, pela determinação 
da nossa honrada PETROBRAS.

O que hoje esta Casa comemora não é o que vai 
decidir daqui a pouco. Importante, sim, mas o funda-
mental esta Casa já aprovou: a mudança do regime. 

Sendo assim, o próprio Governo, quando encaminhou 
a esta Casa esta proposta por todos aqui aplaudida e 
pelo País afora, deixava que essa discussão das re-
ceitas ficasse para uma lei específica noutro momento, 
porque não era a essência da proposta do que se que-
ria inovar neste País. Tanto é verdade que, a princípio, 
não queriam discutir nem participação especial, nem 
royalties. Isso ficaria para um outro momento. Mas eu, 
sendo Relator, com a responsabilidade que tenho de 
interpretar a vontade desta Casa, de ser Relator deste 
Plenário, destas bancadas, percebi que a questão dos 
royalties esta Casa queria discutir. 

No primeiro relatório que apresentamos na Co-
missão Especial, fizemos alterações importantes, pro-
duzimos modificações significativas, que alcançaram 
Estados não produtores, Municípios não produtores, 
que tinham apenas uma participação ridícula de 7,5% 
da receita do petróleo. Era tão pequena, tão insigni-
ficante, que sequer era repassada a Municípios ou a 
Estados, era incorporada pela própria União.

Para se ter uma ideia, este percentual – 7,5% 
para todos os Estados e Municípios – elevamos, nos 
72% do pré-sal a ser licitado, para 44%, 22% para 
Estados não produtores, 22% para Municípios não 
produtores. E mais, a alíquota dos royalties, que era 
de 10%, nós aumentamos 50%; passa, portanto, para 
15%, elevando o total a ser redistribuído entre todos 
os entes da Federação.

A participação especial, que constava apenas nos 
28% já licitados do modelo antigo, juntamente com os 
royalties que se fazia nessa modelagem, nós vamos 
também alterar. Os royalties eram 8,75% para todos 
os Estados e Municípios não produtores. Destinamos 
esse valor a apenas municípios não produtores e fo-
mos buscar de outras fontes 22% para os Estados não 
produtores, respeitando participações de Estados pro-
dutores confrontantes com uma única preocupação, a 
de que não houvesse, após esta vitória e esta votação, 
recursos ao Judiciário que viessem, portanto, conquis-
tar liminares ou questionamentos que afetassem a im-
portância da consolidação deste projeto.

Mas esta Casa é soberana para decidir, esta Casa 
já deu o primeiro passo. Quero agradecer a cada Parla-
mentar, a cada Liderança todos os partidos. O projeto 
de partilha, na sua essência, foi aprovado. O projeto de 
partilha, na sua consolidação, foi consagrado. 

Concluo dizendo, Sr. Presidente, que a votação que 
falta não é para nos dividir. A votação que falta há de ser 
manifestação soberana desta Casa e deste Plenário.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Líder 

José Aníbal tem a palavra, para uma Comunicação de 
Liderança, pelo PSDB.
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O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ouvi aqui o 
Líder do PT, o Líder do Governo, o Líder do PMDB – 3 
Líderes da base de sustentação do GoverNº A proposta 
do pré-sal que se refere ao modelo foi por todos aplau-
dida, acaba de dizer o Deputado Henrique Eduardo 
Alves. Não, não foi aplaudida por todos.

Hoje, ela foi votada anonimamente, envergonha-
damente, como diz o Deputado Aleluia. Não tiveram 
coragem de submeter essa proposta ao voto nominal. 
Não tiveram coragem. 

Eu não ia falar, mas ouvi tanta estultice que não 
podia deixar de falar. E ouvi outras. O Líder do Gover-
no é um acusador. Ele não debate, ele acusa, e acusa 
quixotescamente, irresponsavelmente. Não interessa 
muito a ele o mérito do que está falando, É como se 
não interessasse a nós também. É um desrespeito a 
quem está aqui, talvez porque ele saiba que o que diz 
não é muito registrado. Então, ele vai falando, e xin-
gando, e ofendendo.

O Deputado Henrique Eduardo Alves pelo menos 
teve o pudor de dizer que, quando da concessão, a PE-
TROBRAS não tinha tecnologia, nem os recursos que 
tem hoje. Ou seja, graças ao modelo de concessão, 
hoje ela tem tecnologia e recursos. Mas o Governo Lula 
quer pôr um carimbo no pré-sal, quer personalizar o 
pré-sal. Ele não quer, ao contrário do Deputado Henri-
que Eduardo Alves, que o pré-sal seja uma riqueza de 
todos os brasileiros, ele quer que o pré-sal seja uma 
riqueza do Governo Lula. 

Não o será, até porque a riqueza do pré-sal não 
virá agora, virá adiante. Ela é fruto dessa PETRO-
BRAS que está aí, resultado da lei de 1997, feita no 
Governo Fernando Henrique Cardoso, aprovada no-
minalmente pelo Plenário e que levou 8 meses sendo 
discutida. Oito meses! Por isso, foi uma boa lei e fez 
o Brasil dar um salto enorme. Neste caso, é de afo-
gadilho, anonimamente. O que foi feito aqui hoje nem 
os melhores camelôs profissionais do Brasil seriam 
capazes de fazer.

Já estamos na casa dos trilhões de reais. São 
trilhões de reais que irão para a educação. Escutem, 
deem 5 bilhões para a saúde agora. Por que não dar 
recursos para fabricar remédios, a fim de que os bra-
sileiros não gastem 10 vezes mais do que o Governo 
para comprar remédios? Fica uma encenação sobre 
quanto vai para cá e quanto vai para lá, mas o mérito 
do modelo de exploração das reservas do pré-sal não 
é discutido. É uma questão secundária. Afinal, Sras. 
e Srs. Deputados, é uma responsabilidade enorme 
que nos incumbe. Já aprovamos envergonhadamente, 
anonimamente o projeto. Agora não se quer continuar 
a votação. São artifícios de toda natureza para evi-

tar que haja manifestação do Plenário sobre matéria 
apresentada, que oferece ao Plenário e aos Estados e 
Municípios do Brasil nova alternativa para distribuição 
dos royalties do pré-sal.

Mas eles não querem discutir. Eles querem obs-
truir, eles querem impedir. Estávamos no procedimento 
de voto, e a questão acolhida pelo Presidente da Casa 
coloca de novo em tumulto este Plenário. É relevan-
te dizer o seguinte: este projeto é inútil. Se queriam 
acrescentar o modelo de partilha, acrescentassem 
na lei já existente. Se queriam elevar os percentuais 
da participação especial, que o fizesse no modelo já 
existente. Mas quiseram pôr o carimbo. Estão pagan-
do por isso com atrito, com conflito, com confronto na 
própria base, porque despertaram, ao contrário do que 
gostaria o Deputado Henrique Eduardo Alves, e que 
não fosse postergando, empurrando com a barriga, a 
decisão correta que a maioria resolveu assumir quanto 
à distribuição desses royalties. 

A questão está em aberto. Agora, com esse proce-
dimento adotado pela Mesa, provavelmente, obstrução 
da maioria, não vamos concluir a votação, até porque a 
irrelevância desse projeto só não é maior que o verbo 
daqueles que o defenderam aqui todos esses dias.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sras. e 
Srs. Deputados, quero consultar os Srs. Líderes – já 
conversei com alguns deles – sobre a seguinte hipó-
tese: encerraríamos esta sessão sem votação alguma 
neste momento, nem de efeito suspensivo, nada dis-
so, e, subsequentemente, eu convocaria uma sessão 
extraordinária para votarmos matérias relativas aos 
funcionários da Casa e aos agentes comunitários de 
saúde. Há matéria sobre a Lei do Esporte, também 
matéria referente às condições climáticas e uma ur-
gência da Deputada Rose de Freitas.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT-PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – E a urgência de Carajás, 
que é unanimidade, Sr. Presidente.

A SRA. GORETE PEREIRA (PR – CE. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – E a PEC no 471, Sr. 
Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Assim já 
não dá. Não posso avançar demais.

O SR. FERNANDO CORUJA – Sobre o acordo, 
Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Um mo-
mento.

Quanto ao acordo, pergunto se há objeção?
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, o Bloco está de acordo com a sugestão de 
V.Exa., Sr. Presidente.
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O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 
desejo falar sobre o acordo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
podemos apenas permitir que, na terça-feira, esse efei-
to suspensivo seja recolocado no sentido de obstruir e 
criar problemas para a votação da emenda. Então, o 
acordo tem de partir do pressuposto da retirada...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não ha-
verá recolocação. Não haverá recolocação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
encerrar, então? Podemos encerrar?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Mantido o painel, 
mantido o painel!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Mantido 
o painel. 

Ademais, quero comunicar aos Srs. Parlamen-
tares que precisamos quebrar o interstício no caso 
dos agentes comunitários de saúde. Não há objeção 
a isso, não é?

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Nenhuma objeção, 
Sr. Presidente.

Antes que V.Exa. encerre a sessão, é importante 
que possamos explicar rapidamente a todos os teles-
pectadores e ouvintes que os Estados e os Municípios 
ganharam muito.

Então, na próxima terça-feira, os 24 Estados 
precisam lotar as galerias, porque não é um jogo nem 
de Governo nem de Oposição. Quem quer concentrar 
dinheiro com a União defenderá a União; quem quer 
defender Estados e Municípios terá que votar a favor 
de Estados e Municípios. Esse é o jogo da próxima 
terça-feira. É a matéria que será votada.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, peço a 
palavra apenas por 1 minuto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. presi-
diu esta sessão como maestro. Lembrei-me de vários 
momentos da Constituinte com o Dr. Ulysses. 

Quem viveu esta sessão hoje à noite tem que tirar 
a seguinte lição: esta é uma Casa democrática. Isto é 
política. Isto é lance político. Isto é tática política.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É verdade. 
Tem razão o Deputado José GenoíNº 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em face 
do prazo regimental da sessão, ficam prejudicados 
os seguintes requerimentos:

“Senhor Presidente, requeiro a V. Exa., 
nos termos do art. 161, § 2º do Regimento 
Interno, destaque para votação em separa-
do da Emenda nº 387/09 apresentada ao PL 
5938/2009, apensada ao PL 2502-B/2007.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 2009. 
– Humberto Souto, Vice-Líder do PPS.”

“Senhor Presidente, requeremos a V. 
Exa., nos termos do art. 185, § 4º do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, 
que seja concedida a verificação de votação 
do destaque à Emenda nº 387 apresentada 
ao PL 2502/07.

Sala das Sessões, 9 de dezembro de 
2009. – Ronaldo Caiado, Líder do Demo-
cratas.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou en-
cerrar a sessão e convocar sessão extraordinária, às 
23h50min, com Ordem do Dia. Será discutida, em se-
gundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 
391-C, de 2009.

No caso dos funcionários, submeterei o projeto ao 
regime de urgência e, na sequência, nós o votaremos. 

Serão apreciados também o Projeto de Lei nº 
5.186, de 2005, relacionado a esporte, e o Projeto de Lei 
nº 18, de 2007, que trata das mudanças climáticas.

Acrescentarei ainda matéria relativa ao plebiscito 
dos Carajás, como me pede o Deputado Giovanni Quei-
roz, mas não sei se haverá condições de votá-la.

VI – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – COMPA-
RECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues DEM 
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Antonio Feijão PTC PmdbPtc
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá: 3

PARÁ

Lira Maia DEM 
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zenaldo Coutinho PSDB 
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Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 4

AMAZONAS

Sabino Castelo Branco PTB 
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Ernandes Amorim PTB 
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS 
Total de Rondônia: 3

ACRE

Fernando Melo PT 
Gladson Cameli PP 
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 3

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
João Oliveira DEM 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Pinto Itamaraty PSDB 
Roberto Rocha PSDB 
Sarney Filho PV 
Total de Maranhão: 6

CEARÁ

José Airton Cirilo PT 
Marcelo Teixeira PR 
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 5

PIAUÍ

Ciro Nogueira PP 
José Maia Filho DEM 
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
João Maia PR 
Rogério Marinho PSDB 

Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 6

PARAÍBA

Efraim Filho DEM 
Manoel Junior PMDB PmdbPtc
Rômulo Gouveia PSDB 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wellington Roberto PR 
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

Bruno Araújo PSDB 
Charles Lucena PTB 
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Paulo Rubem Santiago PDT 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS 
Roberto Magalhães DEM 
Total de Pernambuco: 10

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB 
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Geraldo Simões PT 
João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PR 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
José Carlos Araújo PDT 
José Rocha PR 
Joseph Bandeira PT 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Milton Barbosa PSC 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PHS 
Total de Bahia: 16
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MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB 
Edmar Moreira PR 
Elismar Prado PT 
George Hilton PRB PsbPCdoBPmnPrb
Jaime Martins PR 
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM 
Miguel Corrêa PT 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Delgado PT 
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 15

ESPÍRITO SANTO

Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandy Loureiro PSC 
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Rita Camata PSDB 
Total de Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Andreia Zito PSDB 
Chico DAngelo PT 
Deley PSC 
Eduardo Lopes PRB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC 
Hugo Leal PSC 
Indio da Costa DEM 
Miro Teixeira PDT 
Otavio Leite PSDB 
Rodrigo Maia DEM 
Rogerio Lisboa DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Total de Rio de Janeiro: 18

SÃO PAULO

Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arnaldo Jardim PPS 
Celso Russomanno PP 
Dimas Ramalho PPS 
Dr. Talmir PV 

Duarte Nogueira PSDB 
Eleuses Paiva DEM 
Fernando Chucre PSDB 
José Aníbal PSDB 
José Paulo Tóffano PV 
Milton Monti PR 
Milton Vieira DEM 
Nelson Marquezelli PTB 
Renato Amary PSDB 
Ricardo Berzoini PT 
Silvio Torres PSDB 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
Total de São Paulo: 19

MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Thelma de Oliveira PSDB 
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Magela PT 
Osório Adriano DEM 
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Ronaldo Caiado DEM 
Sandes Júnior PP 
Total de Goiás: 8

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alfredo Kaefer PSDB 
Cezar Silvestri PPS 
Eduardo Sciarra DEM 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
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Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Total de Paraná: 8

SANTA CATARINA

Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PSDB 
João Matos PMDB PmdbPtc
Nelson Goetten PR 
Paulo Bornhausen DEM 
Total de Santa Catarina: 6

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Germano Bonow DEM 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto Pereira PTB 
Pompeo de Mattos PDT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 11

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

AMAPÁ

Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amapá: 1

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP 
Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Nilson Pinto PSDB 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Total de Pará: 5

AMAZONAS

Rebecca Garcia PP 
Silas Câmara PSC 
Total de Amazonas: 2

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de Rondônia: 3

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Henrique Afonso PV 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Clóvis Fecury DEM 
Nice Lobão DEM 
Washington Luiz PT 
Zé Vieira PR 
Total de Maranhão: 4

CEARÁ

Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Flávio Bezerra PRB PsbPCdoBPmnPrb
José Linhares PP 
Pastor Pedro Ribeiro PR 
Total de Ceará: 4

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT 
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

André de Paula DEM 
Armando Monteiro PTB 
Maurício Rands PT 
Silvio Costa PTB 
Total de Pernambuco: 4

SERGIPE

Mendonça Prado DEM 
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Fernando de Fabinho DEM 
Severiano Alves PMDB PmdbPtc
Total de Bahia: 3

MINAS GERAIS

Alexandre Silveira PPS 
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV 



70550 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2009

Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV 
Eduardo Barbosa PSDB 
Geraldo Thadeu PPS 
Jairo Ataide DEM 
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lincoln Portela PR 
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Narcio Rodrigues PSDB 
Rafael Guerra PSDB 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Total de Minas Gerais: 15

ESPÍRITO SANTO

Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Leandro Sampaio PPS 
Marina Maggessi PPS 
Neilton Mulim PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 5

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Bulhões PRB PsbPCdoBPmnPrb
Bispo Gê Tenuta DEM 
Carlos Sampaio PSDB 
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Lobbe Neto PSDB 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Regis de Oliveira PSC 
Ricardo Tripoli PSDB 
Vadão Gomes PP 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PPS 
Total de São Paulo: 14

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Laerte Bessa PSC 
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Roberto Balestra PP 
Rubens Otoni PT 
Sandro Mabel PR 
Total de Goiás: 3

PARANÁ

Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
Angelo Vanhoni PT 
Total de Paraná: 2

SANTA CATARINA

João Pizzolatti PP 
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

Cláudio Diaz PSDB 
José Otávio Germano PP 
Nelson Proença PPS 
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Total de Rio Grande do Sul: 4

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerro 
a sessão, convocando para hoje, dia 9, às 23h50min, 
sessão extraordinária da Câmara dos Deputados com 
a seguinte

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA 
(Art. 155 do Regimento Interno)

Discussão

1 
PROJETO DE LEI Nº 18-B, DE 2007 

(Do Sr. Sarney Filho)

Discussão, em turno único, das Emen-
das do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 
18-A, de 2007, que “Institui a Política Nacio-
nal sobre Mudança do Clima – PNMC e dá 
outras providências”. Pendente de parecer 
da Comissão Especial.

PRIORIDADE

Discussão

2 
PROJETO DE LEI Nº 5.186-B, DE 2005  

(Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 5.186-B, de 2005, que altera a 
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Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que 
institui normas gerais sobre desporto e 
dá outras providências; tendo parecer da 
Comissão Especial, pela constitucionali-
dade, juridicidade e boa técnica legislativa, 
compatibilidade financeira e orçamentária, 
e, no mérito, pela aprovação deste e dos 
de nºs 3.123/08 e 4.316/08, apensados, das 
emendas de Plenário de nºs 2, 4, 11, 12, 13, 
14, 16, 19, 20, 21, 28 e 29, com substitutivo; 
pela incompatibilidade financeira e orça-
mentária das emendas de Plenário de nºs 
1, 3 e 7; e pela rejeição dos Projetos de Lei 
nºs 6.750/06 e 3.257/08, apensados, e das 
emendas de Plenário de nºs 5, 6, 8, 9, 10, 
15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 (Relator: 
Dep. José Rocha). 

Tendo apensados os PL’s nºs 3.123/08, 
3.257/08, 4.316/08 e 6.750/06.

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
(Art. 202 c/c art. 191 do Regimento Interno)

Discussão

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

N° 391-C, DE 2009 
(Do Sr. Raimundo Gomes de Matos e Outros)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 391-B, de 
2009, que altera o art. 198 da Constituição 
Federal para estabelecer plano de carreira 
e piso salarial profissional nacional para o 
agente comunitário de saúde e o agente de 
combate às endemias.

(Encerra-se a sessão às 23 horas e 49 
minutos.)
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ÀS 23 HORAS E 50 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Michel Temer
Marco Maia
Antonio Carlos Magalhães Neto
Rafael Guerra
Inocêncio Oliveira
Odair Cunha
Nelson Marquezelli
Marcelo Ortiz
Giovanni Queiroz
Leandro Sampaio
Manoel Junior
Partido Bloco

RORAIMA

Angela Portela PT
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Francisco Rodrigues DEM
Luciano Castro PR
Marcio Junqueira DEM
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP
Urzeni Rocha PSDB
Presentes Roraima: 8

AMAPÁ

Antonio Feijão PTC PmdbPtc
Dalva Figueiredo PT
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR
Sebastião Bala Rocha PDT
Presentes Amapá: 7

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Jader Barbalho PMDB PmdbPtc

Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco DEM
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PSC
Presentes Pará: 14

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 7

RONDONIA

Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB
Lindomar Garçon PV
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Presentes Rondonia: 7

ACRE

Fernando Melo PT
Gladson Cameli PP
Nilson Mourão PT
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Acre: 4

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
João Oliveira DEM
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP

SEÇÃO I

Ata da 348a Sessão, Extraordinária, Noturna, em 9 de dezembro de 2009 
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente
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Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz PR
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 8

MARANHÃO

Bene Camacho PTB
Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PR
Domingos Dutra PT
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Julião Amin PDT
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Pinto Itamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Roberto Rocha PSDB
Sarney Filho PV
Presentes Maranhão: 14

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT
Eugênio Rabelo PP
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
Leo Alcântara PR
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Presentes Ceará: 18

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP
Elizeu Aguiar PTB
José Maia Filho DEM
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb

Paes Landim PTB
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Presentes Piauí: 10

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR
Rogério Marinho PSDB
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Rio Grande do Norte: 8

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Major Fábio DEM
Marcondes Gadelha PSC
Rômulo Gouveia PSDB
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wellington Roberto PR
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Presentes Paraíba: 10

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Bruno Araújo PSDB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Charles Lucena PTB
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT
Fernando Nascimento PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra DEM
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS
Roberto Magalhães DEM
Wolney Queiroz PDT
Presentes Pernambuco: 20

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB
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Augusto Farias PTB
Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PSC
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Maurício Quintella Lessa PR
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Presentes Alagoas: 9

SERGIPE

Albano Franco PSDB
Eduardo Amorim PSC
Iran Barbosa PT
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM
José Carlos Machado DEM
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Claudio Cajado DEM
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV
Edson Duarte PV
Emiliano José PT
Fábio Souto DEM
Félix Mendonça DEM
Fernando de Fabinho DEM
Geraldo Simões PT
Jairo Carneiro PP
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PR
Jorge Khoury DEM
José Carlos Aleluia DEM
José Carlos Araújo PDT
José Rocha PR
Joseph Bandeira PT
Jutahy Junior PSDB
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PV
Luiz Carreira DEM
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Márcio Marinho PRB PsbPCdoBPmnPrb
Marcos Medrado PDT
Mário Negromonte PP
Maurício Trindade PR
Milton Barbosa PSC
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT

Severiano Alves PMDB PmdbPtc
Tonha Magalhães PR
Uldurico Pinto PHS
Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT
Presentes Bahia: 37

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT
Aelton Freitas PR
Alexandre Silveira PPS
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles DEM
Ciro Pedrosa PV
Edmar Moreira PR
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
George Hilton PRB PsbPCdoBPmnPrb
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jaime Martins PR
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de OlivPV
José Santana de Vasconcellos PR
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário de Oliveira PSC
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT
Miguel Martini PHS
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Delgado PT
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Reginaldo Lopes PT
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT
Vitor Penido DEM
Presentes Minas Gerais: 44
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ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Iriny Lopes PT
Jurandy Loureiro PSC
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB
Manato PDT
Rita Camata PSDB
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Presentes Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Andreia Zito PSDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Arnaldo Vianna PDT
Arolde de Oliveira DEM
Brizola Neto PDT
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
Cida Diogo PT
Deley PSC
Dr. Adilson Soares PR
Dr. Paulo César PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PRB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC
Geraldo Pudim PR
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC
Indio da Costa DEM
Jair Bolsonaro PP
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT
Marcelo Itagiba PSDB
Miro Teixeira PDT
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM
Rogerio Lisboa DEM
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB PmdbPtc

Solange Amaral DEM
Suely PR
Presentes Rio de Janeiro: 41

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP
Antonio Bulhões PRB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Jardim PPS
Arnaldo Madeira PSDB
Beto Mansur PP
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Zarattini PT
Celso Russomanno PP
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Nechar PP
Dr. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Eleuses Paiva DEM
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chiarelli PDT
Fernando Chucre PSDB
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jefferson Campos PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT
João Paulo Cunha PT
Jorginho Maluly DEM
José Aníbal PSDB
José C Stangarlini PSDB
José Eduardo Cardozo PT
José Genoíno PT
José Mentor PT
José Paulo Tóffano PV
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciana Costa PR
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR
Milton Vieira DEM
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Maluf PP
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Paulo Pereira da Silva PDT
Paulo Teixeira PT
Renato Amary PSDB
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Alves PTB
Roberto Santiago PV
Silvio Torres PSDB
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PR
Vanderlei Macris PSDB
Vicentinho PT
Presentes São Paulo: 60

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP
Homero Pereira PR
Pedro Henry PP
Thelma de Oliveira PSDB
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Wellington Fagundes PR
Presentes Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS
Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PSC
Magela PT
Osório Adriano DEM
Rodovalho DEM
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Presentes Distrito Federal: 8

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT
Professora Raquel Teixeira PSDB
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Tatico PTB
Presentes Goiás: 17

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Dagoberto PDT
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Presentes Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM
Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PR
Alceni Guerra DEM
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas PT
Angelo Vanhoni PT
Assis do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PR
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra DEM
Giacobo PR
Gustavo Fruet PSDB
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC
Ricardo Barros PP
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Takayama PSC
Wilson Picler PDT
Presentes Paraná: 29

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva PSDB
João Matos PMDB PmdbPtc
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João Pizzolatti PP
Jorge Boeira PT
José Carlos Vieira PR
Nelson Goetten PR
Paulo Bornhausen DEM
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT
Enio Bacci PDT
Fernando Marroni PT
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Luciana Genro PSOL
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Onyx Lorenzoni DEM
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto Pereira PTB
Pepe Vargas PT
Pompeo de Mattos PDT
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Sérgio Moraes PTB
Vieira da Cunha PDT
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 27

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A lista de 

presença registra na Casa o comparecimento de 465 
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 (Michel Temer) – Fica dis-

pensada a leitura da ata da sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-se 

à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE 
(Não há expediente a ser lido)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, eu quero sugerir a V.Exa. que coloque como 
primeiro item da pauta a urgência e, logo em seguida, 
o projeto do Plano de Cargos e Salários dos servido-
res da Câmara, que, na verdade, é mera revisão do 
salário dos servidores.

Portanto, faço esse apelo para votarmos imedia-
tamente o requerimento de urgência e, em seguida, o 
projeto, sem discussão.

O SR. JOVAIR ARANTES – Sr. Presidente, por 
favor.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 
Deputado. 

Vamos fazer um pouco de silêncio no plenário 
para que possamos ouvir os colegas.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, dado o horário 
e por conta do quorum qualificado exigido para a vota-
ção de PEC, sugiro votarmos rapidamente, sem muitos 
encaminhamentos, essa questão dos funcionários, que 
é importante, mas que imediatamente possamos votar 
a PEC. Do contrário, não haverá número.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – V.Exa. está 
certo, corretíssimo.

O SR. JOÃO MATOS – Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOÃO MATOS (Bloco/PMDB – SC. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há 
no mínimo umas 15 semanas estamos postergando a 
decisão da PEC nº 471. Ficou acertado que ela seria 
o item 1 da pauta da semana passada. Pensei que os 
acordos nesta Casa assumidos de público, inclusive 
pela Mesa, naquele momento presidida por V.Exa., 
valessem mesmo.

Na semana passada reclamamos, nada aconte-
ceu, e continuamos sem qualquer posição ou explica-
ção depois de acordos feitos.

Por isso, Sr. Presidente, proponho que se deci-
da essa questão. Como sabe V.Exa., sou o Relator da 
matéria. Sabe também V.Exa., bem como os nossos 
pares, que semanalmente defensores da PEC e os que 
são contrários a ela se dirigem de todas as Unidades 
da Federação para cá e estão sendo enrolados.
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Sr. Presidente, apresente uma posição, por fa-
vor, se puder.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 
Deputado João Matos, só estou colocando hoje em pau-
ta matérias sobre as quais, em tese, há consenso. Ali-
ás, os casos sem consenso, mesmo que colocados em 
pauta, não vamos votar porque não há condições.

O SR. DAGOBERTO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. DAGOBERTO (PDT – MS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, temos necessida-
de de quorum qualificado agora para votar a PEC dos 
agentes de saúde. Então, vamos votá-la.

Sugiro a V.Exa. que coloque a orientação “sim” no 
painel para todos os partidos políticos. Aí V.Exa. abre 
a votação e, depois disso, abre o discurso, senão não 
vamos ter quorum para atender aos agentes de saúde, 
que ficaram até agora aqui nos esperando.

IV – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Francisco Rodrigues DEM 
Luciano Castro PR 
Marcio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 8

AMAPÁ

Antonio Feijão PTC PmdbPtc
Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá: 7

PARÁ

Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Giovanni Queiroz PDT 
Lira Maia DEM 

Lúcio Vale PR 
Paulo Rocha PT 
Vic Pires Franco DEM 
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 12

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT 
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Sabino Castelo Branco PTB 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 6

RONDÔNIA

Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Lindomar Garçon PV 
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS 
Total de Rondônia: 5

ACRE

Fernando Melo PT 
Gladson Cameli PP 
Nilson Mourão PT 
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
João Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz PR 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Total de Tocantins: 7

MARANHÃO

Bene Camacho PTB 
Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PR 
Domingos Dutra PT 
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Julião Amin PDT 
Pedro Fernandes PTB 
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Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Roberto Rocha PSDB 
Sarney Filho PV 
Total de Maranhão: 14

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
Leo Alcântara PR 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 18

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP 
Elizeu Aguiar PTB 
José Maia Filho DEM 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB 
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Total de Piauí: 10

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR 
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 8

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Efraim Filho DEM 
Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Manoel Junior PMDB PmdbPtc
Marcondes Gadelha PSC 
Rômulo Gouveia PSDB 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wellington Roberto PR 
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 10

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Bruno Araújo PSDB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Charles Lucena PTB 
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT 
Fernando Nascimento PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
Inocêncio Oliveira PR 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra DEM 
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS 
Roberto Magalhães DEM 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 21

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB 
Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PSC 
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Maurício Quintella Lessa PR 
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 9

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Eduardo Amorim PSC 
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Iran Barbosa PT 
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV 
Edson Duarte PV 
Emiliano José PT 
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Geraldo Simões PT 
Jairo Carneiro PP 
João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PR 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
José Carlos Araújo PDT 
José Rocha PR 
Joseph Bandeira PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PV 
Luiz Carreira DEM 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Márcio Marinho PRB PsbPCdoBPmnPrb
Marcos Medrado PDT 
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR 
Milton Barbosa PSC 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PHS 
Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 36

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Aelton Freitas PR 
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 

Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles DEM 
Edmar Moreira PR 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
George Hilton PRB PsbPCdoBPmnPrb
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
José Santana de Vasconcellos PR 
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Luiz Fernando Faria PP 
Marcos Montes DEM 
Mário de Oliveira PSC 
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT 
Miguel Martini PHS 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Delgado PT 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 37

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC 
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Manato PDT 
Rita Camata PSDB 
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Andreia Zito PSDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 
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Arnaldo Vianna PDT 
Arolde de Oliveira DEM 
Brizola Neto PDT 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico DAngelo PT 
Cida Diogo PT 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR 
Dr. Paulo César PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PRB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Gonçalves PTB 
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC 
Geraldo Pudim PR 
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC 
Indio da Costa DEM 
Jair Bolsonaro PP 
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PSDB 
Miro Teixeira PDT 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB 
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM 
Rogerio Lisboa DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Total de Rio de Janeiro: 41

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Antonio Palocci PT 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 

Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Zarattini PT 
Celso Russomanno PP 
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS 
Dr. Nechar PP 
Dr. Talmir PV 
Duarte Nogueira PSDB 
Edson Aparecido PSDB 
Eleuses Paiva DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chiarelli PDT 
Fernando Chucre PSDB 
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jorginho Maluly DEM 
José Aníbal PSDB 
José C Stangarlini PSDB 
José Eduardo Cardozo PT 
José Genoíno PT 
José Mentor PT 
José Paulo Tóffano PV 
Julio Semeghini PSDB 
Marcelo Ortiz PV 
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Milton Monti PR 
Milton Vieira DEM 
Nelson Marquezelli PTB 
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Renato Amary PSDB 
Ricardo Berzoini PT 
Roberto Alves PTB 
Roberto Santiago PV 
Silvio Torres PSDB 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
Total de São Paulo: 56

MATO GROSSO

Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
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Pedro Henry PP 
Thelma de Oliveira PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS 
Jofran Frejat PR 
Magela PT 
Osório Adriano DEM 
Rodovalho DEM 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 7

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Ronaldo Caiado DEM 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PR 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Dagoberto PDT 
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PR 
Alceni Guerra DEM 
Alex Canziani PTB 
Alfredo Kaefer PSDB 

Andre Vargas PT 
Assis do Couto PT 
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PR 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC 
Ricardo Barros PP 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Takayama PSC 
Wilson Picler PDT 
Total de Paraná: 28

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PSDB 
João Matos PMDB PmdbPtc
Jorge Boeira PT 
José Carlos Vieira PR 
Nelson Goetten PR 
Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Germano Bonow DEM 
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Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto Pereira PTB 
Pepe Vargas PT 
Pompeo de Mattos PDT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 27

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 430 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-se à 
apreciação da matéria sobre a mesa e da constante da 
Ordem do Dia. Vamos, em primeiro lugar, votar a questão 
dos funcionários, que é rápida. Há um requerimento de 
urgência para que possamos votar o projeto no dia de 
hoje. Posso colocar “sim” no painel? (Pausa.) Sim.

“Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 155 

do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, urgência para apreciação do Projeto de 
Lei nº 5883, de 2009, que ‘Autoriza a Mesa da 
Câmara dos Deputados a alterar a tabela de 
fatores de Gratificação de Atividade Legislativa 
devida aos seus servidores’.

Sala das Sessões, em 27 de outubro de 
2009. – Rafael Guerra, 1º Secretário, Ronal-
do Caiado, Líder do Democratas; Henrique 
Eduardo Alves, Líder do Bloco Parlamentar 
PMDB,PTC; José Aníbal , Líder do PSDB; 
Cândido Vaccarezza, Líder do PT; Jovair Aran-
tes, Líder do PTB; Sandro Mabel, Líder do PR; 
Rodrigo Rollemberg, 1º Vice-Líder do Bloco 
Parlamentar PSB,PCdoB,PMN,PRB; Dago-
berto, Líder do PDT; Edson Duarte, Líder do 
PV; Fernando Coruja, Líder do PPS; Daniel 
Almeida, Líder do PCdoB; Hugo Leal, Líder 
do PSC; Márcio França, Líder do Bloco Parla-

mentar PSB,PCdoB,PMN,PRB; Mário Negro-
monte, Líder do PP”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – 

PROJETO DE LEI Nº 5.883, DE 2009. 
(MESA DIRETORA)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 5.883, de 2009, que autoriza a 
Mesa da Câmara dos Deputados a alterar a 
tabela de fatores da Gratificação de Ativida-
de Legislativa devida aos seus servidores. 
Pendente de pareceres das Comissões: de 
Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico; de Finanças e Tributação; e de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quero di-
zer que aqui vão ser emitidos rápidos pareceres pelas 
Comissões para, imediatamente, votarmos o projeto.

E quero dizer mais: a Mesa está atendendo a um 
pedido dos funcionários, que revelaram, evidenciaram, 
ressaltaram à Mesa da Câmara que há 4 anos não têm 
qualquer revisão salarial, sequer a correção monetá-
ria. E, ademais, revelaram que hoje os cargos equiva-
lentes no Executivo e no Judiciário estão muito acima 
dos valores do Legislativo. Daí a razão pela qual nós 
trouxemos esta matéria no dia de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo a 
palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público, 
ao Sr. Deputado Jovair Arantes.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Para emi-
tir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
pela boa técnica legislativa e pela justeza do projeto, 
somos favoráveis inteiramente à proposição, à qual 
damos o parecer favorável.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra, para oferecer parecer, pela Comissão de 
Finanças e Tributação, ao Deputado Magela.

O SR. MAGELA (PT – DF. Para emitir parecer. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o projeto já 
tem os recursos orçamentários assegurados, razão pela 
qual damos parecer pela adequação financeira.

Pela aprovação.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo a 
palavra, para oferecer parecer, pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça, ao Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Parlamentares, o projeto tem constitu-
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e é 
extremamente justo.

O nosso parecer é favorável, pela votação, com 
todas as Comissões, por unanimidade.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há um 
substitutivo da Mesa ao projeto original.

“O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Tabela de Fatores da Gratificação 

de Atividade Legislativa devida aos servidores efe-
tivos da Câmara dos Deputados é a constante do 
Anexo I, observado o cálculo com base no Padrão 
45 da Tabela de Vencimentos Básicos.

Parágrafo único. O servidor investido em 
função comissionada que perceber a remune-
ração correspondente aos vencimentos de seu 
cargo efetivo, acrescida de retribuição de cargo 
de natureza especial, terá a Gratificação de Ati-
vidade Legislativa calculada com base no padrão 
em que estiver posicionado, de acordo com os 
fatores constantes do Anexo II, não lhe sendo 
devida a Gratificação de Atividade Legislativa 
referente ao cargo efetivo.

Art. 2º A remuneração dos servidores ocu-
pantes de cargo de natureza especial da Câmara 
dos Deputados passa a ser a constante do Anexo 
III, observadas as disposições do Ato da Mesa da 
Câmara dos Deputados nº 41, de 1996.

Art. 3º Para o ingresso no cargo efetivo de 
Técnico Legislativo do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, de nível intermediário 
especializado, será exigida graduação em nível 
superior, ressalvados os provimentos decorrentes 
de concursos públicos homologados até a data 
de publicação desta Lei. 

Art. 4º A Mesa da Câmara dos Deputados 
fica autorizada a reestruturar e alterar a tabela de 
fatores da Gratificação de Atividade Legislativa.

Art. 5º O Adicional de Especialização a que 
se refere o art. 3º da Lei nº 11.335, de 25 de julho 
de 2006, será calculado com base na pontuação 
constante do Anexo IV desta Lei.

Parágrafo único. Os pontos acumulados na 
forma do Anexo IV serão convertidos em percen-
tuais de Adicional de Especialização na rela-
ção de cinco por cento para cada ponto. 

Art. 6º Para a pontuação prevista no Ane-
xo IV, serão considerados até:

I – um curso de ensino médio;
II – dois cursos de graduação;
III – dois cursos de especialização;
IV – um curso de mestrado;
V – um curso de doutorado.
§ 1º Os cursos mencionados nos incisos II, 

IV e V do caput deste artigo serão considerados 
exclusivamente com base em diplomas revestidos 
de validade nacional como prova da formação 
recebida por seu titular, nos termos da legislação 
em vigor na data de conclusão do curso, ressal-
vado o disposto no § 2º deste artigo.

§ 2º Os cursos referidos nos incisos IV e V 
do caput deste artigo, se realizados no exterior, 
poderão ser considerados para efeito da pontu-
ação prevista no Anexo IV, a juízo da comissão 
referida no art. 7º desta Lei, independentemente 
da revalidação ou reconhecimento do diploma. 

§ 3º Os cursos arrolados no inciso III do 
caput deste artigo deverão ser certificados por 
instituições brasileiras credenciadas pelo órgão 
competente do respectivo sistema de ensino, 
nos termos da legislação em vigor na data de 
sua conclusão, ressalvado o disposto no § 4º 
deste artigo.

§ 4º Os cursos promovidos ou com partici-
pação do servidor autorizada pela Câmara dos 
Deputados poderão ser equiparados aos referidos 
no inciso III do caput deste artigo quando atendi-
do o requisito de carga horária estabelecido pela 
legislação da data de conclusão do curso, a juízo 
da comissão referida no art. 7º desta Lei.

Art. 7º Comissão a ser constituída por ato do 
Diretor-Geral da Câmara dos Deputados decidirá 
a respeito dos cursos realizados em condições 
análogas às previstas no art. 6º. 

Art. 8º Revogam-se o art. 4º da Resolução 
nº 28, de 1998, e o art. 1º da Resolução nº 39, de 
2006, ambas da Câmara dos Deputados.

Art. 9º A reestruturação prevista nos arts. 
1º, 2º e 4º desta Lei fica condicionada à sua ex-
pressa autorização em anexo próprio da Lei Or-
çamentária Anual, com a respectiva dotação igual 
ou superior à metade do impacto orçamentário-
financeiro anualizado.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação, com efeitos a partir de 1º 
de julho de 2010, sem prejuízo do disposto na 
Lei nº 11.335, de 2006.”
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra, para oferecer parecer ao substitutivo, pela 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, ao Deputado Jovair Arantes.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Para emi-
tir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
também somos favoráveis ao substitutivo, na medida 
em que temos que votar. A justiça é importante neste 
momento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra, para oferecer parecer, pela Comissão de 
Finanças e Tributação, ao Deputado Magela.

O SR. MAGELA (PT – DF. Para emitir parecer. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, de acordo com 
a previsão orçamentária, votamos pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Conce-
do a palavra, para oferecer parecer, pela Comissão 
de Constituição e Justiça, ao Deputado Arnaldo Faria 
de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
pela aprovação, pela constitucionalidade, juridicidade 
e boa técnica legislativa, para votarmos rapidamente, 
ainda antes da meia-noite.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em dis-
cussão.

NÃO HAVENDO ORADORES INSCRI-
TOS, DECLARO ENCERRADA A DISCUS-
SÃO.

Passa-se à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em votação 
o substitutivo da Mesa ao projeto de lei original.

“O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Tabela de Fatores da Gratifica-

ção de Atividade Legislativa devida aos ser-
vidores efetivos da Câmara dos Deputados é 
a constante do Anexo I, observado o cálculo 
com base no Padrão 45 da Tabela de Venci-
mentos Básicos.

Parágrafo único. O servidor investido em 
função comissionada que perceber a remune-
ração correspondente aos vencimentos de seu 
cargo efetivo, acrescida de retribuição de car-
go de natureza especial, terá a Gratificação de 
Atividade Legislativa calculada com base no 
padrão em que estiver posicionado, de acordo 
com os fatores constantes do Anexo II, não 
lhe sendo devida a Gratificação de Atividade 
Legislativa referente ao cargo efetivo.

Art. 2º A remuneração dos servidores 
ocupantes de cargo de natureza especial da 
Câmara dos Deputados passa a ser a cons-
tante do Anexo III, observadas as disposições 
do Ato da Mesa da Câmara dos Deputados nº 
41, de 1996.

Art. 3º Para o ingresso no cargo efetivo 
de Técnico Legislativo do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados, de nível interme-
diário especializado, será exigida graduação 
em nível superior, ressalvados os provimentos 
decorrentes de concursos públicos homologa-
dos até a data de publicação desta Lei. 

Art. 4º A Mesa da Câmara dos Deputa-
dos fica autorizada a reestruturar e alterar a 
tabela de fatores da Gratificação de Atividade 
Legislativa.

Art. 5º O Adicional de Especialização a 
que se refere o art. 3º da Lei nº 11.335, de 25 
de julho de 2006, será calculado com base na 
pontuação constante do Anexo IV desta Lei.

Parágrafo único. Os pontos acumulados 
na forma do Anexo IV serão convertidos em 
percentuais de Adicional de Especialização na 
relação de cinco por cento para cada ponto. 

Art. 6º Para a pontuação prevista no Ane-
xo IV, serão considerados até:

I – um curso de ensino médio;
II – dois cursos de graduação;
III – dois cursos de especialização;
IV – um curso de mestrado;
V – um curso de doutorado.
§ 1º Os cursos mencionados nos incisos 

II, IV e V do caput deste artigo serão conside-
rados exclusivamente com base em diplomas 
revestidos de validade nacional como prova da 
formação recebida por seu titular, nos termos 
da legislação em vigor na data de conclusão 
do curso, ressalvado o disposto no § 2º des-
te artigo.

§ 2º Os cursos referidos nos incisos IV 
e V do caput deste artigo, se realizados no 
exterior, poderão ser considerados para efeito 
da pontuação prevista no Anexo IV, a juízo da 
comissão referida no art. 7º desta Lei, inde-
pendentemente da revalidação ou reconheci-
mento do diploma. 

§ 3º Os cursos arrolados no inciso III do 
caput deste artigo deverão ser certificados 
por instituições brasileiras credenciadas pelo 
órgão competente do respectivo sistema de 
ensino, nos termos da legislação em vigor na 
data de sua conclusão, ressalvado o disposto 
no § 4º deste artigo.

§ 4º Os cursos promovidos ou com par-
ticipação do servidor autorizada pela Câmara 
dos Deputados poderão ser equiparados aos 
referidos no inciso III do caput deste artigo 
quando atendido o requisito de carga horária 
estabelecido pela legislação da data de con-
clusão do curso, a juízo da comissão referida 
no art. 7º desta Lei.

Art. 7º Comissão a ser constituída por ato 
do Diretor-Geral da Câmara dos Deputados 
decidirá a respeito dos cursos realizados em 
condições análogas às previstas no art. 6º. 

Art. 8º Revogam-se o art. 4º da Resolução 
nº 28, de 1998, e o art. 1º da Resolução nº 39, 
de 2006, ambas da Câmara dos Deputados.

Art. 9º A reestruturação prevista nos arts. 
1º, 2º e 4º desta Lei fica condicionada à sua 
expressa autorização em anexo próprio da Lei 
Orçamentária Anual, com a respectiva dota-
ção igual ou superior à metade do impacto 
orçamentário-financeiro anualizado.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos a partir de 1º de julho de 2010, 
sem prejuízo do disposto na Lei nº 11.335, de 2006.”



70570 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2009



Dezembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 70571 



70572 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2009



Dezembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 70573 



70574 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2009

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO O SUBSTITUTIVO OFERE-
CIDO PELA MESA DIRETORA AO PROJETO 
DE LEI Nº 5.883, DE 2009.

PREJUDICADA A PROPOSIÇÃO INICIAL  
(PROJETO DE LEI Nº 5.883, DE 2009).

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do or.) – Sr. Presidente, com meu 
voto contrário, porque eu não conheço a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Contra o 
voto do nobre Deputado Arnaldo Madeira.

O SR. ULDURICO PINTO (PHS-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre 
a Mesa a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO  
PROJETO DE LEI Nº 5.883-A DE 2009

Reestrutura a remuneração dos cargos de na-
tureza especial, altera a tabela de fatores da Gratifi-
cação de Atividade Legislativa devida aos servidores 
efetivos da Câmara dos Deputados; revoga o art. 4º da 
Resolução nº 28, de 1998, e o art. 1º da Resolução nº 
39, de 2006, ambas da Câmara dos Deputados; e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Tabela de Fatores da Gratificação de 

Atividade Legislativa devida aos servidores efetivos 
da Câmara dos Deputados é a constante do Anexo I, 
observado o cálculo com base no Padrão 45 da Tabela 
de Vencimentos Básicos.

Parágrafo único. O servidor investido em função 
comissionada que perceber a remuneração correspon-
dente aos vencimentos de seu cargo efetivo, acresci-
da de retribuição de cargo de natureza especial, terá 
a Gratificação de Atividade Legislativa calculada com 
base no padrão em que estiver posicionado, de acordo 
com os fatores constantes do Anexo II, não lhe sendo 
devida a Gratificação de Atividade Legislativa referente 
ao cargo efetivo.

Art. 2º A remuneração dos servidores ocupantes 
de cargo de natureza especial da Câmara dos Depu-
tados passa a ser a constante do Anexo III, observa-
das as disposições do Ato da Mesa da Câmara dos 
Deputados nº 41, de 1996.

Art. 3º Para o ingresso no cargo efetivo de Técni-
co Legislativo do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, de nível intermediário especializado, será 
exigida graduação em nível superior, ressalvados os 

provimentos decorrentes de concursos públicos homo-
logados até a data de publicação desta Lei. 

Art. 4º A Mesa da Câmara dos Deputados fica 
autorizada a reestruturar e alterar a tabela de fatores 
da Gratificação de Atividade Legislativa.

Art. 5º O Adicional de Especialização a que se 
refere o art. 3º da Lei nº 11.335, de 25 de julho de 2006, 
será calculado com base na pontuação constante do 
Anexo IV desta Lei.

Parágrafo único. Os pontos acumulados na for-
ma do Anexo IV serão convertidos em percentuais de 
Adicional de Especialização na relação de 5% (cinco 
por cento) para cada ponto. 

Art. 6º Para a pontuação prevista no Anexo IV, 
serão considerados até:

I – 1 (um) curso de ensino médio;
II – 2 (dois) cursos de graduação;
III – 2 (dois) cursos de especialização;
IV – 1 (um) curso de mestrado;
V – 1 (um) curso de doutorado.
§ 1º Os cursos mencionados nos incisos 

II, IV e V do caput deste artigo serão conside-
rados exclusivamente com base em diplomas 
revestidos de validade nacional como prova da 
formação recebida por seu titular, nos termos 
da legislação em vigor na data de conclusão 
do curso, ressalvado o disposto no § 2º des-
te artigo.

§ 2º Os cursos referidos nos incisos IV 
e V do caput deste artigo, se realizados no 
exterior, poderão ser considerados para efeito 
da pontuação prevista no Anexo IV, a juízo da 
comissão referida no art. 7º desta Lei, inde-
pendentemente da revalidação ou reconheci-
mento do diploma. 

§ 3º Os cursos arrolados no inciso III do 
caput deste artigo deverão ser certificados 
por instituições brasileiras credenciadas pelo 
órgão competente do respectivo sistema de 
ensino, nos termos da legislação em vigor na 
data de sua conclusão, ressalvado o disposto 
no § 4º deste artigo.

§ 4º Os cursos promovidos ou com par-
ticipação do servidor autorizada pela Câmara 
dos Deputados poderão ser equiparados aos 
referidos no inciso III do caput deste artigo 
quando atendido o requisito de carga horária 
estabelecido pela legislação da data de con-
clusão do curso, a juízo da comissão referida 
no art. 7º desta Lei.

Art. 7º Comissão a ser constituída por ato do 
Diretor-Geral da Câmara dos Deputados decidirá a 
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respeito dos cursos realizados em condições análogas 
às previstas no art. 6º. 

Art. 8º Revogam-se o art. 4º da Resolução nº 
28, de 1998, e o art. 1º da Resolução nº 39, de 2006, 
ambas da Câmara dos Deputados.

Art. 9º A reestruturação prevista nos arts. 1º, 2º 
e 4º desta Lei fica condicionada à sua expressa auto-
rização em anexo próprio da lei orçamentária anual, 

com a respectiva dotação igual ou superior à metade 
do impacto orçamentário-financeiro anualizado.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos a partir de 1º de julho de 2010, 
sem prejuízo do disposto na Lei nº 11.335, de 25 de 
julho de 2006.

Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. – 
Deputado,         Relator.



70576 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2009



Dezembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 70577 



70578 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2009



Dezembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 70579 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Matéria 
Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
agora à PEC.

O SR. DAGOBERTO (PDT – MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. Presidente? 
Eu queria sugerir a mesma coisa que fizemos agora: 
que, nessa PEC, V.Exa. coloque “sim” para todos os 
partidos e dê início à votação.

O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 308 
votos são necessários.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há um 
brevíssimo requerimento de urgência da Deputada 
Rose de Freitas, que pleiteia regime de urgência na 
apreciação do Projeto de Lei nº 4.866, de 2009, que 
“inclui o Rio Santa Maria da Vitória na Lei nº 5.917, 
de 10 de setembro de 1973, que cria o Plano Nacio-
nal de Viação”. 

“Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos 

do art. 155 do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, incluir no regime de urgência 
a apreciação do PL 4866/2009, que inclui o 
Rio Santa Maria da Vitória na Lei nº 5.917, 
de 10 de setembro de 1973, que cria o Plano 
Nacional de Viação – PNV.

Sala das Sessões, – Rose de Freitas, 
PMDB/ES”

O SR. MAGELA (PT – DF. Pela ordem. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, eu tenho outro pedido 
de urgência. Há um projeto... Eu queria pedir a V.Exa... 
Há um requerimento de urgência.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Vamos votar, Sr. 
Presidente!

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
existe entendimento nem acordo sobre matérias que 
não foram acertadas anteriormente. O entendimento 
existe para a matéria dos servidores da Casa, para a 
PEC dos agentes de saúde, em relação ao meio am-
biente e para o assunto pedido pelo Deputado Giovanni 
Queiroz, com o qual eu concordo plenamente.

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente?
O SR. JORGE BOEIRA (PT – SC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós temos 
a urgência da votação da PEC dos agentes de saú-
de. Acho que é extremamente importante que a essa 
matéria seja dada prioridade, como tem sido acordado 
nesta Casa. Prioridade aos agentes de saúde e aos 

cargos e salários, que há muitos dias está tramitando 
nesta Casa.

Portanto, pedimos que seja votado o projeto, que 
dentro desta Casa tem consenso.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS – Sr. 
Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não 
há...

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB 
– CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, a PEC dos agentes comunitários de saúde teve 
consenso dos 19 partidos desta Casa, em primeiro 
turNº Então, nós solicitamos...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
N° 391-C, DE 2009 

(DO SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS E OUTROS)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 391-B, de 
2009, que altera o art. 198 da Constituição 
Federal para estabelecer plano de carreira 
e piso salarial profissional nacional para o 
agente comunitário de saúde e o agente de 
combate às endemias.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em dis-
cussão. (Pausa.)

NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS, 
DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

Passa-se à votação da matéria.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, en-
caminha tudo “sim”. Tudo “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Todos po-
dem colocar o “sim” lá no painel?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Pode, sim. 
Vamos votar.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB 
– CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSDB 
vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção a Proposta de Emenda à Constituição nº 391, em 
segundo turNº 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º O § 5º do art. 198 da Constituição Federal 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 198. ................................................
............................. ..........................................
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...............................................................
.................................. .....................................

§ 5º Lei Federal disporá sobre o regime 
jurídico, o piso salarial profissional nacional, 
o plano de carreira e a regulamentação das 
atividades de agente comunitário de saúde e 
agente de combate às endemias.

...............................................................
.......................... .................................... (NR)”

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – 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. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB 

– CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, o PSDB solicita a todos os seus Parlamentares 
que compareçam ao plenário para votar “sim” à PEC 
nº 391, de 2009, dos agentes comunitários de saúde 
e dos agentes de endemias. 

Essa matéria teve apoio de 19 Partidos desta 
Casa no primeiro turNº 

O SR. LINDOMAR GARÇON (PV – RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Par-
tido Verde convida todos os seus Deputados a virem 
ao plenário a fim de votarmos neste momento a PEC 
dos agentes de saúde.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a pa-
lavra o Deputado Gilmar Machado.

O SR. GILMAR MACHADO (PT – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a nossa 
bancada é favorável.

Também aproveito para fazer uma comunica-
ção. Acabamos de suspender a reunião da Comissão 
Mista de Planos e Orçamentos. Amanhã, às 9h30min, 
haverá Comissão e sessão do Congresso. Então, va-
mos suspender a reunião enquanto houver a sessão 
do Congresso, depois retomaremos à Comissão Mista 
de Orçamento. 

A nossa ideia é trabalhar o dia de amanhã, e 
também já há convocação para sexta-feira, para con-
cluirmos os 10 relatórios setoriais. Hoje já concluímos 
3, e já discutimos mais um. E a nossa ideia é concluir 
amanhã e sexta-feira, para que possamos entregar ao 
povo brasileiro a peça orçamentária do nosso Relator 
antes do Natal. Esse é o esforço que todos estamos 
fazendo. 

Comunico, portanto, que hoje a Comissão Mis-
ta não volta ao trabalho, mas amanhã, a partir das 

9h30min, contamos com todos os membros para re-
tornarmos os trabalhos. 

Muito obrigado.
O SR. EDIGAR MÃO BRANCA (PV – BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, con-
voco os amigos do Partido Verde para virem votar. É 
interessante votarmos a PEC 391 em favor dos nossos 
agentes de saúde.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Informamos ao De-
putado Gilmar Machado que o Democratas está em 
obstrução amanhã na sessão do Congresso.

O SR. PEDRO CHAVES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. PEDRO CHAVES (Bloco/PMDB – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
nome do PMDB, agradeço a V.Exa. por colocar essa 
matéria em votação na noite de hoje, bem como a todos 
os Deputados que fizeram parte da Comissão Especial 
que analisou a PEC 391, em especial o nosso colega 
Geraldo Resende, Vice-Presidente da Comissão; a 
Relatora, Deputada Fátima Bezerra; e o autor da pro-
posta, Deputado Raimundo Gomes de Matos. 

Também parabenizo todos os agentes de saúde 
que vieram a esta Casa por várias semanas, muitos 
percorreram centenas de quilômetros, para lutar em 
favor dessa causa justíssima para os que trabalham 
no combate às endemias. 

Os nossos agradecimentos a todos aqueles que 
contribuíram para colocar na pauta de votação essa 
PEC, em especial ao nosso Líder Henrique Eduardo 
Alves, que esteve sempre presente para conseguir-
mos aprová-la. 

Muito obrigado.
A SRA. ALICE PORTUGAL – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 

a palavra.
A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB – BA. 

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, na condição de uma das Vice-Presidentas da Co-
missão, digo que os agentes comunitários de saúde, 
cuja categoria na sua maioria é feminina, têm sido um 
exército em defesa da saúde do povo brasileiro. Os 
agentes de endemias têm sido sem dúvida aqueles 
que combatem os males a que ainda estão submeti-
dos o povo brasileiro devido às condições sanitárias 
em desenvolvimento no Brasil.

Por isso, essas duas categorias, que honram a 
saúde brasileira, merecem que a Câmara dos Depu-
tados garantam o seu plano de carreira.
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Parabenizo o autor da proposta, a Relatora e toda 
a Casa que unanimemente abraçam essa indispensá-
vel categoria para a saúde do Brasil.

O SR. GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB – MS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
peço neste momento a todos os Deputados do PMDB 
que compareçam ao plenário para podermos sinalizar 
no painel eletrônico o nosso compromisso com aqueles 
que, de fato, fizeram verdadeira revolução na saúde 
pública do País.

Acompanho o programa desde o seu nascedou-
ro, no Estado do Ceará, quando estudante, ao lado 
do Deputado Raimundo Gomes de Matos, fizemos lá 
uma experiência pioneira, no Município de Icapuí, cujo 
Prefeito da cidade, na época, é o nosso hoje Deputado 
Federal José Airton Cirilo.

Depois, levamos essa experiência para o Estado 
do Mato Grosso do Sul. Mais de 300 mil agentes co-
munitários de saúde fizeram com que houvesse dimi-
nuição do índice de mortalidade materna e infantil, na 
melhoria da vacinação no País, inclusive dos custos 
hospitalares, quando diminuímos várias internações.

Enfim, os agentes comunitários de saúde fazem 
hoje um belíssimo trabalho. E ao votar, no segundo turno, 
a Câmara dos Deputados reconhece o seu trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Será que 
V.Exas. não podem ficar um minutinho no plenário para 
votarmos depois a PEC da Alimentação?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Não, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está bem.
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, con-
voco toda a bancada do PT para vir votar. Sei que 
alguns companheiros já saíram da Casa, mas estão 
atentos, assistindo à TV Câmara, porque precisamos 
ter quorum qualificado de 308 Deputados. 

Vamos votar essa PEC!
Aproveito a oportunidade para reforçar o enca-

minhamento de V.Exa. de votarmos apenas o que for 
de consenso. Adianto que pela Liderança do PT não 
concordamos em votar urgência para criação de novos 
Estados, a não ser que haja um debate aqui na Casa, 
bem como para outros projetos que foram citados.

Portanto, reitero a convocação da bancada do 
PT e a disposição de V.Exa. de votar apenas o que 
é consenso, para não atrapalhar o andamento desta 
sessão.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
cumprimento V.Exa. por ter permitido que esse acordo 
fosse realizado, pela votação da questão dos funcio-
nários da Casa e também da PEC dos servidores da 
saúde, que é extremamente importante, a dos agen-
tes comunitários. Sem dúvida alguma, foi pela decisão 
de V.Exa. que conseguimos superar aquele impasse e 
votarmos essas 2 matérias.

Parabéns, Presidente Michel Temer!
O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT – CE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, re-
gistro a importância deste dia histórico para o povo 
brasileiro: primeiro, pela aprovação do projeto do pré-
sal; segundo, pela aprovação da PEC nº 391, de auto-
ria do Deputado Raimundo Gomes de Matos, que dá 
excepcional contribuição para fortalecermos o papel 
dos extraordinários trabalhadores e trabalhadoras da 
saúde pública do nosso País.

Tive o privilégio de ser pioneiro nessa experiên-
cia, quando fui Prefeito da cidade de Icapuí, de 1985 
a 1988, e de lá para o Estado do Ceará, na época co-
mandando pelo Governador Tasso e seu Vice, Carlile 
Lavor, tendo sido implantada em todo o Estado; e hoje 
essa experiência é de âmbito nacional.

Portanto, felicito todos os agentes comunitários 
de saúde e de endemias por essa conquista.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente Michel 
Temer, em primeiro lugar, renovo o apelo para que os 
Parlamentares aqui compareçam. Estamos olhando 
agora para painel e o quorum é 283 Srs. Deputados. 
Precisamos de, no mínimo, 308 Srs. Deputados.

Fazemos este apelo não só para os Deputados 
do PT e da base, mas também para os Parlamentares 
como um todo, uma vez que essa matéria foi amplamen-
te acolhida pelos 513 Parlamentares desta Casa. 

Por que renovo este apelo? Porque, em face 
exatamente do debate, Deputado Michel Temer, que 
houve acerca da matéria do pré-sal, alguns Parlamen-
tares – pensando que não iam mais ter condições de 
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colocar em votação a PEC dos agentes comunitários 
de saúde – foram para casa.

Portanto, volto a dizer, há tempo ainda de aqueles 
que foram embora – pensando, repito, que essa PEC 
não iria ser apreciada hoje – virem ao plenário desta 
Casa. É fundamental votarmos hoje essa matéria, ten-
do em vista que os trabalhos legislativos se encerram 
na próxima semana. 

Portanto, ela tem que ser votada hoje, para depois 
ir para o Senado e, até quinta-feira da próxima sema-
na, aí sim, o Congresso Nacional, Câmara e Senado, 
concluir o processo de aprovação.

Essa PEC é um passo muito importante rumo a 
uma política de valorização salarial e profissional de 
uma categoria que exerce um papel extremamente im-
portante no País, no contexto da saúde pública.

Então, aqui fica o nosso apelo, Deputado Michel 
Temer. E, mais uma vez, agradeço a V.Exa. a sensibi-
lidade e também a todos os Líderes desta Casa. En-
fim, o apelo é para que compareçam os que ainda não 
votaram. Há tempo de vir e votar.

O SR. MARÇAL FILHO – Sr. Presidente...
O SR. ULDURICO PINTO (PHS – BA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
ordem. Quero fazer um apelo a V.Exa. no sentido de 
que acione as campainhas para chamar os Deputados 
que porventura ainda estejam na Casa.

O SR. BETO ALBUQUERQUE – Sr. Presidente, 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou es-
colher por sorteio quem fala.

Fala o Deputado Beto Albuquerque.
O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB – 

RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, 
Presidente.

Apenas, rapidamente, também para saudar V.Exa. 
pela condução dos trabalhos e registrar este momento, 
já de madrugada: esta Casa cumprindo a tarefa rele-
vante de dar ao segmento de agentes comunitários de 
saúde a estabilidade de um emprego digNº Não haverá 
atenção básica de saúde nos municípios brasileiros se 
não houver o trabalho desse povo dedicado à atenção 
básica, que são os agentes comunitários.

De forma que quero saudar os autores da matéria 
e, acima de tudo, aqueles a quem faremos justiça ao criar 
esse plano de carreira. Com isso, vamos melhorar segu-
ramente a atenção básica de saúde em todo o Brasil.

Parabéns a todos!
Muito obrigado.
O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB – RS. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB convoca seus Parlamentares a virem ao ple-
nário. Ainda não se preencheu o quorum de 308.

Agentes de saúde são anjos da guarda. Como tra-
balham! Agora estão tendo um marco legal. É o reconheci-

mento do que eles fazem. Transformação, sim, no SUS. Es-
senciais na atenção básica, batendo à porta das casas.

O PMDB reforça que todos os Parlamentares ve-
nham votar a PEC dos agentes de saúde!

O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB – MS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, eu também gostaria de registrar a 
satisfação de ver essa proposta de emenda à Consti-
tuição sendo aprovada no segundo turno.

Sou testemunha, lá no meu Estado de Mato Grosso 
do Sul, do trabalho magnífico que os agentes de saúde 
realizam de porta em porta, atendendo muitas famílias 
diariamente. É um trabalho meritório que eles realizam. É 
uma satisfação muito grande participar deste momento, 
um momento feliz para todos os agentes de saúde.

Eu gostaria também de registrar, Sr. Presiden-
te, que apresentei, nesta quarta-feira, na Comissão 
de Justiça, o meu relatório do projeto que contempla 
os aposentados com a recuperação das suas perdas. 
Esperamos vê-lo aprovado brevemente.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pela or-

dem, Deputado Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
estou preocupado porque já há algum tempo o quorum 
não aumenta, e nós precisamos dos 308 votos.

É preciso que V.Exa. leve isso em consideração, 
até porque, em função da disputa, vários Parlamentares 
deixaram o plenário. E esta votação talvez seja uma das 
mais justas que esta Casa já fez. Faz-se justiça a esse 
segmento. Podem ter certeza de que, quando os agentes 
comunitários de saúde começaram a atuar, em muito me-
lhoraram todos os índices de saúde pública deste País.

Sr. Presidente, é necessário o quorum de 308 
Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu farei o 
seguinte: se o quorum parar demais... O perigo é fazer 
308, haver uma abstenção, ou um engano qualquer, e 
perder-se uma grande causa. Então, vamos aguardar mais 
um pouco, para ver se o movimento não fica parado.

O SR. MAJOR FÁBIO (DEM – PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero parabe-
nizar a Mesa pela disposição em votar a PEC nº 391, de 
2009, dos agentes comunitários de saúde. Mas quero 
lembrar a V.Exa. que os policiais e bombeiros militares do 
Brasil foram às ruas este ano, acreditando nesta Casa. 
Então, gostaria muito que esta Casa desse também 
um presente de Natal aos policiais e bombeiros milita-
res, que não podem estar aqui, mas estão assistindo à 
sessão, querendo que venha à pauta e seja votada no 
plenário desta Casa a PEC nº 300, de 2008.

Tenho certeza de que esses heróis da Nação es-
tão assistindo às nossas sessões todos os dias, mes-
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mo não podendo estar aqui, porque têm de cumprir 
escala, têm de dar segurança à sociedade.

Acredito que a mesma disposição da Presidência 
desta Casa em votar a PEC nº 391 vai ser colocada 
também para votarmos, ainda este ano, a PEC nº 300, 
para trazer dignidade e respeito aos policiais e bom-
beiros militares do Brasil.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 

Ronaldo Caiado.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. 
Presidente.

Quero convocar todos os Parlamentares do De-
mocratas para que venham ao plenário. Estamos ainda 
com 301 votos. Precisamos de no mínimo 308 votos. 
É fundamental que possamos atingir esse número e 
superá-lo ainda.

No mais, Sr. Presidente, quero cumprimentar, 
aplaudir e dizer parabéns a todos os agentes de saúde, 
que exercem um trabalho determinado. Principalmente 
nós, que somos médicos, sabemos o que realmente 
essas pessoas têm produzido em prol da saúde no 
interior deste Brasil.

Sabemos quanto eles diminuíram a mortalidade 
infantil, quanto combateram e nos auxiliaram com re-
lação às doenças crônicas e quanto trouxeram de dig-
nidade para aquelas pessoas que não tinham nenhum 
suporte, nenhum atendimento. Eles ajudam na triagem 
ao médico, no assessoramento direto, na orientação, 
no afago, no carinho.

Então, meus cumprimentos. Sem dúvida nenhu-
ma, todos reconhecemos esse trabalho que vocês 
desenvolvem no Brasil. Meus parabéns!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Um mi-
nuto para cada um.

Deputada Cida Diogo, que aguarda há algum 
tempo.

A SRA. CIDA DIOGO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero convocar 
a bancada do PT e dizer que há vários Deputados e 
Deputadas do PT se deslocando para a Câmara. Vá-
rios tinham se retirado, mas estão voltando para cá. 
Já fizeram o contato.

Vamos atingir – já estamos atingindo – o quo-
rum. É bom chegar a 315, 320, para termos seguran-
ça. Então, vamos chegar ao quorum, para atender a 
essa categoria profissional, os agentes comunitários 
de saúde, que têm feito da saúde pública do nosso 
País um exemplo. Eles têm enfrentado situações as 
mais adversas possíveis.

Esta Casa, com essa PEC, faz justiça: recupera a 
dignidade desses profissionais para a área de saúde.

Eu, como médica e ex-secretária de saúde, sei 
quanto vocês são fundamentais para o Sistema Único 

de Saúde funcionar em nosso País. Por isso, estamos 
aqui aguardando. 

Vejo que está chegando mais um Deputado para 
votar.

Vamos atingir o quorum e fazer justiça a essa 
categoria profissional, com certeza!

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje já abri 
mão da palavra várias vezes em nome do PTB, mas 
neste momento faço questão de falar em nome do meu 
partido, do qual sou Líder nesta Casa, para saudar os 
agentes comunitários de saúde e dizer da importância 
que tem a saúde, que é tão mal tratada no Brasil.

Podemos perceber que mais alguns Deputados 
aqui estão chegando. Acabei de ligar agora para alguns 
Deputados de Goiás, que estão chegando e deverão 
votar nos próximos minutos. Mas ficar em 308, 309, 
310 é perigoso.

Gostaríamos de pedir, Sr. Presidente, que V.Exa. 
aguarde pelo menos uns 5, 6 Deputados, porque pode 
ter acontecido algum erro de votação, e aí nós perde-
remos uma PEC que já está em segundo turno.

Então, quero pedir a V.Exa. que aguarde mais um 
momento. Eu liguei para 3 Deputados de Goiás. Está 
aí o Deputado Sandro Mabel, que acabou de chegar. 
O Deputado Leréia está vindo também. Alguns Depu-
tados de Goiás estão vindo para votar essa importante 
PEC, pela saúde do povo brasileiro, que é a dos agen-
tes comunitários de saúde.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Depu-
tado Sandro Mabel, só para V.Exas. saberem, veio de 
Goiânia para cá, para votar, para atingir 308.

O SR. JOVAIR ARANTES – Com direito a bis-
coitos! (Risos.) 

O SR. ULDURICO PINTO – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 

Lira Maia, tem V.Exa. a palavra. 
O SR. LIRA MAIA (DEM – PA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero agradecer aos 
Líderes e verificar a possibilidade de votarmos o plebiscito 
do Estado do Tapajós e Carajás nesta noite. São matérias 
consensuais na Casa; é apenas o plebiscito que se quer 
fazer. É da maior importância que possamos dar oportu-
nidade ao povo do Pará de decidir seu destino.

Tapajós e Carajás, hoje, se Deus quiser, será um 
dia histórico para todos nós! 

O SR. JÚLIO CESAR (DEM – PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero falar 
de minha alegria e satisfação de ver aprovado hoje, em 
segundo turno, a PEC dos agentes de saúde.

Os agentes de saúde representam o melhor pro-
grama de saúde preventiva que já se inventou neste 
País. Eles viviam no anonimato, à margem da lei. Com 
esta PEC, está sendo legalizada a carreira, o plano de 
cargos. Fico muito feliz de estar votando. 
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Sr. Presidente, peço a tolerância de V.Exa. para ver 
se chegamos a 315 ou 320 votos, a fim de afastar qual-
quer possibilidade de que esta PEC seja derrotada. 

Queremos estar ao lado do agente de saúde, 
porque ele representa realmente um grande trabalho 
para o Piauí, o Nordeste e o Brasil. 

A SRA. NILMAR RUIZ (PR – TO. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero dei-
xar meu testemunho como Prefeita de Palmas, capital 
de meu Estado do Tocantins, quando havia 100% de 
cobertura dos agentes de saúde de nossa cidade. É 
fundamental esse trabalho. Hoje, nesta noite, fazemos 
justiça ao aprovar o plano salarial, o plano de carreira 
para nossos agentes. 

Deixo nossos parabéns aos agentes de saúde 
e falo da grande importância para nosso Brasil dessa 
categoria tão importante. 

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 

palavra o Deputado Marcelo Almeida.
O SR. MARCELO ALMEIDA (Bloco/PMDB – PR. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, quero usar este momento para declarar meu voto 
com relação ao substitutivo do projeto de lei sobre a 
discussão do pré-sal. 

Tive, Sr. Presidente, a oportunidade, 60 dias atrás, 
de ganhar um livro que foi lançado no Brasil, chamado 
Novos Rumos do Petróleo no País e não consegui ficar 
convencido de que aprovamos o melhor projeto para o 
Brasil, relativamente a esse projeto que foi discutido e a 
algumas regras que foram mudadas nos últimos dias. 

Então, gostaria só de deixar registrado que votei con-
trariamente ao substitutivo do Projeto de Lei nº 5.938.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 

a palavra ao Deputado Luiz Couto.
O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, 
quero dizer da importância da aprovação da PEC dos 
Agentes Comunitários de Saúde. 

Em nome da Comissão de Direitos Humanos, quero 
repudiar a ação do Governo do Distrito Federal, que usou 
da polícia para reprimir as manifestações livres no com-
bate à corrupção. Queremos manifestar esse repúdio e 
dizer que a democracia exige o respeito à manifestação 
livre. Eles estavam lá para dizer que não aceitam a cor-
rupção, que querem efetivamente que aqueles que agi-
ram contrariamente à lei possam ser punidos e afastados 
da vida pública. Quero dizer que é importante para todos 
nós a aprovação dessa PEC dos Agentes Comunitários 
de Saúde, porque eles são os responsáveis pelo bom 
andamento da saúde pública do País.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
registrar o nosso apoio à PEC dos agentes de saúde e 

dizer que lamento que não tenhamos votado o projeto 
dos aposentados.

É importante deixar registrado que a Câmara 
dos Deputados não conseguiu cumprir a sua tarefa. 
Felizmente, o Presidente Lula vai mandar para cá uma 
medida provisória para dar aos aposentados um rea-
juste mínimo, básico, elementar. 

A Câmara fica devendo esse reajuste aos apo-
sentados e também a votação do projeto que trata do 
fator previdenciário. Essa é uma dívida que não res-
gatamos neste aNº Fiz a minha parte; cobrei, briguei, 
esperneei, mas o Parlamento nacional ficou devendo 
para os aposentados neste ano.

O SR. ULDURICO PINTO (PHS – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
parabenizar todos os agentes comunitários de saúde 
e agentes de combate a endemias.

Parabéns, Ruth Brilhante de Souza, Presidente 
da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários 
de Saúde, e à Dra. Elaine! 

Hoje foi uma luta história. Será uma madrugada 
importante para a saúde pública do nosso País. Demos 
um passo importante que vai servir de exemplo para 
outras categorias da área da saúde.

Sr. Presidente, quero ainda registrar que, na vo-
tação anterior, acompanhei o meu partido.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa 
foi uma votação histórica! Houve uma mobilização du-
rante quase 60 dias no Congresso Nacional.

Cumprimento os agentes de combate às ende-
mias pela vitória no segundo turno.

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
ordem. Um esclarecimento sobre a pauta. 

Após esta votação, quais as outras questões que 
há para serem apreciadas?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Temos o 
PL das mudanças climáticas, que veio do Senado, e 
2 projetos de decreto legislativo. (Pausa.)

Perdão, é apenas a urgência para o decreto legis-
lativo que autoriza plebiscito para a criação do Estado 
de Carajás e um projeto de decreto legislativo que au-
toriza plebiscito para o Estado de Tapajós.

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, não 
há acordo sobre essas matérias.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Se não 
houver acordo, não vou votar.

O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB – GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Mas há acordo quanto à ur-
gência, Sr. Presidente.

O SR. FERNANDO FERRO – Quanto ao PL de 
mudanças climáticas temos acordo. 

Sr. Presidente, nossa saudação aos agentes co-
munitários de saúde que até a esta hora estão aqui.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não é a 
urgência apenas? Vamos votar a urgência, não é?

O SR. FERNANDO FERRO – Vamos apelar para 
os 3 votos que faltam para nos dar segurança nesta 
apreciação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Esperem. 
Vou encerrar esta votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está en-
cerrada a votação. (Palmas.)

VOTARAM:

SIM      315 
ABSTENÇÃO         1
TOTAL      316

FOI APROVADA A MATÉRIA EM SEGUNDO TURNO 
(PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 391, 
DE 2009). 
FICA DISPENSADA A VOTAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL 
DA MATÉRIA, NOS TERMOS DO INCISO I DO § 2º 
DO ART. 195 DO REGIMENTO INTERNO.
A MATÉRIA VAI AO SENADO FEDERAL.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 391/2009 – SEGUNDO TURNO 
– Nominal Eletrônica 
Início da votação: 10-12-09 00:00
Encerramento da votação: 10-12-09 00:26
Presidiram a Votação:

Michel Temer
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Parabéns 
aos agentes comunitários de saúde! 

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sobre o projeto 
de mudanças climáticas, parece-me que há entendi-
mento. Tendo em vista a obstrução para a votação dos 
Estados, é o projeto de mudanças climáticas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Podemos 
votar o projeto sobre mudanças climáticas?

O SR. RICARDO BARROS – Eu pediria o apoio 
de todos para esse acordo.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Há acordo para o projeto de 
mudanças climáticas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há a acor-
do, Deputado Fernando Ferro?

O SR. FERNANDO FERRO – Há acordo, sim. 
O SR. SANDRO MABEL (PR – GO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Tivemos uma reunião dos Lí-
deres do DEM, do PSDB, de todos os Líderes, com o 
Diretor-Geral do DNIT e com o Clésio Andrade, Presiden-
te da CNT, sobre o Sistema Nacional de Viação, o PL nº 
1.176, de 95, que está em urgência para ser votado. 

Todos que participaram do almoço viram a ne-
cessidade nacional de que temos de aprovação des-
se projeto. Não aprova só o sistema rodoviário, mas 
ferroviário, fluvial, tudo isso. Então, gostaria de pedir 
a urgência. Acho que todos que participamos e vimos 
a necessidade. Acho que não existe problema para 
votar essa urgência, que é importante. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
consultar depois. Se houver acordo de todos... 

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, temos uma 
questão das mudanças climáticas no momento. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
votar as mudanças climáticas primeiro. 

O SR. MIRO TEIXEIRA – Queria sugerir que se 
votasse em consenso. A matéria é relevante. Está ha-
vendo essa mobilização do planeta neste momento em 
Copenhague. Vamos logo votar “sim” geral, ali no painel, 
e aclamar esse projeto que voltou do Senado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou anun-
ciar a última votação. 

PROJETO DE LEI Nº 18, DE 2007 
(DO SR. SARNEY FILHO)

Discussão, em turno único, das Emen-
das do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 
18, de 2007, que institui a Política Nacional 
sobre Mudança do Clima — PNMC e dá ou-
tras providências. Pendente de parecer da 
Comissão Especial.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para ofe-
recer parecer às emendas do Senado Federal pela 
Comissão Especial, concedo a palavra ao Deputado 
Antonio Carlos Mendes Thame. (Pausa.)

Não estando presente S.Exa., concedo a pa-
lavra ao nobre Deputado Miro Teixeira para emitir o 
parecer. 

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Para emi-
tir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
examinamos essas emendas, porque esta matéria já 
esteve conosco, no plenário, e entendemos que elas 
cumprem plenamente todos os requisitos regimen-
tais, legais, constitucionais, em termos de adequação 
orçamentária, de constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Pela aprovação de todas. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – De todas 

as emendas. Portanto, o parecer é pela aprovação 
das emendas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção as Emendas do Senado Federal de nºs 1 a 4, com 
parecer pela aprovação.

Emenda nº 1 
(Corresponde à Emenda nº 6 – CMA)

Acrescente-se ao art. 6º do Projeto 
o seguinte inciso III, renumerando-se os 
demais:

“Art. 6º ...................................................
............................................ ...........................

...............................................................
............................................ ...........................

III – os Planos de Ação para a Prevenção 
e Controle do Desmatamento nos biomas;

...............................................................
.. ............................ ........................................”

Emenda nº 2 
(Corresponde à Emenda nº 1 – CI)

Substitua-se no caput do art. 10 do 
Projeto a expressão “do PNMA” por “da 
PNMC”. 

Emenda nº 3 
(Corresponde à Emenda nº 3 – CAE)

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 
único do art. 11 do Projeto:

“Art. 11. ..................................................
................................ .......................................

Parágrafo único. Decreto do Poder Exe-
cutivo estabelecerá, em consonância com a 
Política Nacional sobre Mudança do Clima, os 
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Planos setoriais de mitigação e de adaptação às 
mudanças climáticas visando à consolidação de 
uma economia de baixo consumo de carbono, 
na geração e distribuição de energia elétrica, no 
transporte público urbano e nos sistemas modais 
de transporte interestadual de cargas e passagei-
ros, na indústria de transformação e na de bens 
de consumo duráveis, nas indústrias químicas 
fina e de base, na indústria de papel e celulose, 
na mineração, na indústria da construção civil, 
nos serviços de saúde e na agropecuária, com 
vistas a atender metas gradativas de redução de 
emissões antrópicas quantificáveis e verificáveis, 
considerando as especificidades de cada setor, 
inclusive por meio do Mecanismo de Desenvol-
vimento Limpo (MDL) e das Ações de Mitigação 
Nacionalmente Apropriadas (NAMAs)”.

Emenda nº 4 
(Corresponde à Subemenda nº 1 – CAE à  

Emenda nº 2 – CI)

Acrescente-se ao Projeto o seguin-
te art. 12, renumerando-se o atual art. 12 
como art. 13:

“Art. 12. Para alcançar os objetivos da 
PNMC, o País adotará como compromisso 
nacional voluntário ações de mitigação das 
emissões de gases de efeito estufa, com vis-
tas a reduzir entre 36,1% (trinta e seis inteiros 
e um décimo por cento) e 38,9% (trinta e oito 
inteiros e nove décimos por cento) suas emis-
sões projetadas até 2020.

Parágrafo único. A projeção das emis-
sões para 2020, assim como o detalhamento 
das ações para alcançar o objetivo expresso 
no caput, serão dispostas por decreto, tendo 
por base o segundo Inventário Brasileiro de 
Emissões e Remoções Antrópicas de Gases 
de Efeito Estufa não Controlados pelo Protocolo 
de Montreal, a ser concluído em 2010.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que as aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADAS.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre 

a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE  
LEI Nº 18-C DE 2007

Institui a Política Nacional sobre Mu-
dança do Clima – PNMC e dá outras pro-
vidências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional sobre 

Mudança do Clima – PNMC e estabelece seus princí-
pios, objetivos, diretrizes e instrumentos.

Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, entende-
se por:

I – adaptação: iniciativas e medidas para 
reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais 
e humanos frente aos efeitos atuais e espera-
dos da mudança do clima;

II – efeitos adversos da mudança do cli-
ma: mudanças no meio físico ou biota resultan-
tes da mudança do clima que tenham efeitos 
deletérios significativos sobre a composição, 
resiliência ou produtividade de ecossistemas 
naturais e manejados, sobre o funcionamen-
to de sistemas socioeconômicos ou sobre a 
saúde e o bem-estar humanos;

III – emissões: liberação de gases de 
efeito estufa ou seus precursores na atmos-
fera numa área específica e num período de-
terminado;

IV – fonte: processo ou atividade que libe-
re na atmosfera gás de efeito estufa, aerossol 
ou precursor de gás de efeito estufa;

V – gases de efeito estufa: constituintes 
gasosos, naturais ou antrópicos, que, na at-
mosfera, absorvem e reemitem radiação in-
fravermelha;

VI – impacto: os efeitos da mudança do 
clima nos sistemas humanos e naturais;

VII – mitigação: mudanças e substituições 
tecnológicas que reduzam o uso de recursos 
e as emissões por unidade de produção, bem 
como a implementação de medidas que redu-
zam as emissões de gases de efeito estufa e 
aumentem os sumidouros;

VIII – mudança do clima: mudança de 
clima que possa ser direta ou indiretamen-
te atribuída à atividade humana que altere a 
composição da atmosfera mundial e que se 
some àquela provocada pela variabilidade 
climática natural observada ao longo de perí-
odos comparáveis;

IX – sumidouro: processo, atividade ou 
mecanismo que remova da atmosfera gás de 
efeito estufa, aerossol ou precursor de gás de 
efeito estufa; e 

X – vulnerabilidade: grau de suscetibilida-
de e incapacidade de um sistema, em função 
de sua sensibilidade, capacidade de adapta-
ção, e do caráter, magnitude e taxa de mudan-
ça e variação do clima a que está exposto, de 
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lidar com os efeitos adversos da mudança do 
clima, entre os quais a variabilidade climática 
e os eventos extremos.

Art. 3º A PNMC e as ações dela decorrentes, exe-
cutadas sob a responsabilidade dos entes políticos e 
dos órgãos da administração pública, observarão os 
princípios da precaução, da prevenção, da participa-
ção cidadã, do desenvolvimento sustentável e o das 
responsabilidades comuns, porém diferenciadas, este 
último no âmbito internacional, e, quanto às medidas 
a serem adotadas na sua execução, será considera-
do o seguinte:

I – todos têm o dever de atuar, em bene-
fício das presentes e futuras gerações, para a 
redução dos impactos decorrentes das interfe-
rências antrópicas sobre o sistema climático;

II – serão tomadas medidas para prever, 
evitar ou minimizar as causas identificadas da 
mudança climática com origem antrópica no 
território nacional, sobre as quais haja razoá-
vel consenso por parte dos meios científicos 
e técnicos ocupados no estudo dos fenôme-
nos envolvidos;

III – as medidas tomadas devem levar 
em consideração os diferentes contextos so-
cioeconomicos de sua aplicação, distribuir os 
ônus e encargos decorrentes entre os setores 
econômicos e as populações e comunidades 
interessadas de modo equitativo e equilibra-
do e sopesar as responsabilidades individuais 
quanto à origem das fontes emissoras e dos 
efeitos ocasionados sobre o clima;

IV – o desenvolvimento sustentável é a 
condição para enfrentar as alterações climáti-
cas e conciliar o atendimento às necessidades 
comuns e particulares das populações e comu-
nidades que vivem no território nacional;

V – as ações de âmbito nacional para 
o enfrentamento das alterações climáticas, 
atuais, presentes e futuras, devem conside-
rar e integrar as ações promovidas no âmbito 
estadual e municipal por entidades públicas 
e privadas;

VI – o dispêndio público com as ações de 
enfrentamento das alterações climáticas não 
sofrerá contingenciamento de nenhuma espé-
cie durante a execução orçamentária.

Art. 4º A Política Nacional sobre Mudança do Cli-
ma – PNMC visará:

I – à compatibilização do desenvolvi-
mento econômico-social com a proteção do 
sistema climático; 

II – à redução das emissões antrópicas 
de gases de efeito estufa em relação às suas 
diferentes fontes; 

III – ao estímulo ao desenvolvimento e 
ao uso de tecnologias limpas e ao paulatino 
abandono do uso de fontes energéticas que 
utilizem combustíveis fósseis;

IV – ao fortalecimento das remoções 
antrópicas por sumidouros de gases de efeito 
estufa no território nacional; 

V – à implementação de medidas para 
promover a adaptação à mudança do clima 
pelas 3 (três) esferas da Federação, com a par-
ticipação e a colaboração dos agentes econô-
micos e sociais interessados ou beneficiários, 
em particular aqueles especialmente vulnerá-
veis aos seus efeitos adversos;

VI – à preservação, à conservação e à 
recuperação dos recursos ambientais, com 
particular atenção aos grandes biomas natu-
rais tidos como Patrimônio Nacional;

VII – à consolidação e à expansão das 
áreas legalmente protegidas e ao incentivo aos 
reflorestamentos e à recomposição da cober-
tura vegetal em áreas degradadas;

VIII – ao estímulo ao desenvolvimento 
do Mercado Brasileiro de Redução de Emis-
sões – MBRE.

Parágrafo único. Os objetivos da Política Nacional 
sobre Mudança do Clima deverão estar em consonân-
cia com o desenvolvimento sustentável a fim de buscar 
o crescimento econômico, a erradicação da pobreza e 
a redução das desigualdades sociais.

Art. 5º São diretrizes da Política Nacional sobre 
Mudança do Clima:

I – os compromissos assumidos pelo 
Brasil na Convenção-Quadro das Nações Uni-
das sobre Mudança do Clima, no Protocolo 
de Quioto e nos demais documentos sobre 
mudança do clima dos quais vier a ser sig-
natário;

II – as ações de mitigação da mudança do 
clima em consonância com o desenvolvimento 
sustentável, que sejam, sempre que possível, 
mensuráveis para sua adequada quantificação 
e verificação a posteriori;

III – as medidas de adaptação para redu-
zir os efeitos adversos da mudança do clima 
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e a vulnerabilidade dos sistemas ambiental, 
social e econômico;

IV – as estratégias integradas de miti-
gação e adaptação à mudança do clima nos 
âmbitos local, regional e nacional;

V – o estímulo e o apoio à participação 
dos governos federal, estadual, distrital e muni-
cipal, assim como do setor produtivo, do meio 
acadêmico e da sociedade civil organizada, 
no desenvolvimento e na execução de políti-
cas, planos, programas e ações relacionados 
à mudança do clima;

VI – a promoção e o desenvolvimento 
de pesquisas científico-tecnológicas e a di-
fusão de tecnologias, processos e práticas 
orientados a:

a) mitigar a mudança do clima por meio 
da redução de emissões antrópicas por fontes 
e do fortalecimento das remoções antrópicas 
por sumidouros de gases de efeito estufa;

b) reduzir as incertezas nas projeções 
nacionais e regionais futuras da mudança do 
clima; 

c) identificar vulnerabilidades e adotar 
medidas de adaptação adequadas;

VII – a utilização de instrumentos finan-
ceiros e econômicos para promover ações de 
mitigação e adaptação à mudança do clima, 
observado o disposto no art. 6º;

VIII – a identificação, e sua articulação 
com a Política prevista nesta Lei, de instru-
mentos de ação governamental já estabeleci-
dos aptos a contribuir para proteger o sistema 
climático;

IX – o apoio e o fomento às atividades 
que efetivamente reduzam as emissões ou 
promovam as remoções por sumidouros de 
gases de efeito estufa; 

X – a promoção da cooperação interna-
cional no âmbito bilateral, regional e multilateral 
para o financiamento, a capacitação, o desen-
volvimento, a transferência e a difusão de tec-
nologias e processos para a implementação de 
ações de mitigação e adaptação, incluindo a 
pesquisa científica, a observação sistemática 
e o intercâmbio de informações;

XI – o aperfeiçoamento da observação 
sistemática e precisa do clima e suas mani-
festações no território nacional e nas áreas 
oceânicas contíguas; 

XII – a promoção da disseminação de 
informações, a educação, a capacitação e a 
conscientização pública sobre mudança do 
clima;

XIII – o estímulo e o apoio à manutenção 
e à promoção:

a) de práticas, atividades e tecnologias de 
baixas emissões de gases de efeito estufa;

b) de padrões sustentáveis de produção 
e consumo.

Art. 6º São instrumentos da Política Na-
cional sobre Mudança do Clima:

I – o Plano Nacional sobre Mudança do 
Clima;

II – o Fundo Nacional sobre Mudança 
do Clima;

III – os Planos de Ação para a Prevenção 
e Controle do Desmatamento nos biomas;

IV – a Comunicação Nacional do Brasil à 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima, de acordo com os critérios 
estabelecidos por essa Convenção e por suas 
Conferências das Partes;

V – as resoluções da Comissão Intermi-
nisterial de Mudança Global do Clima;

VI – as medidas fiscais e tributárias des-
tinadas a estimular a redução das emissões e 
remoção de gases de efeito estufa, incluindo 
alíquotas diferenciadas, isenções, compensa-
ções e incentivos, a serem estabelecidos em 
lei específica;

VII – as linhas de crédito e financiamen-
to específicas de agentes financeiros públicos 
e privados;

VIII – o desenvolvimento de linhas de 
pesquisa por agências de fomento;

IX – as dotações específicas para 
ações em mudança do clima no orçamento 
da União;

X – os mecanismos financeiros e econô-
micos referentes à mitigação da mudança do 
clima e à adaptação aos efeitos da mudança 
do clima que existam no âmbito da Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima e do Protocolo de Quioto;

XI – os mecanismos financeiros e econô-
micos, no âmbito nacional, referentes à mitiga-
ção e à adaptação à mudança do clima;

XII – as medidas existentes, ou a serem 
criadas, que estimulem o desenvolvimento de 
processos e tecnologias, que contribuam para 
a redução de emissões e remoções de gases 
de efeito estufa, bem como para a adaptação, 
dentre as quais o estabelecimento de critérios 
de preferência nas licitações e concorrências 
públicas, compreendidas aí as parcerias pú-
blico-privadas e a autorização, permissão, 
outorga e concessão para exploração de ser-
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viços públicos e recursos naturais, para as 
propostas que propiciem maior economia de 
energia, água e outros recursos naturais e re-
dução da emissão de gases de efeito estufa 
e de resíduos;

XIII – os registros, inventários, estimati-
vas, avaliações e quaisquer outros estudos de 
emissões de gases de efeito estufa e de suas 
fontes, elaborados com base em informações 
e dados fornecidos por entidades públicas e 
privadas;

XIV – as medidas de divulgação, educa-
ção e conscientização;

XV – o monitoramento climático nacional;
XVI – os indicadores de sustentabilidade;
XVII – o estabelecimento de padrões 

ambientais e de metas, quantificáveis e verifi-
cáveis, para a redução de emissões antrópicas 
por fontes e para as remoções antrópicas por 
sumidouros de gases de efeito estufa;

XVIII – a avaliação de impactos ambien-
tais sobre o microclima e o macroclima.

Art. 7º Os instrumentos institucionais para a atu-
ação da Política Nacional de Mudança do Clima in-
cluem:

I – o Comitê Interministerial sobre Mu-
dança do Clima;

II – a Comissão Interministerial de Mu-
dança Global do Clima;

III – o Fórum Brasileiro de Mudança do 
Clima;

IV – a Rede Brasileira de Pesquisas sobre 
Mudanças Climáticas Globais – Rede Clima;

V – a Comissão de Coordenação das 
Atividades de Meteorologia, Climatologia e 
Hidrologia.

Art. 8º As instituições financeiras oficiais disponi-
bilizarão linhas de crédito e financiamento específicas 
para desenvolver ações e atividades que atendam aos 
objetivos desta Lei e voltadas para induzir a conduta 
dos agentes privados à observância e execução da 
PNMC, no âmbito de suas ações e responsabilidades 
sociais.

Art. 9º O Mercado Brasileiro de Redução de Emis-
sões – MBRE será operacionalizado em bolsas de 
mercadorias e futuros, bolsas de valores e entidades 
de balcão organizado, autorizadas pela Comissão de 
Valores Mobiliários – CVM, onde se dará a negociação 
de títulos mobiliários representativos de emissões de 
gases de efeito estufa evitadas certificadas.

Art. 10. A substituição gradativa dos combus-
tíveis fósseis, como instrumento de ação governa-
mental no âmbito da PNMC, consiste no incentivo 

ao desenvolvimento de energias renováveis e no 
aumento progressivo de sua participação na matriz 
energética brasileira, em substituição aos combus-
tíveis fósseis.

Parágrafo único. A substituição gradativa dos 
combustíveis fósseis será obtida mediante:

I – o aumento gradativo da participação 
da energia elétrica produzida por empreendi-
mentos de Produtores Independentes Autôno-
mos, concebidos com base nas fontes eólicas 
de geração de energia, nas pequenas centrais 
hidrelétricas e de biomassa, no Sistema Elé-
trico Interligado Nacional;

II – o incentivo à produção de biodiesel, 
preferencialmente a partir de unidades produ-
toras de agricultura familiar e de cooperativas 
ou associações de pequenos produtores, e ao 
seu uso progressivo em substituição ao óleo 
diesel derivado de petróleo, particularmente 
no setor de transportes;

III – o estímulo à produção de energia a 
partir das fontes solar, eólica, termal, da bio-
massa e da co-geração, e pelo aproveitamento 
do potencial hidráulico de sistemas isolados 
de pequeno porte;

IV – o incentivo à utilização da energia 
térmica solar em sistemas para aquecimento 
de água, para a redução do consumo domés-
tico de eletricidade e industrial, em especial 
nas localidades em que a produção desta 
advenha de usinas termelétricas movidas a 
combustíveis fósseis;

V – a promoção, por organismos públi-
cos de Pesquisa e Desenvolvimento científico-
tecnológico, de estudos e pesquisas científicas 
e de inovação tecnológica acerca das fontes 
renováveis de energia;

VI – a promoção da educação ambien-
tal, formal e não formal, a respeito das van-
tagens e desvantagens e da crescente ne-
cessidade de utilização de fontes renováveis 
de energia em substituição aos combustíveis 
fósseis;

VII – o tratamento tributário diferenciado 
dos equipamentos destinados à geração de 
energia por fontes renováveis;

VIII – o incentivo à produção de etanol e 
ao aumento das porcentagens de seu uso na 
mistura da gasolina;

IX – o incentivo à produção de carvão 
vegetal a partir de florestas plantadas.

Art. 11. Os princípios, objetivos, diretrizes e ins-
trumentos das políticas públicas e programas governa-
mentais deverão compatibilizar-se com os princípios, 
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objetivos, diretrizes e instrumentos desta Política Na-
cional sobre Mudança do Clima.

Parágrafo único. Decreto do Poder Executivo 
estabelecerá, em consonância com a Política Nacio-
nal sobre Mudança do Clima, os Planos setoriais de 
mitigação e de adaptação às mudanças climáticas 
visando à consolidação de uma economia de baixo 
consumo de carbono, na geração e distribuição de 
energia elétrica, no transporte público urbano e nos 
sistemas modais de transporte interestadual de car-
gas e passageiros, na indústria de transformação e 
na de bens de consumo duráveis, nas indústrias quí-
micas fina e de base, na indústria de papel e celulose, 
na mineração, na indústria da construção civil, nos 
serviços de saúde e na agropecuária, com vistas em 
atender metas gradativas de redução de emissões 
antrópicas quantificáveis e verificáveis, considerando 
as especificidades de cada setor, inclusive por meio 
do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL e 
das Ações de Mitigação Nacionalmente Apropriadas 
-NAMAs.

Art. 12. Para alcançar os objetivos da PNMC, o País 
adotará, como compromisso nacional voluntário, ações de 
mitigação das emissões de gases de efeito estufa, com 
vistas em reduzir entre 36,1% (trinta e seis inteiros e um 
décimo por cento) e 38,9% (trinta e oito inteiros e nove dé-
cimos por cento) suas emissões projetadas até 2020.

Parágrafo único. A projeção das emissões para 
2020 assim como o detalhamento das ações para al-
cançar o objetivo expresso no caput serão dispostos 
por decreto, tendo por base o segundo Inventário Bra-
sileiro de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases 
de Efeito Estufa não Controlados pelo Protocolo de 
Montreal, a ser concluído em 2010.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2009. – 
Deputado Miro Teixeira, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai à sanção presidencial. (Palmas.)
O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB – GO. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na última votação, votei com o partido.

O SR. SANDRO MABEL (PR – GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acho que 
poderíamos votar só a urgência...

O SR. TAKAYAMA (PSC – PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Voto conforme a orientação do 
partido.

A SRA. MARIA HELENA (Bloco/PSB – RR. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, votei 
“sim” à PEC dos agentes comunitários de saúde.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Deputado Mi-
chel Temer, quero dizer da minha alegria e agrade-
cer mais uma vez a V.Exa., aos Líderes partidários. 
Quero dizer aqui também que a Deputada Rose de 
Freitas, desde ontem, desempenhou um papel mui-
to importante na busca de um entendimento. Enfim, 
quero terminar com uma frase, saudando todos os 
agentes comunitários de saúde de todo o País: valeu 
o sonho e valeu a luta!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito bem!
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não houve 
consenso na votação das urgências de Carajás. Mas 
somos solidários, nós do PDT, ao Deputado Giovanni 
Queiroz, que comanda essa luta. Então, devo lhe dizer 
que também não concordamos com outras matérias 
extrapauta, já que não houve esse consenso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Então, não 
dá para votar hoje a urgência de Carajás nem a de Ta-
pajós.

Vou retirá-las da pauta. 
O Deputado José Rocha está aí? (Pausa.)
Também sabe que não há consenso, não é?

V – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a sessão, lembrando que 
hoje, dia 10 de dezembro, às 9h30min, haverá sessão 
do Congresso Nacional, no plenário da Câmara dos 
Deputados, para apreciação de projetos de lei.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – COMPA-
RECEM MAIS À SESSÂO OS SRS.:

RIO DE JANEIRO

Cida Diogo PT 
Total de Rio de Janeiro: 1

SÃO PAULO

Nelson Marquezelli PTB 
Total de São Paulo: 1

DEIXAM DE COMPARECER À SES-
SÃO OS SRS.:

AMAPÁ

Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amapá: 1

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP 
Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Nilson Pinto PSDB 
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Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Total de Pará: 5

AMAZONAS

Rebecca Garcia PP 
Silas Câmara PSC 
Total de Amazonas: 2

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de Rondônia: 3

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Henrique Afonso PV 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Clóvis Fecury DEM 
Nice Lobão DEM 
Washington Luiz PT 
Zé Vieira PR 
Total de Maranhão: 4

CEARÁ

Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Flávio Bezerra PRB PsbPCdoBPmnPrb
José Linhares PP 
Pastor Pedro Ribeiro PR 
Total de Ceará: 4

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT 
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Total de PARAÍBA 2
PERNAMBUCO
André de Paula DEM 
Armando Monteiro PTB 
Maurício Rands PT 
Silvio Costa PTB 
Total de Pernambuco: 4

SERGIPE

Mendonça Prado DEM 
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Fernando de Fabinho DEM 
Severiano Alves PMDB PmdbPtc
Total de Bahia: 3

MINAS GERAIS

Alexandre Silveira PPS 
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV 
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV 
Eduardo Barbosa PSDB 
Geraldo Thadeu PPS 
Jairo Ataide DEM 
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lincoln Portela PR 
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Narcio Rodrigues PSDB 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Total de Minas Gerais: 14

ESPÍRITO SANTO

Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Leandro Sampaio PPS 
Marina Maggessi PPS 
Neilton Mulim PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 5

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Bulhões PRB PsbPCdoBPmnPrb
Bispo Gê Tenuta DEM 
Carlos Sampaio PSDB 
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Lobbe Neto PSDB 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Regis de Oliveira PSC 
Ricardo Tripoli PSDB 
Vadão Gomes PP 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PPS 
Total de São Paulo: 14
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MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Laerte Bessa PSC 
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Roberto Balestra PP 
Rubens Otoni PT 
Total de Goiás: 2

PARANÁ

Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
Angelo Vanhoni PT 
Total de Paraná: 2

SANTA CATARINA

João Pizzolatti PP 
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

Cláudio Diaz PSDB 
José Otávio Germano PP 
Nelson Proença PPS 
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Total de Rio Grande do Sul: 4

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerro a 
sessão, antes convocando para hoje, quinta-feira, dia 
10 de dezembro, às 14h, a seguinte

ORDEM DO DIA DEBATES E TRABALHO  
DE COMISSÕES

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS OU RECURSOS 

I – EMENDAS

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE ALTERA O 
RICD
Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Art. 
216, § 1º, do RICD).

Nº 214/09 (Antonio Carlos Mendes Thame) – Acres-
centa parágrafo ao art. 119 do Regimento Interno, dis-
pondo sobre a inadmissibilidade de substitutivos que 
invertam o sentido original da proposição principal.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

II – RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
MISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o 
art. 132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS),
ou com o art. 133 (PARECERES CONTRÁRIOS), to-
dos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 2.385/2002 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária Cuiabana, para Cultura 
e Defesa Ambiental – ACUDAM a executar, pelo prazo 
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Cuiabá, Estado 
do Mato Grosso.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 1.486/2004 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Rádio Comunitária Cincão a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Londrina, Estado do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 1.818/2005 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Cultural e Artístico de Altônia a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Altônia, Esta-
do do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 302/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Radiodifusão Cidade 
de Palmital Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no município de Palmital, Es-
tado do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 695/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio e TV Sucesso Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
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cia modulada, no município de Varzelândia, Estado 
de Minas Gerais.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 916/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Rancho Uirapuru a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Gama, Distrito Federal.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 932/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Planaltinense Comunitária de 
Radiodifusão da Cidade Satélite de Planaltina – DF a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Planaltina, Distrito Federal.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 1.271/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Mello e Bruno Comunicação e 
Participações Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada, no Município 
de Manga, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-09
Nº 1.420/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura de Arapoti a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Arapoti, Estado 
do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 1.436/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura de Ramilândia – PR – ACCCR a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Ramilândia, Estado do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 1.442/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural Radiodifusão Comunitária 
Cristalense FM a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 

comunitária no Município de Cristal, Estado do Rio 
Grande do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-09

Nº 1.548/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Fraternal e Cultural de Fazenda 
Rio Grande a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Fazenda Rio Grande, Estado 
do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 1.607/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que reno-
va a concessão outorgada à Difusora Ouro Verde Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, no Município de Curitiba, Estado do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 1.627/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Rádio Comunitária Novo Cêrro 
Azul a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Cêrro Azul, Estado do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 1.639/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Comunidade Cultural Educativa Vilanovense 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 1.690/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária e Educativa de Santo 
Tomás de Aquino a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de São Tomás de Aquino, 
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 1.705/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Integração e Desenvolvimento 
das Comunidades de Balsa Nova a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Balsa Nova, 
Estado do Paraná.



Dezembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 70601 

DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 1.708/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio FM Mania Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Uberlândia, Estado de 
Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 1.748/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária Serra do Mar a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Piraquara, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-09

Nº 1.777/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Radiodifusão e 
Cultural de Ivaí a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Ivaí, Estado do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 1.784/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária da Rádio Cidade FM 
dos Amigos de Alto Paraíso a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no Município de Alto Paraíso, 
Estado de Rondônia.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-09
Nº 1.786/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Radiodifusão de 
Novorizonte – ACORZONTE a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Novorizonte, 
Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-09

Nº 1.795/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Radiodifusão de 
Patrocínio a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Patrocínio, Estado de Mi-
nas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 1.797/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Radiodifusão Comunitária Artís-
tica e Cultural de Realeza (ARACOACRE) a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Realeza, Estado do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 1.813/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à JR Radiodifusão Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Água Branca, Estado de 
Alagoas.
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-09

Nº 1.815/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Empresa de Radiodifusão Ouro 
Preto Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em frequência modulada, no Município de Vale 
do Paraíso, Estado de Rondônia.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-09
Nº 1.817/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Rede Metropolitana de Rádio e 
Televisão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Município de Breu 
Branco, Estado do Pará.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 1.819/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Som da Ilha Comércio e Produções 
Ltda – ME, para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em frequência modulada, no Município de Novais, 
Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-09

Nº 1.820/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Canadá Radiodifusão Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Neves Paulista, Estado de 
São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-09

Nº 1.821/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Aquidauana Radiodifusão Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
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quência modulada, no Município de Rio Crespo, Es-
tado de Rondônia.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-09

Nº 1.823/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Empresa de Radiodifusão Ouro Preto 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Seringueiras, 
Estado de Rondônia.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-09

Nº 1.824/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Empresa de Radiodifusão Ouro Pre-
to Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de Theobroma, 
Estado de Rondônia.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-09

Nº 1.841/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Radiodifusão Comunitária Nova 
Onda Aratibense a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Aratiba, Estado do Rio 
Grande do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-09

Nº 1.851/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Difusão Comunitária de Lindóia 
– SP a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Lindóia, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-09

Nº 1.854/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural Francisco João Júlio Hall 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Ita, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-09

Nº 1.860/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Comunicação e 
Cultura de Aracatiaçu a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no Município de Sobral, Distrito de 
Aracatiaçu, Estado do Ceará.
DECURSO: 2ª SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-09

Nº 1.864/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Nova Estrela 
de Radiodifusão a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Rolim de Moura, Estado 
de Rondônia.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-09

Nº 1.887/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Despertar para o Desenvolvimento 
Social, Cultural e Artístico de Cambuquira a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Cambuquira, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 1.890/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação dos Moradores da Agrovila Riacho 
do Mel a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Capoeiras, Estado de Pernambuco.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 1.893/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Radiodifusão Comunitária Ativa 
de Vale do Anari a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Vale do Anari, Estado de 
Rondônia.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-09

Nº 1.895/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário 
da Cultura, Esporte e Lazer de Fazenda Rio Grande a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária no Muni-
cípio de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 1.904/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária e Cultural Maracatu 
Glorioso do Timbó a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
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comunitária no Município de Igarassú, Estado de Per-
nambuco.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 1.911/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação dos Moradores do Bairro Pedra 
Negra a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Ijaci, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 1.914/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Fundalivre – Fundação Comunitária Antena 
Livre a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Uruará, Estado do Pará.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 1.916/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Cultural e Artístico de Cianorte – ACIANORT a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Cianorte, Estado do Paraná.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 1.932/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Patrocinense de Comunicação 
Comunitária a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Patrocínio Paulista, Estado 
de São Paulo.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-09

Nº 1.942/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Comunicação de 
Buritis a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Buritis, Estado de Rondônia.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-09

Nº 1.946/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Cultural e Artístico de Quarto Centenário a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 

serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Quarto Centenário, Estado do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 1.951/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária e Cultural para o 
Progresso de Ocara – ACCPO a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Ocara, Es-
tado do Ceará.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 1.952/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação dos Produtores Rurais a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Una, Estado da Bahia.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 1.958/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Rádio Comunitária Schroeder Strasse 
FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Schroeder, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 1.967/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Globo Eldorado 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, no Município do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 1.975/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à RÁDIO E TELEVISÃO 
RIO NEGRO LTDA. para explorar serviço de radiodi-
fusão de sons e imagens, no Município de Manaus, 
Estado do Amazonas.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 1.977/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga concessão à S.M. Comunicações Ltda para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
no Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do 
Espírito Santo.
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DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 1.978/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à SBC – Radiodifusão Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Chaves, Estado do Pará.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 1.980/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão 
Amigos da População a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Santa Rosa de 
Lima, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 1.981/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Cultural Comunitária Everest a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na Vila Industrial, 
no Município de São Paulo, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 1.982/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação dos Pais de Alunos e Moradores 
do Bairro Alto da Caixa D’’Água a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Parnamirim, 
Estado de Pernambuco.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 1.990/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação “Josefa de Medeiros Lira” a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Cruzeta, Estado do Rio Grande do Norte.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 1.992/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Imprensa FM de Vargem 
Grande do Sul Ltda para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Roseira, Estado de São Paulo.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 2.020/2009 (Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato 
que autoriza a Associação dos Moradores do Bairro 
Agrovila – Santa Maria da Boa Vista – PE – ASSMO-
BAG a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Santa Maria da Boa Vista, Estado de 
Pernambuco.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 2.021/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Cultural e Artístico de Sete Barras a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Município de Sete 
Barras, Estado de São Paulo.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 2.022/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária Gospel Shalon a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município Itariri, Estado de São Paulo.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 2.025/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural Santo Antônio a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Paranapoema, Estado do Paraná.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 2.027/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga concessão à Nortão Comunicação e Publicidade 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média no Município de São Gabriel da Cachoeira, 
Estado do Amazonas.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 2.029/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Ondas FM Ltda para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Dolcinópolis, Estado de 
São Paulo.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09
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Nº 2.037/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Super Rádio DM Ltda para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Ibiraçu, Estado do Espí-
rito Santo.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 2.040/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Beija-Flor Radiodifusão Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada, no Município de Floresta do Araguaia, 
Estado do Pará.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 2.041/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Difusora Natureza FM Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Campina do Monte Alegre, 
Estado de São Paulo.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 2.051/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à TV Aliança Paulista 
S.A. para explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens, no Município de Sorocaba, Estado de São 
Paulo.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 2.053/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Amigos de Apiacás a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Apiacás, Estado do Mato Grosso.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 2.066/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação dos Fãs Clubes do Pará a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Belém, Estado do Pará.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 2.067/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural Nely Andrade a executar, 

pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Salvaterra, Estado do Pará.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 2.069/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Rádio Comunitária de Botuca-
tu a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Botucatu, Estado de São Paulo.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 2.090/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Educativa e Social do Distrito 
de Rubião Júnior a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Botucatu, Estado de São 
Paulo.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 2.093/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga concessão à Rádio Comunicação LMW Ltda. – 
ME para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média no Município de Vila Bela da Santíssima 
Trindade, Estado do Mato Grosso.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 2.102/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Pereira e França Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
no Município de Barreirinha, Estado do Amazonas.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-09

Nº 2.115/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Fundação Champagnat 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, no Município de Curitiba, Estado do Paraná.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 2.122/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que reno-
va a concessão outorgada à Rádio Barretos Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
no Município de Barretos, Estado de São Paulo.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09
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Nº 2.125/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural e Difusão Comunitária a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Matina, Estado da Bahia.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

PROJETO DE LEI

Nº 6.246/2005 (Sandra Rosado) – Proíbe a cobrança 
de taxas, pelas empresas privadas, para fins de preen-
chimento de vagas em seu quadro de pessoal.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 6.303/2005 (Celso Russomanno) – Altera a ementa 
do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-09

Nº 7.233/2006 (Perpétua Almeida) – Altera o art. 69 
e o item 6 do Anexo II – Sinalização, da Lei nº 9.503, 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para dispor sobre a travessia de pedestres em passa-
gem sinalizada.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-09

Nº 255/2007 (Clodovil Hernandes) – Proíbe a fabri-
cação e comercialização de produtos de qualquer na-
tureza, destinados ao público infantil, reproduzindo a 
forma de cigarro e similares.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 443/2007 (Sandra Rosado) – Cria o programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF), e dá outras providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 805/2007 (Lincoln Portela) – Altera a Lei n° 8.906, 
de 04 de julho de 2004, que “Dispõe sobre o Estatuto 
da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – 
OAB”.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-09

Nº 1.174/2007 (Leonardo Quintão) – Institui o Prê-
mio Paulo Freire de Criatividade no âmbito do ensino 
da rede pública.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 2.688/2007 (José Guimarães) – Modifica a Lei nº 
7.827, de 27 de setembro de 1989, que regulamenta 
o art. 159, alínea “c”, da Constituição Federal, institui 

o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 
– FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do 
Nordeste – FNE e o Fundo Constitucional de Finan-
ciamento do Centro-Oeste – FCO, e dá outras provi-
dências.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 3.355/2008 (Dr. Nechar) – Obriga a divulgação do 
número de telefone de contato dos postos da Polícia 
Rodoviária Federal.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-09

Nº 3.454/2008 (SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR) – 
Dispõe sobre a criação de cargos efetivos, cargos em 
comissão e funções comissionadas nos Quadros de 
Pessoal da Justiça Militar da União.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-09

Nº 3.640/2008 (Senado Federal – Sérgio Zambiasi) 
– Altera o art. 73 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 
2006, para permitir que a União possa celebrar con-
vênios com os Estados e o Distrito Federal visando à 
prevenção e repressão do tráfico ilícito e do uso inde-
vido de drogas, e com os Municípios com o objetivo 
de prevenir o seu uso indevido, e possibilitar a aten-
ção e reinserção social de usuários e dependentes 
de drogas.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 4.053/2008 (Regis de Oliveira) – Dispõe sobre a 
alienação parental.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-09

Nº 4.327/2008 (Mendes Ribeiro Filho) – Altera a re-
dação do art. 21 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973, Código de Processo Civil.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 4.752/2009 (Poder Executivo) – Altera o art. 1º da 
Lei nº 11.320, de 6 de julho de 2006, que fixa os efetivos 
do Comando da Aeronáutica em tempo de paz.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-09

Nº 5.056/2009 (Fernando de Fabinho) – Altera a Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-09

Nº 5.536/2009 (Poder Executivo) – Autoriza a União 
a doar ao Estado de Mato Grosso as áreas de domínio 
federal nas Glebas denominadas Maiká, em litígio na 
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Ação Cível Originária nº 488, que tramita no Supre-
mo Tribunal Federal, e Cristalino/Divisa, de que trata a 
Ação Discriminatória nº 00.00.04321-4, suspensa por 
decisão do STF na Reclamação nº 2646.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 5.850/2009 (Regis de Oliveira) – Determina a re-
messa da sentença de interdição à Justiça Eleitoral.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 7.377/2002 (Arnaldo Faria de Sá) – Altera a Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, para estabelecer novos 
critérios de contribuição para efeito de comprovação 
de tempo de atividade de contribuinte individual, bem 
como modifica dispositivos da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, que tratam da aposentadoria especial.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 1.123/2003 (Ricardo Izar) – Dispõe que toda es-
cola de ensino fundamental seja obrigada a dispor de 
profissional da área de Fonoaudiologia.
Apensados: PL 3155/2004 (Carlos Nader ) 
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 2.631/2007 (Brizola Neto) – Regulamenta a profis-
são de Disc-Jockey – DJ e Vid-Jockey – VJ.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-09

Nº 2.667/2007 (Waldir Maranhão) – Dispõe sobre a 
regulamentação da profissão de Magistério da Educa-
ção Básica e autoriza a criação do Conselho Federal 
e dos Conselhos Regionais do Magistério da Educa-
ção Básica.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-09

Nº 2.807/2008 (Silas Câmara) – Acrescenta o inciso XIII 
ao art. 3º da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 3.617/2008 (Senado Federal – Wilson Matos) – 
Altera o art. 47 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, para instituir o ano letivo em, no mínimo, 
180 (cento e oitenta) dias efetivos de aula, no ensino 
superior.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 4.017/2008 (Sueli Vidigal) – Inclui, na grade com-
plementar do currículo dos ensinos fundamental e 
médio das escolas públicas, a disciplina de “Informá-
tica Básica”.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 5.161/2009 (Senado Federal – Cristovam Buar-
que) – Autoriza o Poder Executivo a criar, no Ministério 
da Educação, o Programa Cesta Básica do Livro, para 
garantir um acervo mínimo de livros às famílias de es-
tudantes do ensino público fundamental e médio.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 5.744/2009 (Paulo Pimenta) – Obriga a construção 
e manutenção de estações de apoio ao usuário, no 
âmbito das concessões rodoviárias federais.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-09

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO 
– 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 3.136/2000 (Pedro Pedrossian) – Dispõe sobre 
a instituição do programa do vale-gás e as regras de 
sua aplicação.
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-09

Nº 135/2003 (Inocêncio Oliveira) – Dispõe sobre al-
terações no texto da Lei nº 9.491, de 09 de setembro 
de 1997 (Programa Nacional de Desestatização).
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 2.562/2003 (Asdrubal Bentes) – Dispõe sobre o 
Programa de Modernização de Carga (Modercarga) 
para a compra de caminhões a fim de renovar a frota 
do modal rodoviário no transporte de cargas.
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-09

Nº 3.269/2004 (Edson Duarte) – Dispõe sobre a criação 
de Fundo de Apoio à Radiodifusão Comunitária.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09
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Nº 5.413/2005 (Rose de Freitas) – Altera a Lei nº 
10.700, de 09 de julho de 2003, para estender o be-
nefício Garantia-Safra a todas as regiões do País, nos 
casos que especifica.
Apensados: PL 7117/2006 (Ary Kara ) 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-09

Nº 6.354/2005 (Leonardo Picciani) – Dispõe sobre a 
criação da Univesidade Federal da Região Serrana na 
cidade de Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 1.833/2007 (Senado Federal – Eduardo Azeredo) 
– Autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade 
Federal do Planalto do Araxá (UFPLA), com sede na 
cidade de Araxá, no Estado de Minas Gerais, e campi 
avançados da Universidade Federal de Sergipe (UFS), 
nos Municípios de Estância, Lagarto, Nossa Senhora 
da Glória e Propriá, no Estado de Sergipe.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 2.301/2007 (Senado Federal – Paulo Paim) – Au-
toriza o Poder Executivo a criar a Universidade Fede-
ral da Região das Missões no Estado do Rio Grande 
do Sul.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 2.550/2007 (Cezar Schirmer) – Dispõe sobre a 
criação de Zona de Processamento de Exportação 
– (ZPE) no Município de Santa Maria, Estado do Rio 
Grande do Sul.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 3.307/2008 (Felipe Bornier) – Inclui um art. 63-A, na 
Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964, disciplinando o 
direito dos incorporados a ensino profissionalizante.
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-09

Nº 3.540/2008 (Senado Federal – Valdir Raupp) – 
Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica 
Federal de Ariquemes, no município de mesmo nome, 
no Estado de Rondônia.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 3.918/2008 (Senado Federal – Raimundo Colom-
bo) – Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técni-
ca Federal de Construção Naval de Itajaí, no Município 
de mesmo nome, no Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

Nº 4.722/2009 (Senado Federal – Wellington Salgado) 
– Dispõe sobre a criação de Zona de Processamento 

de Exportação (ZPE) no Município de Uberlândia, no 
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

2.2 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU INJU-
RIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 864/2001 (Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização) – Dispõe sobre a validação 
dos atos praticados com base na Medida Provisória nº 
2.079-77, de 25 de janeiro de 2001, que “Dispõe sobre 
o pagamento dos militares e dos servidores públicos 
do Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias 
e fundações, bem como dos empregados das empre-
sas públicas e das sociedades de economia mista e 
de suas subsidiárias, e dá outras providências”.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-09

PROJETO DE LEI

Nº 2.442/2000 (Gilmar Machado) – Altera os dispo-
sitivos da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961 e 
dá outras providências.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-09

Nº 7.291/2006 (Senado Federal – Álvaro Dias) – Dis-
põe sobre o registro dos circos perante o Poder Públi-
co Federal e o emprego de animais da fauna silvestre 
brasileira e exótica na atividade circense.
PRAZO PARA RECURSO PARA OS PLs 2965/2000 
(José Pimentel) e 3034/2000 (Pompeo de Mattos), 
apensados, COM PARECER PELA INCONSTITUCIO-
NALIDADE E INJURIDICIDADE.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDA-
DE – ART. 164, § 2º, DO RICD
(SUJEITO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS 
OUVIDA A CCJC, NOS TERMOS DO ART. 164, §§ 2º 
e 3º DO RICD)
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (Art. 
164, § 2º, do RICD).

PROJETO DE LEI

Nº 2.998/1989 (Rita Camata) – Introduz alterações 
nos arts. 660, 662 e 663 da Consolidação das Leis 
do Trabalho.
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-09

Nº 273/1999 (Enio Bacci) – Altera o art. 43 da Lei nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997.
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DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 846/1999 (Paulo Delgado) – Dá nova redação ao 
§ 1º do art. 30 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 1.588/1999 (Luiz Sérgio) – Declara feriado na-
cional o “Dia da Consciência Negra” a ser celebrado, 
anualmente, na data de 20 de novembro, em alusão 
à morte do líder Zumbi dos Palmares.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-09

Nº 1.686/1999 (João Caldas) – Declara Feriado Na-
cional o dia 20 de novembro, aniversário da morte do 
líder negro, Zumbi dos Palmares
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-09

Nº 2.358/2000 (Nelson Proença) – Altera a Lei nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997, dispondo sobre a 
propaganda eleitoral por meio de Serviço de Valor Adi-
cionado, inclusive Internet, e dá outras providências.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 2.568/2000 (Arlindo Chinaglia) – Acrescenta art. 
43-A à Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 
estabelece normas para as eleições.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 3.852/2000 (Freire Júnior) – Acrescenta parágrafo 
único ao art. 40 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro 
de 1997, para tipificar como crime a conduta consis-
tente no uso, em favor de partido político, de slogan 
ou qualquer tipo de propaganda igual, semelhante ou 
associado ao utilizado por empresas prestadoras de 
serviços de comunicações.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 4.649/2001 (Paulo Baltazar) – Altera o § 3º do art. 
10 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 
estabelece normas para as eleições.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 4.724/2001 (Jovair Arantes) – Acrescenta artigo 
à Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que esta-
belece normas para as eleições.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 6.097/2002 (Wilson Santos) – Declara Feriado 
Nacional o dia 20 de novembro, Dia Nacional da Cons-
ciência Negra.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-09

Nº 6.216/2002 (Luiza Erundina) – Acrescenta incisos 
aos artigos 44 e 45 da Lei nº 9.096, de 19 de setem-
bro de 1995.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 391/2003 (Átila Lins) – Altera a redação das Leis 
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e 4.737, de 15 
de julho de 1965.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 1.442/2003 (Luiz Alberto) – Determina que o Dia 
Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro, seja 
Feriado Nacional.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-09

Nº 2.698/2003 (Luiz Antonio Fleury) – Revoga o pa-
rágrafo único do art. 12, da Lei nº 1.533, de 31 de de-
zembro de 1951, que “altera disposições do Código do 
Processo Civil, relativas ao mandado de segurança”.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-09

Nº 2.880/2004 (José Eduardo Cardozo) – Revoga o 
parágrafo único, do art. 12, da Lei Federal nº 1.533, 
de 31 de dezembro de 1951, com redação dada pela 
Lei Federal nº 6.071 de 03 de julho de 1974, abolindo 
o instituto do reexame necessário em mandados de 
segurança.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-09

Nº 3.418/2004 (Luiz Carlos Hauly) – Dispõe sobre a 
obrigação do registro na rede mundial de computadores 
de doação em dinheiro ou estimável em dinheiro para 
campanha eleitoral e dá outras providências.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 4.258/2004 (Antonio Carlos Mendes Thame) – 
Dispõe sobre a auditoria externa dos sistemas de vo-
tação e apuração eleitoral eletrônica.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 6.433/2005 (Carlos Souza) – Revoga o art. 5º, da 
Lei nº 4.348, de 1964.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-09
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Nº 6.434/2005 (Carlos Souza) – Revoga o § 4º do art. 
1º da Lei nº 5.021, de 1966.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-09

Nº 6.544/2006 (Carlos Souza) – Revoga os arts. 4º e 
5º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, que “es-
tabelece normas processuais relativas a mandado de 
segurança”.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-09

Nº 6.996/2006 (Senado Federal – Renan Calheiros) 
– Altera os arts. 30 e 32 da Lei nº 9.504, de 30 de se-
tembro de 1997, e introduz regra para a compensação 
fiscal pela cedência de horário gratuito para a propa-
ganda eleitoral de plebiscitos e referendos.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 7.337/2006 (Senado Federal – José Jorge) – Al-
tera a Lei nº 1.533, de 31 de dezembro de 1951, para 
dispor sobre a concessão de medida liminar em man-
dados de segurança contra atos do Supremo Tribunal 
Federal, do Presidente da República ou das Mesas ou 
Comissões do Congresso Nacional ou de suas Casas 
e para estabelecer o cabimento de agravo contra a de-
cisão do relator concessiva de liminar.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-09

Nº 330/2007 (José Guimarães) – Institui feriado na-
cional no dia 20 de novembro, “Dia Nacional da Cons-
ciência Negra”, data que lembra o dia em que foi as-
sassinado, em 1695, o líder Zumbi, do Quilombo dos 
Palmares, um dos principais símbolos da resistência 
negra à escravidão e dá outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-09

Nº 883/2007 (Antonio Carlos Mendes Thame) – Alte-
ra dispositivos da Lei nº 1.533, de 31 de dezembro de 
1951, que altera disposições do Código de Processo 
Civil, relativas ao mandado de segurança, da Lei nº 
4.348, de 26 de junho de 1964, que estabelece nor-
mas processuais relativas a mandado de segurança e 
da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, que dispõe 
sobre a concessão de medidas cautelares contra atos 
do Poder Público e dá outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-09

Nº 1.360/2007 (Lincoln Portela) – Altera os parágra-
fos 2º e 3º do art. 37 da Lei nº 9.504, de 30 de setem-
bro de 1997, proibindo afixação de cartazes em bens 
particulares, fixando regras especiais para a utilização 
dos mesmos durante as campanhas eleitorais e acres-
centando § 4º no referido artigo.

DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 1.785/2007 (Carlos Souza) – Altera a Lei nº 9.504, 
de 30 de setembro de 1997.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 2.148/2007 (Paulo Rubem Santiago) – Acrescenta 
parágrafo ao art. 48 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro 
de 1997 – Lei das Eleições.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 2.870/2008 (Antonio Bulhões) – Altera o art. 41-A 
da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, esten-
dendo a vedação de captação de sufrágio ao dia da 
escolha do candidato em convenção partidária.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 2.949/2008 (João Dado) – Acrescenta dispositivo da 
Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, que estabelece nor-
mas processuais relativas a mandado de segurança.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-09

Nº 3.020/2008 (Hugo Leal) – Dispõe sobre o uso de 
placas, faixas, cartazes, pinturas, inscrições ou outro 
tipo de propaganda nas campanhas eleitorais, alterando 
a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 3.102/2008 (Otavio Leite) – Dispõe sobre a obri-
gatoriedade de participação em debates nos meios de 
comunicação, aos candidatos a cargos majoritários e 
dá outras providências.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 3.280/2008 (Poder Executivo) – Altera os arts. 2º, 
3º, 4º e 7º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, 
que dispõe sobre a contratação por tempo determinado 
para atender à necessidade temporária de excepcional 
interesse público.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 3.409/2008 (José Carlos Machado) – Altera o art. 
10, §§ 2º e 3º da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, 
e dá outras providências.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 3.521/2008 (Jorge Bittar) – Dispõe sobre o uso da 
comunicação mediada por computador no processo 
eleitoral, alterando a Lei nº 9.504, de 30 de setembro 
de 1997 e a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965.
DECURSO: 4ª SESSÃO
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ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 3.561/2008 (Antonio Carlos Mendes Thame) – Dis-
põe sobre a comunicação eletrônica entre o candidato 
e o eleitor para fins de propaganda eleitoral mediante 
mensagens por correio eletrônico.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 3.647/2008 (Jorginho Maluly) – Dispõe sobre o uso 
de comunicação via Internet no processo eleitoral, al-
terando a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 3.894/2008 (Carlos Bezerra) – Acrescenta parágrafos 
ao art. 48 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
para reservar um canal exclusivo de emissora de tele-
visão nos municípios vizinho à capital e para dispensar 
de pedido a reserva de tempo destinado à propaganda 
eleitoral para os partidos participantes das eleições de 
Prefeitos e Vereadores em Municípios com mais de cem 
mil eleitores em que não haja emissora de televisão.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 4.357/2008 (Manuela D’ávila) – Altera a Lei nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997, dispondo sobre 
propaganda eleitoral na internet.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 4.407/2008 (Vanessa Grazziotin) – Altera a Lei n.º 
9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece 
normas para as eleições.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 4.441/2008 (Ricardo Berzoini) – Altera as Leis nº 
9.096/95 e 9.504/97, para estabelecimento do juízo de 
proporcionalidade enquanto critério de julgamento das 
contas partidárias e fixação de pena por descumprimento 
de normas referentes à arrecadação e aplicação de recur-
sos nas campanhas eleitorais, por partidos políticos.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 4.661/2009 (Senado Federal – Marco Maciel) – 
Altera o art. 18 da Lei nº 1.533, de 31 de dezembro de 
1951, aumentando o prazo decadencial para a propo-
situra do mandado de segurança.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-09

Nº 4.795/2009 (Silvio Torres) – Altera o inciso IX do 
art. 24 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 5.420/2009 (André de Paula) – Altera a Lei nº 9.504, 
de 30 de setembro de 1997, que “estabelece normas 

para as eleições”, para regular a liberdade de manifes-
tação de pensamento antes da campanha e permitir a 
propaganda eleitoral e a arrecadação de recursos pela 
rede mundial de computadores (Internet).
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09

Nº 6.443/2009 (Marçal Filho) – Acrescenta o Capítulo 
I-A ao Título II da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para dispor sobre as agências de emprego.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-09

4. DEVOLVIDO(S) AO(S) AUTOR(ES)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – RCP: art. 35, §§ 1º 
e 2º, do RICD.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPO-
SIÇÕES: art. 137, § 1º, do RICD.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
sessões.

PROJETO DE LEI

Nº 6.372/2009 (Roberto Britto) – Institui o adicional 
de periculosidade para as guardas municipais, no per-
centual de 30% da remuneração.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-09
ARQUIVE-SE, nos termos do artigo 133 do RICD, a 
seguinte proposição: 

PROJETO DE LEI

N. 1.229/2007 (Eduardo Gomes) – Regulamenta o 
exercício da atividade, define as atribuições do Peri-
to Judicial e do Assistente Técnico e dá outras provi-
dências.

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE

EXPEDIENTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

Dia 10, 5ª-feira

15:00 JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PDT – BA)
15:25 RENATO AMARY (PSDB – SP)

Dia 11, 6ª-feira

10:00 MAURO NAZIF (PSB – RO)
10:25 WILSON SANTIAGO (PMDB – PB)
10:50 VINICIUS CARVALHO (PTdoB – RJ)
11:15 JAIRO CARNEIRO (PP – BA)
11:40 CARLOS ZARATTINI (PT – SP)

Dia 14, 2ª-feira

15:00 HERMES PARCIANELLO (PMDB – PR)
15:25 EMILIA FERNANDES (PT – RS)
15:50 FELIPE BORNIER (PHS – RJ)
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16:15 NELSON GOETTEN (PR – SC)
16:40 DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP)

Dia 15, 3ª-feira

15:00 ELEUSES PAIVA (DEM – SP)
15:25 JOÃO PAULO CUNHA (PT – SP)

Dia 16, 4ª-feira

15:00 ROBERTO ROCHA (PSDB – MA)
15:25 JACKSON BARRETO (PMDB – SE)

Dia 17, 5ª-feira

15:00 GILMAR MACHADO (PT – MG)
15:25 JOAQUIM BELTRÃO (PMDB – AL)

Dia 18, 6ª-feira

10:00 ANTÔNIO ROBERTO (PV – MG)
10:25 EDSON EZEQUIEL (PMDB – RJ)
10:50 JULIO SEMEGHINI (PSDB – SP)
11:15 CELSO RUSSOMANNO (PP – SP)
11:40 ANTONIO CRUZ (PP – MS)

Dia 21, 2ª-feira

15:00 SEVERIANO ALVES (PMDB – BA)
15:25 MILTON BARBOSA (PSC – BA)
15:50 LEANDRO SAMPAIO (PPS – RJ)
16:15 JOÃO OLIVEIRA (DEM – TO)
16:40 PEDRO NOVAIS (PMDB – MA)

Dia 22, 3ª-feira

15:00 LEONARDO MONTEIRO (PT – MG)
15:25 THEMÍSTOCLES SAMPAIO (PMDB – PI)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABAS-
TECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.402/09 – Do Sr. Moacir Miche-
letto – que “reduz a zero as alíquotas da Contribuição 
para o Pis/Pasep e da Cofins incidentes sobre opera-
ções com inibidores de urease”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO VILELA. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIO-
NAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE 
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS 
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.890/08 – Da Sra. Rebecca Gar-
cia – que “dispõe sobre alterações no Fundo Especial 
Para Calamidades Públicas – FUNCAP, de que trata o 
Decreto-Lei nº 950, de 13 de outubro de 1969”. (Apen-
sados: PL 4504/2008 e PL 4971/2009 (Apensados: PL 
5194/2009 e PL 6494/2009)) 
RELATOR: Deputado ZEQUINHA MARINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.955/09 – Do Sr. Paulo Bornhau-
sen – que “altera o art. 51 da Lei nº 11.775, de 17 de 
setembro de 2008”. (Apensado: PL 5404/2009) 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.313/09 – dos Srs. Perpétua 
Almeida e Perpétua Almeida – (PL 1876/1999) – que 
“concede anistia por um período de 10 anos às multas, 
e demais acréscimos legais, previstas na legislação 
ambiental aos beneficiários que especifica” 
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Plenário 13, Anexo II da Câmara dos Depu-
tados 
HORÁRIO: 9h30 

A – Audiência Pública: 
Tema:

“Debate sobre o Projeto de Lei nº 2.701, de 1997, que 
trata do serviço de televisão comunitária” (Requerimento 
nº 193/2009, do deputado Glauber Braga).

Convidados:
HÉLIO COSTA
Ministro de Estado das Comunicações
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DANIEL PIMENTEL SLAVIERO
Presidente da Associação Brasileira de Emissoras de 
Rádio e Televisão (Abert)
JOÃO CARLOS SAAD
Presidente da Associação Brasileira de Radiodifuso-
res (Abra)
EDIVALDO AMORIM FARIAS
Presidente da Associação Brasileira de Canais Comu-
nitários (ABCCOM)
CLÁUDIO MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da Associação Brasileira de Televisão Uni-
versitária (ABTU)
REGINA LIMA
Presidente da Associação Brasileira das Emissoras 
Públicas, Educativas e Culturais (Abepec)
JONAS VALENTE
Diretor do Coletivo Brasil de Comunicação Social (In-
tervozes)
CELSO SCHRÖDER
Coordenador-geral do Fórum Nacional pela Democra-
tização da Comunicação (FNDC) 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.382/09 – Do Senado Federal – 
Romero Jucá – (PLS 317/2005) – que “dispõe sobre a 
tarifa telefônica nas ligações interurbanas a provedores 
de Internet”. (Apensado: PL 198/2003 (Apensados: PL 
211/2003, PL 3076/2004 e PL 4422/2008)) 
RELATOR: Deputado MANOEL SALVIANº 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 01 
HORÁRIO: 10h 

A – Recursos: 

RECURSO Nº 2/07 – Do Sr. Regis de Oliveira – que 
“recorre da decisão da Presidência em Questão de 
Ordem, proferida no plenário, durante a sessão de 
eleição de membros da Mesa da Câmara dos Deputa-
dos, que rejeitou a alegação de inconstitucionalidade 
do voto secreto para a eleição”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINº 
PARECER: pelo provimento. 

Vista conjunta aos Deputados Bonifácio de Andrada, 
Colbert Martins, Gerson Peres, Marcelo Itagiba e Men-
donça Prado, em 25-11-09. 
Os Deputados Gerson Peres e Marcelo Itagiba apre-
sentaram votos em separado. 

B – Redações Finais: 

PROJETO DE LEI Nº 1.372/03 – Do Sr. Max Rosen-
mann – que “cria os Conselhos Federal e Regionais 
de Zootecnia e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.831/03 – Do Sr. Lobbe Neto 
– que “dispõe sobre a universalização das bibliotecas 
nas instituições de ensino do País”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.673/04 – Da Sra. Maria do 
Rosário – que “reconhece a profissão de Intérprete 
da Língua Brasileira de Sinais – Libras e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.855/05 – Da Sra. Rose de 
Freitas – que “acrescenta dispositivos ao art. 328 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para dispor 
sobre a destinação dos valores arrecadados no leilão 
de veículos apreendidos e não reclamados por seus 
proprietários”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.165/07 – Do Senado Federal – 
Tião Viana – (PLS 156/2006) – que “concede indenização 
por dano moral às pessoas com deficiência física decor-
rente do uso da talidomida e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.180/07 – Do Sr. Rodovalho – 
que “dispõe sobre politica nacional de incentivo à cul-
tura do bambu e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.379/08 – Do Sr. Edinho Bez – 
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 MENDES RIBEIRO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.881/08 – Do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera o § 3º do art. 18 da Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, “que dispõe sobre a pro-
teção do consumidor e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.955/08 – do Poder Executivo – 
que “dispõe sobre a criação de cargos em comissão do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS 
destinados ao Ministério da Justiça”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
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C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

ESPECIAL 

PROJETO DE LEI Nº 2.277/99 – Do Sr. Bonifácio de 
Andrada – que “consolida a legislação eleitoral codifi-
cada e demais leis alteradoras e correlatas” 
RELATOR: Deputado BRUNO ARAÚJO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

URGENTE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 567/08 – da 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio-
nal – que “aprova o texto do Tratado entre a República 
Federativa do Brasil e a República do Panamá sobre 
Auxílio Jurídico Mútuo em Matéria Penal, assinado na 
Cidade do Panamá, em 10 de agosto de 2007”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINº 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.810/09 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 56/2006) – que “aprova o texto do 
Acordo sobre Transporte marítimo ente o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo dos Es-
tados Unidos da América, celebrado em Washington, 
em 30 de setembro de 2005”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.927/09 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 343/2009) – que “aprova o texto 
do acordo entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Bolívia sobre 
Exercício de Atividade Remunerada por Parte de De-
pendentes do Pessoal Diplomático, Consular, Militar, 
Administrativo e Técnico, celebrado em Brasília, em 12 
de março de 2009”. 
RELATOR: Deputado EMILIANO JOSÉ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.971/09 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 404/2009) – que “aprova o texto do 
Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República de El Salvador sobre 
Cooperação no Domínio da Defesa, assinado em Bra-
sília, em 24 de julho de 2007” 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI 
Nº 4.208/01 – que “altera dispositivos do Decreto-Lei 
nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Pro-
cesso Penal, relativos à prisão, medidas cautelares e 
liberdade, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação dos se-
guintes dispositivos constantes: a) do art. 1º do Subs-
titutivo do Senado Federal: §§ 2º e 7º do art. 282; dos 
§§ 1º e 2º do art. 283, em substituição aos §§ 1º a 3º 
do texto da Câmara dos Deputados; dos §§ 1º e 3º do 
art. 289; caput do art. 295; art. 299; parágrafo único do 
art. 300; caput do art. 306; incisos III e IV do art. 313; 
caput e os incisos I a III do art. 318; incisos I, IV, V e 
IX do art. 319; incisos I e II do art. 325 do Senado, em 
substituição aos incisos I, II e II da Câmara dos De-
putados; inciso III do § 1º do art. 325; inciso V do art. 
341; art. 343; caput do art. 350; art. 439, b) dos §§ 2º 
a 6º do art. 289-A, constante do art. 2º do Substituti-
vo do Senado Federal, em substituição aos §§ 2º a 4º 
do texto da Câmara dos Deputados e c) do art. 4º do 
Substitutivo do Senado Federal; pela rejeição: a) do art. 
315-A, constante do art. 2º do Substitutivo do Senado 
Federal, e b) dos seguintes dispositivos constantes do 
art. 1º do Substitutivo do Senado Federal, para manu-
tenção do respectivo dispositivo do texto da Câmara 
dos Deputados: §§ 4º e 6º do art. 282; incisos II e III 
do art. 310; art. 311; art. 321; caput do § 1º do art. 325; 
e pela manutenção dos demais dispositivos do texto 
da Câmara dos Deputados, que não foram alterados 
pelo Senado Federal. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 200/89 – Do 
Senado Federal – Itamar Franco – (PLS 198/1989) – 
que “dispõe sobre os requisitos para o exercício dos 
cargos de diretoria e presidência do Banco Central do 
Brasil” (Apensados: PLP 3/1991, PLP 7/1995 (Apensa-
dos: PLP 12/1995, PLP 16/1995 e PLP 33/1995), PLP 
40/1995, PLP 108/1996, PLP 109/1996, PLP 188/2001, 
PLP 32/2003, PLP 38/1991, PLP 67/1995 (Apensado: 
PLP 348/2006), PLP 106/1996, PLP 142/2004, PLP 
261/2007, PLP 262/2007 e PLP 281/2008) 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, do PLP 12/1995, 
do PLP 16/1995, do PLP 33/1995, do PLP 348/2006, 
do PLP 3/1991, do PLP 38/1991, do PLP 7/1995, do 
PLP 40/1995, do PLP 67/1995, do PLP 106/1996, do 
PLP 108/1996, do PLP 109/1996, do PLP 188/2001, 
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do PLP 32/2003, do PLP 261/2007, do PLP 262/2007, 
do PLP 281/2008 e do PLP 142/2004, apensados. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 6.002/90 – Do Senado Federal – 
RUY BACELAR – (PLS 76/1988) – que “dispõe sobre o 
mandado de injunção” (Apensados: PL 998/1988 (Apen-
sados: PL 1662/1989 e PL 4679/1990), PL 3153/2000, 
PL 6839/2006 e PL 6128/2009) 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PL 4679/1990, do PL 998/1988, do PL 3153/2000, do 
PL 6839/2006 e do PL 6128/2009, apensados, com 
substitutivo; e pela prejudicialidade do PL 1662/1989, 
apensado. 
Vista conjunta aos Deputados Marcelo Itagiba e Regis 
de Oliveira, em 25-11-09. 
Mantidas as inscrições dos Deputados Marcelo Ita-
giba, Regis de Oliveira, Gerson Peres e Flávio Dino, 
em 25-11-09. 

PROJETO DE LEI Nº 3.443/08 – Do Senado Federal 
– Antônio Carlos Valadares – (PLS 209/2003) – que 
“dá nova redação a dispositivos da Lei nº 9.613, de 3 
de março de 1998, objetivando tornar mais eficiente a 
persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro”. 
(Apensado: PL 3247/2008) 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
nos termos do Substitutivo da Comissão de Segu-
rança Pública e Combate ao Crime Organizado, com 
subemendas; e pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, e pela rejeição do PL 
3247/2008, apensado. 
Vista conjunta aos Deputados Flávio Dino, Geraldo Pu-
dim, José Maia Filho e Marcelo Itagiba, em 25-11-09. 
O Deputado Geraldo Pudim apresentou voto em se-
parado em 1-12-09. 

PROJETO DE LEI Nº 3.777/08 – Do Senado Federal 
– Garibaldi Alves Filho – (PLS 122/2007) – que “con-
cede anistia a policiais militares da Polícia Militar do 
Estado do Rio Grande do Norte”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, da 
Emenda da Comissão de Segurança Pública e Com-
bate ao Crime Organizado e do Substitutivo da Co-
missão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, 
com substitutivo. 
O Deputado Mendonça Prado apresentou voto em se-
parado em 25-11-09. 

PROJETO DE LEI Nº 5.356/09 – Do Sr. Dr. Ubiali – que 
“acrescenta o art. 363-A à Lei nº 4.737, de 15 de julho 
de 1965, que “institui o Código Eleitoral”. 
RELATOR: Deputado GERSON PERES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.541/09 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de Varas do Trabalho na jurisdição do Tribunal Regional 
do Trabalho da 16ª Região e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINº 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e da 
Emenda da Comissão Finanças e Tributação. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 47/91 – Do 
Sr. Francisco Dornelles – que “dispõe sobre o Sistema 
Financeiro Nacional” (Apensados: PLP 117/1992, PLP 
61/2003, PLP 37/1999, PLP 129/2004 (Apensado: PLP 
161/2004), PLP 138/2004 e PLP 143/2004) 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, 
do PLP 117/1992, do PLP 37/1999, do PLP 61/2003, 
do PLP 129/2004, do PLP 138/2004, do PLP 143/2004 
e do PLP 161/2004, apensados. 
Vista ao Deputado Mendonça Prado, em 12-11-09. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 221/04 – Do 
Sr. Max Rosenmann – que “altera o art. 195 da Lei nº 
5.172, de 25 de outubro de 1966”. 
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 17-11-09. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 246/05 – Do 
Sr. Celso Russomanno – que “estabelece requisitos 
para a concessão, por instituições públicas, de finan-
ciamento, crédito e benefícios similares”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 
Vista ao Deputado José Genoíno, em 25-8-09. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 282/08 – Do 
Sr. Brizola Neto – que “altera a Lei Complementar nº 
103, 14 de julho de 2000, a fim de dispor que conven-
ção e acordos coletivos de trabalho devem observar 
o piso salarial nela instituído”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 39/03 – Do Sr. Inaldo 
Leitão – que “altera dispositivos da Resolução nº 17, 
de 22 de setembro de 1989 – Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados”. (Apensados: PRC 90/2007 
e PRC 119/2008 (Apensado: PRC 191/2009)) 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PRC 90/2007, do PRC 119/2008 e do PRC 191/2009, 
apensados, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Arnaldo Faria de Sá, Maurício Quintella Lessa, Regis 
de Oliveira, Roberto Magalhães, Vicente Arruda e Wil-
son Santiago, em 6-10-09. 
Os Deputados Mendonça Prado, Efraim Filho e Regis 
de Oliveira apresentaram votos em separado. 
Encerrada a discussão. Suspensa a votação em virtude 
do início da Ordem do Dia do Plenário, em 27-10-09. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 174/09 – da Mesa 
Diretora da Câmara dos Deputados – que “altera os 
arts. 66, 82 e 87 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, modificando o horário de funcionamento 
das sessões ordinárias do Plenário”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Pan-
nunzio, Colbert Martins, Efraim Filho, José Eduardo 
Cardozo e José Genoíno, em 11-8-09. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 189/09 – Do Sr. An-
tonio Carlos Magalhães Neto – que “altera a redação 
do § 5º do art. 14 e do § 3º do art. 26 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, para permitir aos 
membros da Mesa Diretora da Câmara dos Deputa-
dos, à exceção do Presidente, participar das Comis-
sões da Casa”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Gerson Peres e Luiz 
Couto, em 25-11-09. 
Mantidas as inscrições dos Deputados Gerson Peres 
e Marcelo Itagiba, em 25-11-09. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 714/99 – Do Sr. Geddel Vieira 
Lima – que “altera a redação dos arts. 91 e 93 da Lei 
nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução 
Penal, e dispõe sobre a privatização das Colônias Agrí-
colas, Industriais e das Casas de Albergado”. (Apen-
sado: PL 2003/1999) 
RELATOR: Deputado FRANCISCO TENORIO. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
do PL 2003/1999, apensado, com substitutivo, e pela 
rejeição da Emenda da Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 20-11-08. 
Os Deputados Osmar Serraglio e Antonio Carlos Bis-
caia apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 515/03 – Do Sr. Jair Bolsonaro 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 4.898, de 9 de 
dezembro de 1965, que “regula o Direito de Represen-
tação e o processo de Responsabilidade Administrati-
va Civil e Penal, nos casos de abuso de autoridade””. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 4-3-09. 

PROJETO DE LEI Nº 879/03 – Do Sr. Eduardo Cunha 
– que “obriga as empresas de ônibus a terem GPS e 
câmeras de vídeo”. (Apensado: PL 1884/2003) 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado 
e do PL 1884/2003, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 1.903/03 – Do Sr. Alberto Fraga 
– que “altera os arts. 24, 66, 69, 77 e 122 do Estatuto 
dos Policiais Militares da Polícia Militar do DF, de que 
trata a Lei nº 7.289, de 18 de dezembro de 1984, so-
bre a licença para acompanhar cônjuge; acrescenta o 
art. 68-A e altera os arts. 32 e 33 da Lei de Promoção 
dos Oficiais da PMDF, de que trata a Lei nº 6.645, de 
14 de maio de 1979”. 
RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 1.982/03 – Do Sr. Eduar-
do Valverde – que “regulamenta a assistência judiciá-
ria internacional em matéria penal, a ser prestada ou 
requerida por autoridades brasileiras, nos casos de 
investigação, instrução processual e julgamento de 
delitos, nas hipóteses em que especifica, e estabelece 
mecanismos de prevenção e bloqueio de operações 
suspeitas de lavagem de dinheiro”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CARNEI-
RO. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição des-
te, das Emendas da Comissão de Segurança Pública 
e Combate ao Crime Organizado e das Subemendas 
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da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional. 

PROJETO DE LEI Nº 3.169/04 – Da Sra. Rose de 
Freitas – que “cria o Monumento Natural da Pedra do 
Penedo, no Município de Vila Velha, Estado do Espí-
rito Santo”. 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 
PARECER: pela injuridicidade. 

PROJETO DE LEI Nº 5.140/05 – Do Sr. Marcelo Barbieri 
– que “modifica a Consolidação das Leis do Trabalho 
para dispor sobre a execução trabalhista e a aplicação 
do princípio da desconsideração da personalidade jurí-
dica”. (Apensados: PL 5328/2005 e PL 870/2007) 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do 
PL 5328/2005, apensado, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio; e pela constitucionalidade, juridicida-
de, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL 
870/2007, apensado. 
Vista ao Deputado Efraim Filho, em 7-5-09. 
Os Deputados Luiz Couto e Regis de Oliveira apre-
sentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 6.571/06 – Do Sr. Alberto Fraga 
– que “altera a Lei nº 7.289, de 1984 e a Lei nº 7.479, 
de 1986, autorizando a concessão de licença para 
tratar de interesse particular aos policiais e bombeiros 
militares do Distrito Federal, com mais de três anos de 
serviço, para freqüentarem cursos de formação, em 
decorrência de aprovação em concurso público”. 
RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 3.135/08 – Da Sra. Manuela 
D’ávila – que “acrescenta a alínea “m” ao inciso II do 
art. 61 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940, Código Penal Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.622/08 – Do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “torna imprescritível a pretensão punitiva 
relativa a crimes hediondos”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista ao Deputado Mendonça Prado, em 12-11-09. 

PROJETO DE LEI Nº 3.751/08 – Do Sr. Alfredo Kae-
fer – que “inclui o art. 347-A no Decreto-Lei nº 2.848 
– Código Penal e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 
Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 19-11-09. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 2-12-09. 

D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 6.129/90 – Do Senado Federal – 
FRANCISCO ROLLEMBERG – (PLS 123/1989) – que 
“estabelece diretrizes para uma Política Nacional de 
Habitação Rural e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, da 
Emenda 2 da Comissão de Desenvolvimento Urbano 
e das Emendas 1 a 5 da Comissão de Finanças e Tri-
butação, com substitutivo; e pela constitucionalidade, 
injuridicidade, má técnica legislativa e, no mérito, pela 
rejeição da Emenda 1 da Comissão de Desenvolvi-
mento Urbano. 
Vista ao Deputado Sérgio Barradas Carneiro, em 11-
11-08. 
O Deputado Sérgio Barradas Carneiro apresentou voto 
em separado em 7-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 3.003/04 – Do Sr. Tadeu Filippelli 
– que “dispõe sobre a alteração da Lei nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep. 
Geraldo Pudim (PMDB-RJ), pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Bonifácio de Andrada, 
Luiz Couto e Silvinho Peccioli, em 3-6-08. 
O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separa-
do. 

PROJETO DE LEI Nº 412/07 – Do Senado Federal – 
Paulo Paim – (PLS 286/2006) – que “institui o Dia Na-
cional de reflexão do “Cantando as Diferenças”” 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade 
e técnica legislativa. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 10-4-08. 
O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 15-4-08. 
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Discutiram a matéria os Deputados Luiz Couto, Flávio 
Dino, Antonio Carlos Pannunzio e Magela, em 30-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 3.949/08 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a criação de cargos em comis-
são do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores 
– DAS destinados à Advocacia-Geral da União e à 
Procuradoria-Geral Federal”. 
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e pela inconstitucionalidade, 
injuridicidade e técnica legislativa da Emenda e do 
Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público e das emendas apresentadas 
nesta Comissão. 

PROJETO DE LEI Nº 5.139/09 – do Poder Executivo 
– que “disciplina a ação civil pública para a tutela de 
interesses difusos, coletivos ou individuais homogêne-
os, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ), pela constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação deste, das emendas apresentadas 
nesta Comissão ao projeto de nºs 2, 4 a 7, 9 e 10 e 
ao Substitutivo do relator de nºs 3, 40, 58 e 95, com 
substitutivo, e pela rejeição das demais emendas; pela 
inconstitucionalidade das emendas ao projeto de nºs 
1 e 11. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Pannun-
zio, Bonifácio de Andrada, Colbert Martins, Flávio Dino, 
Geraldo Pudim, João Campos, José Carlos Aleluia, 
José Maia Filho, Luiz Couto, Maurício Quintella Les-
sa, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis de Oliveira 
e Roberto Magalhães, em 4-11-09. 

Os Deputados Paulo Maluf, Marcelo Itagiba e José 
Carlos Aleluia apresentaram votos em separado. 

Suspensa a discussão por acordo, em 25-11-09.

Discutiram a matéria os Deputados Marcelo Itagiba, 
Paulo Maluf e Flávio Dino. Mantidas as inscrições dos 
Deputados José Carlos Aleluia, Regis de Oliveira, 
Efraim Filho, Vieira da Cunha, Gerson Peres, Antonio 
Carlos Pannunzio, João Campos, Bonifácio de Andrada, 
Francisco Tenório, Geraldo Pudim, Luiz Couto, Osmar 
Serraglio e Chico Lopes, em 2-12-09.

Discutiram a matéria os Deputados Vieira da Cunha, 
Antonio Carlos Pannunzio, Bonifácio de Andrada, Ge-
raldo Pudim, Luiz Couto, José Genoíno, Roberto Ma-
galhães, Vicente Arruda, Paes Landim e Osmar Ser-
raglio. Por acordo, estão mantidas as inscrições dos 
Deputados João Campos, José Carlos Aleluia, Hugo 

Leal, Francisco Tenório, Marcelo Ortiz, Sérgio Barra-
das Carneiro, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Gerson 
Peres e Regis de Oliveira, vedadas novas inscrições, 
em 9-12-09. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.268/07 – Da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “institui no território brasileiro o dia 13 de 
Maio como o “Dia das Religiões de Matrizes Africanas 
e Ameríndias””. 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Educação e Cultura. 

PROJETO DE LEI Nº 2.050/96 – Do Sr. Ricardo Barros 
– que “altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
que “dispõe sobre o regime de concessão e permissão 
da prestação de serviços públicos previsto no artigo 
175 da Constituição Federal, e dá outras providências””. 
(Apensados: PL 2184/1996 e PL 2185/1996) 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Defesa do Consumidor, do PL 2184/1996 e do PL 
2185/1996, apensados, com emendas. 
Vista conjunta aos Deputados Paes Landim e Roberto 
Magalhães, em 16-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 2.808/97 – Do Sr. Jair Bolsonaro 
– que “altera o art. 83 da Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990, que “dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, e dá outras providências””. (Apensados: 
PL 1596/2003 e PL 6081/2005) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de 
Seguridade Social e Família, com subemenda, do PL 
1596/2003 e do PL 6081/2005, apensados. 
Vista conjunta aos Deputados Chico Lopes e Mendon-
ça Prado, em 12-3-09. 
O Deputado José Eduardo Cardozo apresentou voto 
em separado em 2-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 3.478/00 – Do Sr. Paulo Paim 
– que “altera a redação do inciso II, do artigo 202 da 
Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996”. (Apensados: PL 
3529/2000 e PL 3572/2000) 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio; e pela inconstitucionalidade do PL 
3529/2000 e do PL 3572/2000, apensados. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.696/01 – Do Sr. Pedro Fernan-
des – que “altera o § 2º, do art. 3º, da Lei nº 9.099, de 
26 de setembro de 1995, faculta a aplicação do rito 
sumaríssimo da referida Lei às causas que especifica 
e dá outras providências”. (Apensados: PL 599/2003 
e PL 1415/2003 (Apensado: PL 1690/2007)) 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, do 
PL 599/2003, do PL 1415/2003 e do PL 1690/2007, 
apensados. 
Vista ao Deputado Geraldo Pudim, em 28-10-08. 
O Deputado Geraldo Pudim apresentou voto em se-
parado em 11-11-08. 

PROJETO DE LEI Nº 6.963/02 – Do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “institui diretriz sobre a obrigato-
riedade de implantação de programas de racionalização 
do uso da água”. (Apensado: PL 7345/2002) 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUN-
ZIO. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep. 
Antonio Carlos Pannunzio (PSDB-SP), pela constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação deste, do Substitutivo da Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e do 
PL 7345/2002, apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 544/03 – Do Sr. Nelson Mar-
quezelli – que “dispõe sobre a prática da drenagem 
linfática manual nos hospitais públicos, contratados, 
conveniados e cadastrados do Sistema Único de Saú-
de – SUS “. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 
Vista ao Deputado Ricardo Barros, em 16-4-09. 
O Deputado Ricardo Barros apresentou voto em se-
parado em 29-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 721/03 – Do Sr. Tadeu Filippelli 
– que “altera a redação do art. 16 e respectivo § 1º, da 
Lei nº 7. 827, de 27 de setembro de 1989”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Finanças e Tributação. 
Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto e Silvinho 
Peccioli, em 16-12-08. 

PROJETO DE LEI Nº 1.408/03 – Da Sra. Lúcia Braga – 
que “estabelece para idosos a partir de sessenta e cinco 
anos vantagem na compra de passagem em transpor-
te rodoviário intermunicipal e interestadual”. (Apensa-
dos: PL 1758/2003, PL 2722/2003, PL 2879/2004, PL 
2907/2004, PL 3528/2004 e PL 5132/2005) 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de 
Seguridade Social e Família, do PL 1758/2003, do PL 
2722/2003, do PL 2879/2004, do PL 2907/2004, do PL 
3528/2004 e do PL 5132/2005, apensados. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 24-6-09. 

PROJETO DE LEI Nº 1.767/03 – Do Sr. Neucimar Fraga 
– que “fixa prazo para conclusão de ação fiscalizatória 
do Tribunal de Contas da União realizada em obras e 
edificações e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela injuridicidade deste e do Substitutivo 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público. 
Vista ao Deputado Eduardo Cunha, em 28-10-08. 

PROJETO DE LEI Nº 2.192/03 – Do Sr. Carlos Sam-
paio – que “dispõe sobre a jornada de trabalho do Fo-
noaudiólogo”. (Apensado: PL 2688/2003) 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, da Emen-
da da Comissão de Seguridade Social e Família, com 
subemenda, e do PL 2688/2003, apensado, com subs-
titutivo. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 28-10-08. 

PROJETO DE LEI Nº 2.330/03 – Do Sr. Lincoln Por-
tela – que “altera o art. 206 da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002 – Código Civil, para estabelecer o 
prazo prescricional de vinte anos para ação de respon-
sabilidade civil decorrente de moléstias profissionais 
contraídas por trabalhadores em decorrência de ativi-
dades insalubres, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LES-
SA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia 
e Gerson Peres, em 10-3-09. 
Os Deputados Gerson Peres e Hugo Leal apresenta-
ram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 2.511/03 – Do Sr. Neucimar Fra-
ga – que “altera o inciso I do art. 23 da Lei nº 8.429, 
de 02 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções 
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enrique-
cimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego 
ou função na Administração Pública Direta, Indireta ou 
Fundacional, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 
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O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 7-7-09. 

PROJETO DE LEI Nº 3.069/04 – Do Sr. Geraldo Re-
sende – que “dispõe sobre atendimento diferenciado 
à mulher chefe de família nos programas habitacionais 
populares, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Desenvolvimento Urbano. 

PROJETO DE LEI Nº 4.875/05 – Do Sr. Wladimir Cos-
ta – que “acrescenta a alínea “j”, ao art. 4º, da Lei nº 
4.898, de 9 de dezembro de 1965, que regula o direito 
de representação e o processo de responsabilidade 
administrativa civil e penal, nos casos de abuso de 
autoridade”. 
RELATOR: Deputado WILSON SANTIAGO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
João Campos, Mendonça Prado e Sérgio Barradas 
Carneiro, em 2-4-09. 
Os Deputados Antonio Carlos Biscaia, Celso Rus-
somanno e Sandra Rosado apresentaram votos em 
separado. 

PROJETO DE LEI Nº 5.062/05 – Do Sr. Wladimir Cos-
ta – que “dispõe sobre a sujeição da OAB ao controle 
externo”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

PROJETO DE LEI Nº 5.605/05 – Da Sra. Gorete Pe-
reira – que “acrescenta artigo à Consolidação das Leis 
do Trabalho, para dispor sobre a aplicação de multas 
trabalhistas a entidades filantrópicas que dependem 
da transferência de recursos públicos”. 
RELATOR: Deputado ARACELY DE PAULA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e da Emenda da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 
Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Luiz 
Couto, em 5-8-09. 
O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 24-9-09. 

PROJETO DE LEI Nº 6.161/05 – Do Sr. Jair Bolsona-
ro – que “revoga o § 2º, do art. 5º 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 Nacional de Armas – Sinarm, define 
crimes e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado. 
O Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto 
em separado em 2-12-09. 

PROJETO DE LEI Nº 28/07 – Do Sr. Edinho Bez – que 
“altera a Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, para 
prorrogar a vigência das sanções relativas ao descum-
primento da Lei de Responsabilidade Fiscal”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emen-
da. 
Vista conjunta aos Deputados José Maia Filho, Pastor 
Manoel Ferreira e Regis de Oliveira, em 30-6-09. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em 
separado. 

PROJETO DE LEI Nº 353/07 – Do Sr. Laerte Bessa 
– que “altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 
2003, regulando o porte de arma funcional dos inte-
grantes dos órgãos referidos nos incisos do caput do 
art. 144 da Constituição Federal, e permitindo a doação 
de armas de fogo, acessórios e munição apreendidas 
para as polícias civil, federal e militar, visando o com-
bate ao crime e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos das emendas da 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado, com subemendas. 

PROJETO DE LEI Nº 361/07 – Do Sr. João Campos – 
que “dispõe sobre suspensão de prazos processuais 
em caso de advogada que deu á luz”. 
RELATORA: Deputada SOLANGE AMARAL. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Solange Amaral (DEM-RJ), pela constituciona-
lidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação. 
Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 26-3-
08. 
Os Deputados Antonio Carlos Biscaia e Regis de Oli-
veira apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 804/07 – Do Sr. Lincoln Por-
tela – que “altera o art. 1° da Lei n° 11.179 de 22 de 
setembro de 2005, que “altera os arts. 53 e 67 da Lei 
nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o 
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do 
Brasil – OAB.”” 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Flávio Dino, Gerson Peres, Marcelo Itagiba e Vicente 
Arruda, em 19-8-09. 
Os Deputados Marcelo Itagiba, Antonio Carlos Biscaia 
e José Maia Filho apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 1.208/07 – Do Sr. Celso Rus-
somanno – que “acrescenta parágrafo ao art. 133 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui 
o Código de Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e das Emendas da Comissão de 
Viação e Transportes. 
Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 28-4-09. 
Discutiu a matéria o Deputado José Genoíno, em 28-
4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 2.466/07 – Do Sr. Ilderlei Cordei-
ro – que “dispõe sobre o valor das multas aplicáveis a 
infrações ambientais em propriedades rurais”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
com subemenda. 

PROJETO DE LEI Nº 2.490/07 – Do Sr. Eduardo Val-
verde – que “altera a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, para estender às comunidades indígenas o 
direito de prestarem o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emenda, da emenda 
da Comissão de Direitos Humanos e Minorias e do 
Substitutivo da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática. 

PROJETO DE LEI Nº 2.619/07 – Do Sr. Zenaldo Cou-
tinho – que “altera os arts 69 e 70 da Lei nº 7.210, de 
11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal, modi-
ficando a composição e a estrutura dos Conselhos 
Penitenciários”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emen-
da. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 19-11-09. 

PROJETO DE LEI Nº 2.685/07 – Do Sr. Fernando Co-
ruja – que “altera a redação do inciso II do art. 4º da 

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 que instituiu 
o Código Civil”. 
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.788/08 – Do Sr. Ratinho Ju-
nior – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
dispor sobre o controle de qualidade dos instrutores e 
examinadores dos candidatos à obtenção da Carteira 
Nacional de Habilitação”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Viação e Transportes. 

PROJETO DE LEI Nº 3.377/08 – Do Sr. Carlos Souza 
– que “acrescenta artigo à Lei nº 7.347, de 24 de julho 
de 1985 – Lei da Ação Civil Pública, para estabelecer 
prazo prescricional”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 7-5-09. 
O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separa-
do em 4-6-09. 

PROJETO DE LEI Nº 3.378/08 – Do Sr. Antonio Paloc-
ci – que “dispõe sobre a alteração do artigo 20 da Lei 
Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, visando 
garantir a liberdade de expressão e informação”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 28-4-09. 
Encerrada a discussão. Aprovado por unanimidade re-
querimento de adiamento da votação, por 5 sessões, 
apresentado pelo Deputado Antonio Carlos Biscaia, 
em 05/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.512/08 – Da Sra. Professora 
Raquel Teixeira – que “dispõe sobre a regulamentação 
do exercício da atividade de Psicopedagogia”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LES-
SA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e das Emendas da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 

PROJETO DE LEI Nº 3.528/08 – Do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “acrescenta inciso e parágrafo ao art. 263 
do Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997”. 
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RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Viação e Transportes. 

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 GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos das emendas da 
Comissão de Educação e Cultura. 
Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 12-11-09. 

PROJETO DE LEI Nº 3.619/08 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “modifica a redação do art. 478 do Código Civil 
Brasileiro (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002)”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista ao Deputado José Genoíno, em 15-7-09. 

PROJETO DE LEI Nº 3.833/08 – Do Sr. Valdir Colat-
to – que “altera a Lei nº 7.408 de 25 de novembro de 
1985, para dispor sobre a tolerância máxima sobre 
limites de peso dos veículos de carga”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUN-
ZIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, nos termos do Substitutivo da Co-
missão de Viação e Transportes, com subemenda. 

PROJETO DE LEI Nº 3.912/08 – Do Sr. Bernardo 
Ariston – que “acrescenta dispositivo ao artigo 312 do 
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Có-
digo de Processo Penal”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados José Genoíno e Luiz 
Couto, em 28-5-09. 
O Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto 
em separado em 30-6-09. 

PROJETO DE LEI Nº 3.989/08 – Do Sr. Carlos Alberto 
Leréia – que “altera o Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional 
de Viação, para incluir novos trechos e alterar diretri-
zes de rodovias constantes da Relação Descritiva das 
Rodovias do Sistema Rodoviário Federal”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 1-12-
09. 

PROJETO DE LEI Nº 4.076/08 – Do Sr. Juvenil – que 
“acrescenta o art. 512-A à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973, que institui o Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado GERSON PERES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 15-7-09. 

PROJETO DE LEI Nº 4.082/08 – Do Sr. Walter Brito Neto 
– que “dá nova redação ao art. 5º da Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002, que “Institui o Código Civil””. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado Roberto Magalhães, em 22-10-09. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

 (DIA 11/12/2009) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 3.574/08 – Do Senado Federal – 
Gerson Camata – (PLS 690/2007) – que “acrescenta 
inciso XVII ao art. 51 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor 
e dá outras providências, para considerar abusiva a 
cláusula contratual que obrigue o consumidor a pagar 
pela emissão do carnê de pagamento ou do boleto 
bancário”. (Apensado: PL 2558/2007 (Apensados: PL 
2582/2007, PL 3201/2008 e PL 3294/2008)) 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUN-
ZIO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE 
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS 
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 5.257/09 – Do Sr. Eliene Lima 
– que “dispõe sobre a informação da data de valida-
de dos produtos em promoção em supermercados e 
estabelecimentos assemelhados”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUN-
ZIO. 
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PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
 DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 1.170/07 – Do Senado Federal 
– Senador Paulo Paim – (PLS 178/2003) – que “alte-
ra o art. 143 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
– Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, para 
ampliar as hipóteses de vedação da divulgação de 
nomes de crianças e adolescentes”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.379/07 – Do Sr. Rodovalho – 
que “acrescenta dispositivos ao art. 201 da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PASTOR PEDRO RIBEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.726/08 – Do Sr. Dr. Ubiali – 
que “altera a redação da alínea “a” do art. 105 da Lei 
nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que “Define a 
Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime 
jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras pro-
vidências.”” 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.663/09 – Do Sr. Jurandy Lou-
reiro – que “dispõe sobre a comunicação, aos órgãos 
executivos estaduais de trânsito, de falecimento de 
condutor de veículo”. 
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES FI-
LHO. 

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 LES-
SA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.413/09 – Do Sr. Vicentinho Al-
ves – que “”Revoga-se o art. 82 da Lei nº 8.245,de 18 
de outubro de 1991(Lei do Inquilinato) e inciso VIIdo 
art. 3º da lei 8.009de 29 de março de 1990 (Lei da im-
penhorabilidade do bem de familia)” 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.438/09 – Do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “acrescenta dispositivo na Lei nº 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 
para exigir depósito prévio para interposição do recur-
so de apelação”. 

RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 6.459/09 – Do Sr. Marcelo Ita-
giba – que “altera a redação dos arts. 82 e 982 da Lei 
nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Pro-
cesso Civil, com o objetivo de incluir o testamento no 
rol de procedimentos realizados por escritura pública, 
eliminando a atuação ministerial nas causas concer-
nentes a disposição de última vontade, quando não 
houver interessado incapaz”. 
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.471/09 – Do Senado Federal 
– Antonio Carlos Valadares – (PLS 472/2008) – que 
“altera o art. 554 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 (Código de Processo Civil), a fim de estender a 
possibilidade de sustentação oral perante os Tribunais 
nos julgamentos de recursos”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.489/09 – Do Sr. Marcelo Or-
tiz – que “dispõe sobre o valor do inventário na forma 
de arrolamento”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 2.358/03 – Do Sr. Cezar Silvestri 
– que “proíbe a importação, circulação, comercializa-
ção e consumo de carne e derivados que contenham 
substâncias com propriedades anabolizantes, usadas 
em animais de abate para consumo humano, confor-
me especifica”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.329/06 – Do Senado Federal 
– Cristovam Buarque – (PLS 10/2006) – que “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 informa-
ções relativas ao recolhimento de suas contribuições 
ao INSS, e dá outras providências”. (Apensados: PL 
5135/2005, PL 7631/2006 e PL 3830/2008) 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 336/07 – Do Sr. Ciro Pedrosa – 
que “altera a Lei nº 10.674, de 16 de maio de 2003, que 
“obriga a que os produtos alimentícios comercializados 
informem sobre a presença de glúten, como medida 
preventiva e de controle da doença celíaca””. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 915/07 – Do Sr. João Bittar – que 
“altera a Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964, Lei do 
Serviço Militar”. (Apensado: PL 2132/2007) 
RELATOR: Deputado MAJOR FÁBIO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.084/07 – Do Sr. Daniel Almei-
da – que “altera a Consolidação das Leis do Trabalho, 
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dispondo sobre o Processo do Trabalho”. (Apensado: 
PL 5925/2009) 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.257/07 – Do Sr. Ciro Pedrosa 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de as empre-
sas transportadoras orientarem os passageiros sobre 
a prevenção da trombose venosa profunda”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.786/07 – Do Sr. Edmilson Va-
lentim – que “dispõe sobre a reintegração no emprego 
dos funcionários da Dataprev, Empresa de Tecnolo-
gia e Informações da Previdência Social, em exercí-
cio nos postos do INSS (Instituto Nacional de Seguro 
Social)”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

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 JOSÉ CARLOS ALELUIA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.259/08 – Do Sr. Rodrigo Rol-
lemberg – que “altera dispositivo da Lei nº 8.958, de 20 
de dezembro de 1994, que dispõe sobre as relações 
entre as instituições federais de ensino superior e de 
pesquisa científica e tecnológica e as fundações de 
apoio”. (Apensado: PL 3283/2008) 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.539/08 – Do Senado Federal 
– Cristovam Buarque – (PLS 399/2007) – que “denomi-
na “Rodovia Honestino Monteiro Guimarães” o trecho 
da rodovia BR-060, que atravessa o Distrito Federal”. 
(Apensado: PL 3606/2008) 
RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.026/08 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo e funções comissio-
nadas no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribu-
nal Regional do Trabalho da 19ª Região e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.355/08 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal 
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 
Região e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.570/08 – TRIBUNAL DE CON-
TAS DA UNIÃO – que “acrescenta dois cargos em co-
missão no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal 

de Contas da União para provimento em Gabinete de 
Auditor do Tribunal de Contas da União”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.659/09 – Do Senado Federal – 
Raimundo Colombo – (PLS 461/2008) – que “autoriza a 
Caixa Econômica Federal a realizar concurso especial 
da Mega-Sena, com a finalidade de destinar recursos 
às vítimas das enchentes de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado PAULO BORNHAUSEN. 
PROJETO DE LEI Nº 5.099/09 – Do Sr. Jefferson 
Campos – que “permite que as pequenas empresas 
prestadoras de serviços e profissionais autônomos 
possam manter como sede de sua empresa sua pró-
pria residência”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUN-
ZIO. 
PROJETO DE LEI Nº 5.544/09 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo e em comissão e de 
funções comissionadas no Quadro de Pessoal da Se-
cretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.547/09 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo e em comissão e de 
funções comissionadas no Quadro de Pessoal da Se-
cretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.550/09 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal 
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª 
Região e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 

PROJETO DE LEI Nº 5.712/09 – Da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “altera a denominação da Zona Franca 
de Manaus para Pólo de Desenvolvimento Econômico 
Incentivado”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.740/09 – Do Senado Federal – Val-
ter Pereira – (PLS 445/2008) – que “institui o dia 22 de no-
vembro como “Dia da Comunidade Libanesa no Brasil””. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUN-
ZIO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.848/09 – Do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, disciplinando o prazo para registro de consumidor 
inadimplente nos serviços de proteção ao crédito”. 
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.913/09 – do Poder Executivo 
– que “transforma Funções Comissionadas Técnicas 
– FCT, criadas pelo art. 58 da Medida Provisória nº 
2.229-43, de 6 de setembro de 2001, em cargos do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, 
em Gratificações de Exercício em Cargo de Confiança 
devida a militares e em Gratificações de Representação 
pelo Exercício de Função devida a militares”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.917/09 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre os valores das parcelas remune-
ratórias dos integrantes das Carreiras e do Plano Es-
pecial de Cargos do DNIT, de que trata a Lei nº 11.171, 
de 2 de setembro de 2005, da Carreira de Analista de 
Infraestrutura e do cargo isolado de Especialista em 
Infraestrutura Sênior, de que trata a Lei nº 11.539, de 
8 de novembro de 2007, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 4.024/08 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal 
do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ARACELY DE PAULA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE 
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS 
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 3.405/97 – Do Sr. Celso Russo-
manno – que “dispõe sobre o provimento dos serviços 
de notas e de registros públicos, nos termos do art. 
236, § 3º da Constituição Federal”. (Apensados: PL 
2204/1999, PL 3503/2008 e PL 5493/2009) 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.574/09 – do Poder Executivo 
– que “dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 4.319, de 
16 de março de 1964, que cria o Conselho de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Humana – CDDPH”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 
PROJETO DE LEI Nº 283/07 – Do Sr. Rafael Guerra – 
que “dispõe sobre o acesso gratuito dos portadores de 
hiperplasia benigna ou câncer de próstata à medicação 
de prescrição”. (Apensado: PL 1644/2007) 

RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 4.051/08 – Da Sra. Marina Mag-
gessi – que “proíbe a utilização das dependências da 
Polícia Civil para custodiar presos”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.468/09 – Do Sr. Regis de Oli-
veira – que “altera a redação do inciso I do § 5º do art. 
897 e acresce parágrafo ao art. 899, ambos da Con-
solidação das Leis do Trabalho – CLT, Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 2.795/03 – Do Sr. Confúcio Mou-
ra – que “dispõe sobre a concessão de terras públicas 
da Bacia Amazônica para a exploração florestal por 
meio de manejo florestal sustentável”. (Apensados: PL 
5398/2005 e PL 986/2007) 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.443/05 – Do Sr. Takayama – que 
“acrescenta parágrafo segundo ao art. 442 da Consoli-
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a 
não existência de vínculo empregatício entre Confis-
são Religiosa, seja ela Igreja ou Instituição, Ordem ou 
Congregação, e seus Ministros, Pastores, Presbíteros, 
Bispos, Freiras, Padres, Evangelistas, Diáconos, Anci-
ãos ou Sacerdotes”. 
RELATOR: Deputado PASTOR PEDRO RIBEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.751/06 – do Poder Executi-
vo – que “autoriza a República Federativa do Brasil a 
efetuar doações a iniciativas internacionais de auxílio 
ao desenvolvimento”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CARNEI-
RO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.475/06 – Do Sr. Arlindo Chinaglia 
– que “institui o Dia Nacional da Vigilância Sanitária”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. 
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PROJETO DE LEI Nº 491/07 – Do Sr. Aelton Freitas – 
que “altera o inciso IV do art. 5º da Lei nº 7.827, de 27 
de setembro de 1989, incluindo, na região do semi-árido, 
os municípios do Estado de Minas Gerais inseridos na 
área de atuação da Agência de Desenvolvimento do 
Nordeste (ADENE)”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 

PROJETO DE LEI Nº 3.082/08 – Do Sr. Homero Pereira 
– que “reabre o prazo para as ratificações de concessões 
e alienações de terras feitas pelos Estados em faixa de 
fronteira, altera o art. 7º do Decreto-Lei nº 1.414, de 18 
de agosto de 1975, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.326/08 – Do Sr. Jair Bolsonaro – 
que “acrescenta art. 46-A à Lei nº 5.292, de 8 de junho 
de 1967, que dispõe sobre a prestação do Serviço Militar 
pelos estudantes de Medicina, Farmácia, Odontologia e 
Veterinária e pelos Médicos, Farmacêuticos, Dentistas 
e Veterinários, em decorrência de dispositivos da Lei nº 
4.375, de 17 de agosto de 1964, para conceder incentivo 
aos médicos que tenham realizado o Estágio de Adap-
tação e Serviços (EAS) nas Forças Armadas”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.140/09 – Do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “altera a Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 
1972, para permitir a celebração de contrato de expe-
riência na relação de trabalho doméstica”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.164/09 – Do Sr. Edinho Bez – 
que “denomina “Rodovia Abel Dal Pont” o trecho rodo-
viário da BR-285, entre as cidades de Timbé do Sul, no 
Estado de Santa Catarina, e São José dos Ausentes, 
no Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.273/09 – Do Senado Federal – 
Pedro Simon – que “dá nova redação ao art. 3º da Lei 
nº 10.029, de 20 de outubro de 2000, que estabelece 
normas gerais para a prestação voluntária de serviços 
administrativos e de serviços auxiliares de saúde e 
de defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de 
Bombeiros Militares e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.428/09 – Do Sr. Valdir Colatto 
– que “institui o Dia Nacional da Cachaça”. 
RELATOR: Deputado ODÍLIO BALBINOTTI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.609/09 – Do Sr. Marcelo Teixeira 
– que “altera a Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, 
para estabelecer novo prazo para os órgãos público 
federais formalizarem a retirada da inadiplência dos 
Municipios que apresentarem a documentação neces-
sária ao retorno á condição de adimplentes”. 

RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.630/09 – Do Sr. Tadeu Filippelli 
– que “altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.649/09 – Do Senado Federal 
– Ideli Salvatti – (PLS 244/2009) – que “dispõe sobre 
a condição de perito oficial dos papiloscopistas em 
suas perícias específicas e dá outras providências”. 
(Apensado: PL 977/2007) 
RELATOR: Deputado DÉCIO LIMA. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.516/09 – Do Sr. Dr. Talmir – que 
“obriga a prestadora do serviço de banda larga a justifi-
car por escrito ao solicitante o motivo da impossibilidade 
de instalação do serviço no endereço solicitado”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.369/09 – Do Sr. Vinicius Car-
valho – que “dispõe sobre a prorrogação da data de 
vencimento de boleto de cobrança bancária, durante 
período de greve”. (Apensado: PL 6461/2009) 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 11/12/2009) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE 
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS 
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.429/09 – Do Sr. Ribamar Al-
ves – que “obriga os supermercados, hipermercados 
e similares a oferecerem em local específico, os pro-
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dutos alimentícios que comercializam, destinados e/
ou indicados para diabéticos e hipertensos, e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.009/03 – Do Sr. Sandro Mabel 
– que “altera dispositivos da Lei nº 9.933, de 20 de de-
zembro de 1999, que “dispõe sobre as competências do 
CONMETRO e do INMETRO, institui taxa de serviços 
metrológicos e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING. 

PROJETO DE LEI Nº 3.530/08 – Do Sr. Mendonça Pra-
do – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação 
de tampa especial de segurança, pelos fabricantes, 
em embalagens de produtos químicos, de limpeza e 
de remédios”. 
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.047/09 – Do Sr. Major Fábio 
– que “dispõe sobre a contratação de empresas que 
prestam serviços de brigadas de incêndio ou de socor-
ristas em estabelecimentos de grande porte”. 
RELATOR: Deputado EDSON EZEQUIEL. 

PROJETO DE LEI Nº 6.388/09 – Do Sr. Milton Vieira 
– que “dispõe sobre proibição de utilização de subs-
tância tóxica que especifica, na confecção de garra-
fas e copos descartáveis de plástico, fora dos limites 
estabelecidos, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI. 

PROJETO DE LEI Nº 6.400/09 – Do Sr. Tadeu Filippelli 
– que “altera a legislação do Imposto sobre Produtos 
Industrializados – IPI sobre os produtos classificados 
no código 2402.20.00 da TIPI, o Decreto-Lei nº 1.593, 
de 21 de dezembro de 1977, a Lei nº 9.532, de 10 de 
dezembro de 1997, a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro 
de 1999, a Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de 
agosto de 2001, a Lei nº 10.637, de 30 de dezembro 
de 2002 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 

PROJETO DE LEI Nº 6.412/09 – Do Sr. Paulo Pimenta 
– que “determina a oferta de canais avulsos no serviço 
de televisão por assinatura”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.415/09 – Do Sr. Dr. Nechar – 
que “acrescenta artigo à Lei nº 9.472, de 16 de julho 
de 1997, para dispor sobre o fornecimento de um car-

regador universal na venda de aparelhos terminais do 
assinante da telefonia móvel vendidos no País”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE 
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS 
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.734/09 – Do Senado Federal 
– Valdir Raupp – (PLS 351/2007) – que “dispõe sobre 
a criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Porto Velho, no Estado de Ron-
dônia”. (Apensado: PL 5386/2009) 
RELATOR: Deputado NATAN DONADON. 

PROJETO DE LEI Nº 5.087/09 – Do Sr. Nelson Bornier 
– que “obriga as indústrias farmacêuticas e as empre-
sas de distribuição de medicamentos, a dar destinação 
adequada a medicamentos com prazos de validade 
vencidos e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LEANDRO SAMPAIO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.620/09 – Do Sr. Paes Landim 
– que “extingue a cobrança de encargo financeiro rela-
tivo ao cancelamento ou baixa de contratos de câmbio 
de exportação de mercadorias e serviços e de trans-
ferência financeira do exterior”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE 
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS 
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO 

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)) 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.696/09 – Do Sr. Paulo Rubem 
Santiago – que “torna obrigatória apresentação do 
Quadro de Sócios e Administradores para inscrição, 
suspensão ou baixa da pessoa jurídica domiciliada no 
exterior no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – 
CNPJ”. (Apensado: PL 6148/2009) 
RELATOR: Deputado ALBANO FRANCO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-09 
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.729/09 – Do Senado Federal 
– Roseana Sarney – (PLS 235/2007) – que “dispõe 
sobre a Criação de Zona de Processamento de Ex-
portação (ZPE) no Município de Imperatriz, no Estado 
do Maranhão”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 

PROJETO DE LEI Nº 5.418/09 – Do Sr. Lira Maia – que 
“cria Área de Livre Comércio no Município de Santarém, 
no Estado do Pará, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 

PROJETO DE LEI Nº 6.373/09 – Do Sr. José Fernando 
Aparecido de Oliveira – que “altera o art. 16 da Lei nº 
8.934, de 18 de novembro de 1994, que “Dispõe sobre 
o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades 
Afins e dá outras providências.”” 
RELATOR: Deputado ALBANO FRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.406/09 – Do Sr. José Airton 
Cirilo – que “dispõe sobre a regulamentação da pro-
fissão de comerciário”. 
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE 
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS 
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.726/09 – Do Senado Federal – 
Wellington Salgado de Oliveira – (PLS 245/2008) – que 
“dispõe sobre a criação da Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE) no Município de Juiz de Fora, no 
Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.527/09 – Do Sr. Geraldo Re-
sende – que “dispõe sobre a criação de Zona de Pro-
cessamento de Exportação (ZPE) de Dourados, Estado 
de Mato Grosso do Sul”. 
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.730/09 – Do Senado Federal 
– Roseana Sarney – (PLS 254/2007) – que “dispõe 
sobre a Criação de Zona de Processamento de Ex-
portação (ZPE) no Município de Rosário, no Estado 
do Maranhão”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 

PROJETO DE LEI Nº 4.732/09 – Do Senado Federal 
– José Sarney – (PLS 306/2007) – que “dispõe sobre 
a Criação de Zona de Processamento de Exportação 

(ZPE) no Município de Macapá e de Santana, no Es-
tado do Amapá”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 

PROJETO DE LEI Nº 5.332/09 – Da Sra. Elcione Bar-
balho – que “cria o “pão brasileiro”, a ser produzido 
com farinha de trigo adicionada de farinha de mandio-
ca refinada, de farinha de raspa de mandioca ou de 
fécula de mandioca, adquiridos pelo poder público, e 
estabelece regime tributário especial para a farinha de 
trigo misturada, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.375/09 – Do Sr. Giovanni Quei-
roz – que “dispõe sobre a criação de Zona de Proces-
samento de Exportação (ZPE) no Município de Mara-
bá, Estado do Pará”. 
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 

PROJETO DE LEI Nº 5.390/09 – Da Sra. Perpétua 
Almeida – que “dispõe sobre a criação de Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) no Município de 
Brasiléia, Estado do Acre”. 
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 

PROJETO DE LEI Nº 6.224/09 – Do Sr. Edmar Moreira 
– que “dispõe sobre a reserva dos assentos, para ido-
sos, nas praças de alimentação dos shoppings centers 
e centros comerciais e dá outras providencias”. 
RELATOR: Deputado CAPITÃO ASSUMÇÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.228/09 – Do Sr. Professor 
Victorio Galli – que “dispõe sobre a obrigatoriedade 
de receita médica ou odontológica para enxaguantes 
bucais e similares e dá outra providências”. 
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.287/09 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, 
para regular o registro de contrato de transferência de 
tecnologia”. 
RELATOR: Deputado ALBANO FRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.299/09 – Do Senado Federal 
– Lúcia Vânia – (PLS 304/2008) – que “altera o caput 
do art. 60 da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, 
para reduzir o período sem registro na junta comercial 
que caracteriza a inatividade do empresário ou da so-
ciedade empresária”. 
RELATOR: Deputado ALBANO FRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.322/09 – Do Sr. Rodrigo Rol-
lemberg – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ALBANO FRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.323/09 – Do Sr. Dr. Nechar – 
que “obriga as pessoas jurídicas inscritas no Cadastro 
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Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fa-
zenda – CNPJ/M.F – à contratação de seguro de vida 
para seus empregados”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

PROJETO DE LEI Nº 6.349/09 – Do Sr. Francisco Ros-
si – que “acrescenta o inciso XVII ao art. 51 da Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Pro-
teção e Defesa do Consumidor”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 11/12/2009) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE 
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS 
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 936/07 – Da Sra. Íris de Araújo 
– que “altera a Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, 
para permitir o financiamento de centros de convivência 
e casas-lares para idosos com recursos do Sistema 
Financeiro da Habitação (SFH)”. 
RELATORA: Deputada ANGELA AMIN. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.462/09 – Do Senado Federal – 
Renato Casagrande – (PLS 205/2008) – que “modifica 
a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que “estabe-
lece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
altera as Leis nºs 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 
8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho 
de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a 
Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras pro-
vidências”, para determinar que o planejamento para 
a prestação de serviços de saneamento básico inclua 
sistemas de redução da velocidade de escoamento de 
águas pluviais”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CARLOS BACELAR. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.290/09 – Do Sr. Capitão Assu-
mção – que “regulamenta o Serviço Público de Trans-
porte Individual de Passageiros por Táxi em Região 
Metropolitana e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCELO MELO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.342/09 – dos Srs. Paulo Teixeira 
e Zezéu Ribeiro – que “institui no âmbito do Sistema 
Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, 
o Serviço de Moradia Social para famílias de baixa 
renda”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS MACHADO. 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 09 
HORÁRIO: 09h 

A – Audiência Pública: 
(em parceria com a Comissão de Defesa dos Di-

reitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar 
da Câmara Legislativa do Distrito Federal)

Tema: Debater sobre o não cumprimento, pelo 
Governo do Distrito Federal, de medidas cautelares 
recomendadas pela Comissão Interamericana de Di-
reitos Humanos.

Expositores:
Sra. Gilda Pereira de Carvalho – Procuradora 

Federal dos Direitos do Cidadão – PFDC;
Sr. Anderson Pereira de Andrade – Promotor de Jus-
tiça de Defesa da Infância e da Juventude do Distrito 
Federal;
Sr. Cassio Alves de Moura – Presidente do Sindicato dos 
Servidores da Assistência Social e Cultural do GDF;
Sra. Érika Kokay – Deputada Distrital;
Sr. Francisco Normando Feitosa de Melo – Presidente 
do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente 
do Distrito Federal;
Sr. Joaquim Lemus Pereira – Advogado do Centro 
de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente do 
Distrito Federal;
Sra. Juliana Leandra de Lima Lopes – Defensora Pú-
blica do Distrito Federal;
Sr. Marcus Vinícius Almeida – Assessor da Subsecre-
taria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança 
e do Adolescente;
Sra. Marilucia Cardoso de Novais – Presidente da As-
sociação de Mães e Amigos da Criança e do Adoles-
cente em Risco;
Sra. Selma Leite do Nascimento Sauerbronn de Sou-
za – Promotora de Justiça de Defesa da Infância e da 
Juventude do Distrito Federal.
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Obs: Requerimento nº 110/2009 de autoria do Depu-
tado Luiz Couto

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

REUNIÃO 

LOCAL: Auditório Nereu Ramos 
HORÁRIO: 08h 

A – Outros Eventos: 

PROGRAMAÇÃO:

8h00 – Credenciamento
8h30 – Momento cultural
9h00 – Abertura solene:
· Presidente da Comissão de Educação e Cultura da 
Câmara dos Deputados 
Deputada Maria do Rosário
· Presidente da Câmara dos Deputados 
Deputado Michel Temer
· Ministro de Estado da Educação
Fernando Haddad
· Vice-Presidente Financeiro da Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC 
– SESC – SENAC)
· Gil Siuffo Pereira
· Presidente do Conselho Nacional de Educação 
Clélia Brandão Alvarenga Craveiro
10h – Pronunciamentos:
Os desafios na construção do novo Plano Nacional de 
Educação 2011 – 2020
Coordenação: Deputada Maria do Rosário
Conferencistas:
· Clélia Brandão Alvarenga Craveiro
Presidente do CNE/MEC
· Deputado Federal Paulo Ruben Santiago
· Adeum Hilario Sauer 
Membro do CNE/MEC
· Francisco das Chagas 
Secretário Executivo Adjunto do Ministério da Edu-
cação e coordenador da Comissão Organizadora da 
Conae/MEC
· André Lázaro 
Secretário de Educação Continuada, Alfabetização e 
Diversidade do MEC.
· Timothy Ireland
Coordenador pela UNESCO da VI Conferência Inter-
nacional de Educação de Adultos.
12h – Coquetel de lançamento do livro: “Educação 
– Legislação Federal”, produzido pela Câmara dos 
Deputados, por iniciativa da Comissão de Educação e 
Cultura, com o apoio da Primeira-Vice-Presidência.
14h – Apresentação das Cartas dos Encontros Re-
gionais do PNE:

Professor Odorico Ferreira Neto
· representante do Encontro Regional Centro-Oeste
Professor Amilton Fernandes da Silva
· representante do Encontro Regional Sudeste
Professora Marcia Adriana Carvalho
· representante do Encontro Regional Sul
Professora Marcia Isabel Barbosa Soares
· representante do Encontro Regional Norte
Professora Francisca Palmeira de Almeida Silva
· representante do Encontro Regional Nordeste I
Professora Ediana Silva Matos
· representante do Encontro Regional Nordeste II
15h – Solenidade de Encerramento:
· Presidente da Comissão de Educação e Cultura da 
Câmara dos Deputados 
Deputada Maria do Rosário
· Secretário Executivo Adjunto do Ministério da Edu-
cação e coordenador da Comissão Organizadora da 
Conae/MEC
Francisco da Chagas
· Assessora Técnica da Diretoria de Educação Profis-
sional do SENAC/DN
Máslova Teixeira Valença
· Presidente do Conselho Nacional de Educação
Clélia Brandão Alvarenga Craveiro

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
 DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE 
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS 
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.096/09 – Da Sra. Alice Portugal 
– que “altera o nome do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Baiano para Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia Dois de Julho”. 
RELATOR: Deputado EMILIANO JOSÉ. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.537/08 – Do Sr. Marcelo Almei-
da – que “institui o ano de 2009 como “Ano Nacional 
Euclides da Cunha”, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada LÍDICE DA MATA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.211/09 – Do Sr. Edson Apa-
recido – que “denomina “Ponte Mario Covas” a ponte 
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sobre o rio Paraná, na BR-158, que liga a cidade de 
Paulicéia no Estado de São Paulo a Brasilândia no 
Estado de Mato Grosso do Sul”. 
RELATOR: Deputado LOBBE NETO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.582/09 – Do Sr. Milton Monti – 
que “denomina “Prof. Geraldo Maurício Lima” o viaduto 
localizado no km 75+650m, da BR-153, no município 
de Bady Bassitt / SP”. 

RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY. 
PROJETO DE LEI Nº 5.674/09 – Do Sr. Zezéu Ribeiro 
– que “denomina Guimarães Rosa a ponte construída 
sobre o Rio São Francisco, ligando os municípios de Ca-
rinhanha e Malhada na BR-030, no Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.903/09 – Do Senado Federal 
– João Pedro – (PLS 355/2008) – que “autoriza o Po-
der Executivo a criar campus do Instituto Federal do 
Amazonas, no Município de Humaitá”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 6.060/09 – Do Sr. Vicentinho – 
que “estabelece mecanismos de incentivo para a pro-
dução, publicação e distribuição de revista em quadri-
nhos nacionais”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL. 

PROJETO DE LEI Nº 6.303/09 – Do Sr. Zequinha Ma-
rinho – que “dispõe sobre o livre exercício da profissão 
de músico”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.336/09 – Do Sr. Vicentinho – 
que “institui o dia 6 de agosto como Dia Nacional dos 
Profissionais da Educação”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.350/09 – Da Sra. Perpétua Al-
meida – que “inscreve o nome do grupo “Seringueiros 
Soldados da Borracha” no Livro dos Heróis da Pátria”. 
RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ. 

PROJETO DE LEI Nº 6.377/09 – Do Senado Federal- 
Cristovam Buarque – (PLS 171/2008) – que “institui o 
Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças 
Climáticas”. 
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.378/09 – Do Senado Federal 
– Gilberto Goellner – (PLS 394/2008) – que “institui o 
Dia Nacional do Criador de Cavalos”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI. 

PROJETO DE LEI Nº 6.383/09 – Do Senado Federal 
– Serys Slhessarenko – (PLS 12/2005) – que “deter-
mina o emprego obrigatório da flexão de gênero para 
nomear profissão ou grau em diplomas”. 
RELATORA: Deputada BEL MESQUITA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.392/09 – Do Sr. Átila Lira – que 
“denomina “Campus José Waquim” o campus do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFET, loca-
lizado no Município de Timon, Estado do Maranhão”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

PROJETO DE LEI Nº 6.398/09 – Do Sr. Átila Lira – que “de-
nomina “Campus Professor Omar Rezende” o campus do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFET, 
localizado no Município de Piripiri, Estado do Piauí”. 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.417/09 – do Poder Executivo 
– que “promove post mortem o diplomata Marcus Vi-
nícius da Cruz de Mello de Moraes”. 
RELATOR: Deputado EMILIANO JOSÉ. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE 
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS 
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.133/08 – Do Senado Federal 
– Cristóvam Buarque – (PLS 433/2007) – que “altera 
o art. 67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que fixa as diretrizes e bases da educação nacional”. 
RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.486/09 – Do Sr. Felipe 
Maia – que “altera a redação do inciso III e acres-
centa parágrafo ao art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que “estabelece as diretri-
zes e bases da educação nacional”, para inserir a 
obrigatoriedade de processo seletivo para acesso 
a cursos e programas de pós-graduação e para 
delimitar os cursos e programas de nível superior 
aos quais se aplica o princípio constitucional da 
gratuidade do ensino público oferecido em estabe-
lecimentos oficiais”. 
RELATOR: Deputado IRAN BARBOSA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE 
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS 
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.559/09 – Do Sr. Otavio Lei-
te – que “estabelece que os programas de fomento, 
apoio e incentivo à cultura, empreendidos pela admi-
nistração federal, possam se estender a atividades e 
projetos que objetivem o desenvolvimento do Turismo 
Receptivo Brasileiro, nos termos desta Lei”. (Apensa-
do: PL 5724/2009) 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 



70632 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2009

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 4.376/04 – Do Sr. Lincoln Por-
tela – que “altera a Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 
2000, para dispor sobre as infrações contra as Leis de 
Finanças Públicas”. 
RELATOR: Deputado WILSON SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.421/05 – Do Sr. Eduardo Val-
verde – que “altera os art. 22 e 23 da Lei nº 8.666, de 
1993, instituindo o pregão eletrônico nas licitações 
da Administração Pública Federal”. (Apensados: PL 
1662/2007, PL 1661/2007 (Apensado: PL 4027/2008) 
e PL 4647/2009) 
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. 

PROJETO DE LEI Nº 912/07 – Da Sra. Sandra Rosa-
do – que “regulamenta a profissão de Arqueólogo e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUN-
ZIO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.559/07 – Do Sr. Waldir Mara-
nhão – que “acrescenta dispositivo à Lei n° 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, para vincular receitas federais 
à manutenção e desenvolvimento do ensino superior 
das universidades públicas estaduais e municipais”. 
(Apensado: PL 3717/2008) 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.581/07 – Do Sr. Walter Brito 
Neto – que “dispõe sobre a criação de Área de Livre 
Comércio (ALC) no município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.691/07 – Do Sr. Bruno Araújo 
e outros – que “dispõe sobre o parcelamento, isenção 
de multas e renegociação de débitos da Contribuição 
para Financiamento da Seguridade Social – COFINS 
de responsabilidade das sociedades de advogados 
regularmente inscritas e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VIRGÍLIO GUIMARÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.318/08 – Do Sr. Antonio Bu-
lhões – que “altera o § 4º do art. 29 do Decreto-Lei nº 
221, de 28 de fevereiro de 1967, que “dispõe sobre a 
proteção e estímulo à pesca e dá outras providências”, 

de forma a possibilitar que pessoas com mais de 60 
anos fiquem dispensadas do pagamento da taxa anual 
para o exercício da pesca amadora”. 
RELATOR: Deputado ILDERLEI CORDEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.558/08 – Da Sra. Maria do Ro-
sário – que “altera o art. 19-A da Lei n° 11.196, de 21 
de novembro de 2005, na redação que lhe deu o art. 
2° da Lei n° 11.487, de 15 de junho de 2007, incluindo 
as instituições privadas sem fins lucrativos nos casos 
de exclusão dos dispêndios efetivados em projeto de 
pesquisa científica e tecnológica e de inovação tecno-
lógica do cálculo do lucro líquido”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY. 

PROJETO DE LEI Nº 3.727/08 – Do Sr. Dr. Ubiali – que 
“altera os arts. 139, 142, inciso I, e 147 da Lei nº 11.101, 
de 9 de fevereiro de 2005, que “Regula a recuperação 
judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da 
sociedade empresária.”” (Apensado: PL 4371/2008) 
RELATOR: Deputado ANTONIO PALOCCI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.000/08 – Do Sr. Beto Faro – 
que “altera o caput do art. 1º, da Medida Provisória nº 
2.199-14, de 24 de agosto de 2001 e dá outras provi-
dências” (Apensado: PL 4553/2008) 
RELATOR: Deputado VIGNATTI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.003/08 – Do Sr. Dr. Ubiali – que 
“dispõe sobre a criação da Área de Livre Comércio (ALC) 
no município de Franca, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.277/08 – Do Sr. Rodovalho – 
que “altera o § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, adicionando novo critério de desempate 
em licitações públicas”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.310/09 – Do Sr. Beto Albuquer-
que – que “dispõe sobre a compensação de débitos 
tributários a ser feita por entidade desportiva da moda-
lidade futebol que realizar obras de construção, moder-
nização e reforma de seu estádio escolhido para sediar 
jogos da Copa do Mundo de Futebol de 2014”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.364/09 – Do Sr. Domingos Du-
tra – que “dispõe sobre a anistia de dívidas oriundas 
de operações de crédito rural do PRONAF contrata-
das nos estados atingidos pelas enchentes em 2009”. 
(Apensado: PL 5366/2009) 
RELATOR: Deputado ZONTA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.376/09 – Do Sr. Beto Faro – 
que “altera o art. 4º, da Lei nº 9.808, de 20 de julho de 
1999, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado WILSON SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.462/09 – Do Sr. Leonardo Quin-
tão – que “institui crédito para permitir a compensação 
do valor das contribuições para projetos desportivos 
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e paradesportivos com outros tributos, quando não 
houver imposto de renda apurado para efetuar a de-
dução de que trata o art. 1º, da Lei nº 11.438, de 29 
de dezembro de 2006”. 
RELATOR: Deputado RODRIGO ROCHA LOURES. 

PROJETO DE LEI Nº 6.214/09 – Do Sr. Marçal Filho 
– que “estabelece a responsabilidade objetiva das ins-
tituições financeiras por danos sofridos pelos usuários 
de seus serviços”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI. 
PROJETO DE LEI Nº 6.308/09 – Do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “altera o § 1º, acrescentando parágrafo 
único ao art. 3º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro 
de 1995”. 
RELATOR: Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 
PROJETO DE LEI Nº 373/07 – Do Sr. Flávio Bezerra – 
que “altera a Lei nº 8.213, de 1991, que dispõe sobre o 
plano de benefícios da Previdência social e dá outras 
providências e a Lei nº 8.212, de 1991, que dispõe so-
bre a organização da seguridade social, institui plano 
de custeio e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
PROJETO DE LEI Nº 469/07 – Do Sr. Flávio Bezerra – 
que “dispõe sobre o direito dos pescadores a conces-
são das terras que ocupam para desempenhar suas 
funções e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JORGE BOEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.045/08 – Do Sr. Sandes Júnior 
– que “cria o Programa Entrada do Idoso nos hospi-
tais e postos de saúde no âmbito de todo o Território 
Nacional”. 
RELATOR: Deputado CARLOS MELLES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.365/09 – Do Sr. Domingos Du-
tra – que “dispõe sobre a prorrogação do seguro defeso 
dos pescadores artesanais nos estados atingidos pelas 
enchentes nos meses de abril e maio de 2009”. 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.771/09 – do Supremo Tribunal 
Federal – que “dispões sobre a criação de cargos e de 
funções no Quadro de Pessoal do Conselho Nacional 
de Justiça”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.909/09 – do MINISTÉRIO PÚ-
BLICO DA UNIÃO – que “dispõe sobre o Quadro de Pes-
soal e a Estrutura Organizacional do Conselho Nacional 
do Ministério Público, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.912/09 – do Poder Executivo – 
que “dispõe sobre a criação de cargos em comissão do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, 
destinados ao Ministério das Relações Exteriores, e dá 

nova redação ao inciso XIX do art. 29 da Lei nº 10.683, 
de 28 de maio de 2003”. 
RELATOR: Deputado VIGNATTI. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 04 
HORÁRIO: 09h 

A – Audiência Pública: 
TEMA : Fetos Portadores de Anencefalia.
ORIGEM: Requerimento nº 100/09, de autoria do De-
putado Dr. Talmir.
EXPOSITORES CONVIDADOS:
Representante do Supremo Tribunal Federal – STF;
JOSÉ LUIZ TELLES – Diretor do Departamento de 
Ações Programáticas Estratégicas/Secretaria de Aten-
ção à Saúde do Ministério da Saúde ;
CARLOS VITAL TAVARES CORRÊA LIMA – Represen-
tante do Conselho Federal de Medicina – CFM;
LENISE APARECIDA MARTINS GARCIA – Repre-
sentante da Conferência Nacional dos Bispos do Bra-
sil – CNBB;
Representante da Associação dos Magistrados do 
Brasil -AMB;
OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JÚNIOR – Assessor 
Jurídico do Conselho Federal da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil – CF/OAB;
JANAÍNA PENALVA – Representante do Instituto de 
Bioética, Direitos Humanos e Gênero – ANIS;
JAIME FERREIRA LOPES – Representante da Fede-
ração Espírita Brasileira – FEB; e
Representante do Conselho Nacional de Pastores do 
Brasil – CFPB.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 08 
HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública: 

Tema:
DISCUSSÃO DO MECANISMO INTITULADO CIS – IN-
JEÇÃO DE CARBONO PARA ARMAZENAMENTO
(Requerimento n.º 298/2009, do Deputado Fernando 
Gabeira)
EXPOSITORES:
Senhor SÉRGIO FERREIRA CORTIZO, Especialista 
em Políticas Públicas do Ministério do Meio Ambiente, 
representando o Ministro Carlos Minc
Senhora BEATRIZ NASSUR ESPINOSA, Gerente-
Geral da Área de Segurança, Meio Ambiente e Saúde 
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da Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A., representando 
o Presidente José Sérgio Gabrielli
Senhor FÁBIO CALDAS, Gerente de Relações Corpo-
rativas da Shell do Brasil, representando o Presidente 
Vasco Dias
Representante da FBDS – Fundação Brasileira de De-
senvolvimento Sustentável 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE 
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS 
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.973/09 – Do Sr. Antônio Ro-
berto – que “institui selo de qualidade ambiental para 
produto de origem animal”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES 
THAME. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.403/09 – dos Srs. Luiz Carlos 
Hauly e Antonio Carlos Mendes Thame – que “dispõe 
sobre compensação da emissão de dióxido de carbo-
no e dá outras providências”. 

RELATOR: Deputado ANTONIO FEIJÃO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.332/09 – Do Sr. Wladimir Cos-
ta – que “dispõe sobre metas de redução de gases de 
efeito estufa”. 
RELATOR: Deputado ZÉ GERALDO. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

AVISOS  
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

 DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.338/09 – Do Sr. Carlos Bran-
dão – que “altera a redação dos arts. 16 e 37 do De-

creto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código 
de Mineração)”. 
RELATOR: Deputado NELSON BORNIER. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.327/09 – Do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “dispõe sobre a isenção do pagamento da 
Taxa Anual por Hectare (TAH) pelas cooperativas de 
garimpeiros em operação no país”. 
RELATOR: Deputado WLADIMIR COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.381/09 – Do Senado Fede-
ral – Alvaro Dias – (PLS 469/2007) – que “acrescenta 
artigo à Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, para 
determinar a divulgação, pela Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, de 
relatórios periódicos dos postos de combustíveis autu-
ados, interditados e fiscalizados, bem como daqueles 
sem fiscalização há mais de um ano”. 
RELATOR: Deputado CARLOS BRANDÃO. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES  
E DE DEFESA NACIONAL 

AVISOS  
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.078/09 – do Poder Executivo 
– que “acresce e altera dispositivos da Lei nº 4.375, 
de 17 de agosto de 1964, que dispõe sobre o Serviço 
Militar, e altera dispositivos da Lei nº 5.292, de 8 de 
junho de 1967, que dispõe sobre a Prestação do Ser-
viço Militar pelos Estudantes de Medicina, Farmácia, 
Odontologia e Veterinária e pelos Médicos, Farmacêu-
ticos, Dentistas e Veterinários”. 
RELATOR: Deputado WILLIAM WOO. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E  
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 12 
HORÁRIO: 10h 
Tema: Debate sobre o modelo de parceria público-
privada contra o crime organizado.
Convidados: 
RICARDO BRISOLLA BALLESTRERI, Secretário Na-
cional de Segurança Pública;
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ROBERT CICILIATI TRONCON FILHO, Delegado de 
Polícia Federal – Diretor de Combate ao Crime Orga-
nizado;
MARCO ANTONIO MONTEIRO E CASTRO, Presi-
dente do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia 
Civil – CONCPC;
Cel QOEM JOÃO CARLOS TRINDADE LOPES, Presi-
dente do Conselho Nacional dos Comandantes-Gerais 
das Policias Militares e Corpo de Bombeiros Militares 
do Brasil – CNCG; 
JAIME BERGMANN SCALCO, Presidente da COM-
PULETRA; e
HORÁCIO LUIZ NAVARRO CATA PRETA, Diretor de 
projetos especiais da Confederação Nacional das Em-
presas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, 
Saúde Complementar e Capitalização – CNSEG.
Requerimentos: 153, 155, e 157/09
Autores: Deputados Marcelo Itagiba (PSDB/RJ), Gonza-
ga Patriota (PSB/ PE) e João Campos (PSDB/GO). 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.329/09 – Do Sr. Capitão As-
sumção – que “Cria requisito de conclusão de curso 
superior para ingresso na carreira dos militares esta-
duais”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO MELO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.340/09 – Do Sr. Capitão As-
sumção – que “Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto 
de 2006, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada PERPÉTUA ALMEIDA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.399/09 – Do Sr. Mauro 
Nazif – que “Inclui parágrafo único ao art. 24 do 
Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para 
assegurar aos policiais militares e bombeiros mili-
tares a carga horária semanal máxima de quarenta 
e oito horas”. 
RELATOR: Deputado WILLIAM WOO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.442/09 – Do Sr. Capitão As-
sumção – que “Dispõe sobre prerrogativas da reserva 
remunerada proporcional à pedido para bombeiros e 
policiais militares”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 6.493/09 – do Poder Executivo 
– que “Dispõe sobre a organização e o funcionamento 
da Polícia Federal”. 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE 
RECEBERÁ EMENDAS

APRESENTADAS POR MEMBROS DES-
TA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.941/04 – Do Sr. Nelson Bornier 
– que “Altera disposições da Lei nº 10.826, de 2003 
(Estatuto do Desarmamento)”. (Apensado: PL 5.041/05 
(Apensado: PL 5.604/09)) 
RELATOR: Deputado CARLOS SAMPAIO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE 
RECEBERÁ EMENDAS

APRESENTADAS POR MEMBROS DES-
TA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.306/08 – Do Sr. Alexandre 
Silveira – que “Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 
3.689 de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo 
Penal, relativos ao Inquérito Policial, e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 11/12/2009) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE 
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS 
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.895/08 – Do Sr. Barbosa Neto 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de exames mé-
dicos periódicos para motoristas profissionais autôno-
mos de caminhão”. 
RELATOR: Deputado MANATO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.569/08 – Do Senado Federal 
– Marcelo Crivella – (PLS 417/2007) – que “”Altera a 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe so-
bre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá ou-
tras providências, para obrigar entidades a terem, em 
seus quadros, pessoal capacitado para reconhecer 
e reportar maus-tratos de crianças e adolescentes””. 
(Apensado: PL 6362/2009) 
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MA-
TOS. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.197/09 – Do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “acrescenta, no Código Civil, causa de perda 
do poder familiar”. 
RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 69/07 – Do Sr. Felipe Bornier – 
que “concede vantagens a quem for doador de sangue 
para a rede pública de hemocentros, em todo o país”. 
(Apensados: PL 1006/2007, PL 1196/2007 (Apensado: 
PL 4934/2009), PL 1566/2007, PL 3248/2008 (Apen-
sado: PL 4919/2009), PL 4416/2008, PL 4679/2009 e 
PL 5244/2009) 
RELATOR: Deputado ALCENI GUERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.374/08 – Do Sr. Gonzaga Patrio-
ta – que “disciplina, no âmbito das Regiões Integradas 
de Desenvolvimento – RIDEs, a exploração do serviço 
de transporte de passageiros e bens em veículo de 
aluguel a taxímetro e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LAEL VARELLA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.841/09 – Do Sr. Dimas Ra-
malho – que “cria o Sistema Nacional de Controle de 
Acidentes de Consumo – SINAC”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO ALVES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.926/09 – Do Sr. Jorginho Ma-
luly – que “dispõe sobre embalagem de medicamentos 
genéricos isentos de prescrição médica”. 
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.972/09 – Da Sra. Rebecca Garcia 
– que “obriga as empresas a ressarcirem ao Sistema Único 
de Saúde (SUS) as despesas decorrentes da assistência 
prestada aos seus empregados vítimas de acidente do 
trabalho ou doença profissional ou do trabalho”. 
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT. 

PROJETO DE LEI Nº 5.325/09 – Do Sr. Geraldo Resen-
de – que “dispõe sobre a proibição de titular de cargo 
eletivo receber benefícios pecuniários provenientes de 
programas assistenciais”. 
RELATOR: Deputado MANATO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.599/09 – Do Sr. Roberto Alves 
– que “torna obrigatória a contratação de nutricionistas 
para supermercados e varejo de alimentos em todo o 
território brasileiro”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO VILELA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.854/09 – Do Sr. Carlos Sam-
paio – que “altera a Lei nº 8.234, de 17 de setembro 
de 1991, modificando as condições de trabalho dos 
nutricionistas e alterando sua jornada de trabalho”. 

RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 5.988/09 – Do Sr. Mendes Ribeiro 
Filho – que “altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro 
de 1995, que trata da Legislação do Imposto de Renda 
e da outras providências”. 
RELATOR: Deputado LAEL VARELLA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.001/09 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “estabelece a obrigatoriedade da existência de 
ala reservada a mulheres nas cadeias públicas”. 
RELATORA: Deputada CIDA DIOGO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.363/09 – Do Sr. Senado Fede-
ral- José Agripino – que “inclui o ensino obrigatório de 
Geriatria nos cursos de Medicina, com carga horária 
não inferior a 120 (cento e vinte) horas”. 
RELATOR: Deputado ALCENI GUERRA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE 
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS 
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.276/08 – Do Sr. Rodovalho – 
que “altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para 
acrescentar parágrafo único ao art. 50, a fim de prever 
o fornecimento, ao órgão responsável pela fiscaliza-
ção das contribuições previdenciárias, da relação de 
permissões e licenças concedidas, pelo Município ou 
do Distrito Federal, a trabalhadores por conta própria 
para que possam exercer atividade remunerada em 
áreas de propriedade pública”. 
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT. 

PROJETO DE LEI Nº 4.373/08 – Da Sra. Sueli Vidigal 
– que “dispõe sobre a proibição de tratamento discri-
minatório aos cidadãos doadores de sangue por parte 
das entidades coletoras”. 
RELATOR: Deputado RIBAMAR ALVES. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.571/08 – Do Senado Federal 
– Eduardo Azeredo e Flavio Arns – (PLS 188/2007) – 
que “dispõe sobre o benefício do pagamento de meia-
entrada, para estudantes e idosos, em espetáculos 
artísticos-culturais e esportivos”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.451/08 – do Poder Executivo 
– que “acrescenta os §§ 5º, 6º e 7º ao art. 55 da Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991”. 
RELATOR: Deputado CHICO D’ANGELO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.368/09 – Do Sr. Sandro Mabel 
– que “dispõe sobre a obrigação de os laboratórios far-
macêuticos inserirem nos rótulos dos medicamentos 
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alerta sobre a existência da lactose na composição 
de seus produtos”. 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE 
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS 
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.698/09 – Do Sr. Cleber Verde 
– que “acrescenta o termo ‘’e inclusive, também, para 
a obtenção da aposentadoria por idade’’ ao final do 
art. 28 da Lei nº 9.711, de 20 de novembro de 1998”. 
(Apensado: PL 6098/2009) 
RELATOR: Deputado WALDEMIR MOKA. 

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: A Definir 
HORÁRIO: 9h 

Tema:

“Estruturação funcional e plano de car-
reira dos servidores do Ministério do Trabalho 
e Emprego”.

( Requerimento nº. 251/09 – de autoria do Deputado 
Vicentinho )

Convidados:
· André Peixoto Figueiredo Lima – Secretário-Executivo 
– SE – Ministério do Trabalho e Emprego
· Duvanier Paiva Ferreira – Secretário de Recursos Hu-
manos – Ministério do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão 
· Luiz Eduardo Lemos da Conceição – Coordenador-
Geral de Recursos Humanos 
Ministério do Trabalho e Emprego
· Rogério Antonio Expedito – Diretor da Confedera-
ção dos Trabalhadores no Serviço Publico Federal 
– Condsef

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.876/09 – Do Sr. Ratinho Junior 
– que “estabelece contrapartidas para as empresas 

que receberem incentivos fiscais do Governo Federal”. 
(Apensado: PL 6037/2009) 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.436/09 – Do Sr. Henrique Edu-
ardo Alves – que “revoga o art. 10 da Lei nº 9.527, de 
10 de dezembro de 1997, que veda o recebimento de 
aposentoria ou pensão por intermédio de conta cor-
rente conjunta”. 
RELATOR: Deputado ILDERLEI CORDEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.732/09 – Do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 216/2007) – que “permite que o 
trabalhador com mais de 60 (sessenta) anos de idade 
e aquele que receba benefício de prestação continua-
da devido à pessoa portadora de deficiência e ao ido-
so, de que trata a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, saquem seus recursos acumulados no Fundo 
de Participação PIS-Pasep”. 
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.915/09 – do Poder Executi-
vo – que “dispõe sobre a criação das Funções Co-
missionadas do FNDE – FCFNDE; cria, no âmbito 
do Poder Executivo Federal, cargos em comissão 
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – 
DAS, a serem alocados no Ministério da Educação, 
no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa-
ção – FNDE e na Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior – CAPES; e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.314/09 – Do Sr. Fábio Faria 
– que “dispõe sobre o exercício da profissão de bu-
greiro”. 
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.320/09 – Do Sr. Maurício Ran-
ds – que “altera o § 3º do art. 511 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para incluir as profis-
sões liberais no conceito de categoria profissional 
diferenciada”. 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.343/09 – Da Sra. Manuela 
D’ávila – que “garante o pagamento do adicional de 
insalubridade aos fotógrafos, operadores de câmeras 
de cinema e televisão e trabalhadores assemelhados, 
e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.393/09 – Do Sr. Marçal Filho 
– que “acrescenta § 3º ao art. 401 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, a fim de estabelecer multa para 
combater a diferença de remuneração verificada entre 
homens e mulheres no Brasil”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE 
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS 
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.771/09 – Do Sr. Roberto Brit-
to – que “regulamenta a atividade de cabeleireiro pro-
fissional autônomo e atividades como barbeiro, auxi-
liar de cabeleireiro,manicuro, pedicure, esteticista, ma-
quiador e depilador”. (Apensados: PL 6086/2009 e PL 
6116/2009) 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS BUSATO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.894/09 – do Poder Executivo 
– que “transforma cargos vagos da Carreira da Previ-
dência, da Saúde e do Trabalho, estruturada pela Lei 
nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, em cargos de 
Analista Ambiental, da Carreira de Especialista em 
Meio Ambiente, de que trata a Lei nº 10.410, de 11 
de janeiro de 2002, estende a indenização, de que 
trata o art. 16 da Lei nº 8.216, de 13 de agosto de 
1991, aos titulares de cargos de Analista Ambiental 
e de Técnico Ambiental da Carreira de Especialista 
em Meio Ambiente e aos titulares dos cargos inte-
grantes do Plano Especial de Cargos do Ministério 
do Meio Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 
IBAMA – PECMA, de que trata a Lei nº 11.357, de 
19 de outubro de 2006, integrantes dos Quadros de 
Pessoal do IBAMA e do Instituo Chico Mendes, nas 
condições que menciona, altera a Lei nº 10.410, de 
2002, que cria e disciplina a carreira de Especialista 
em Meio Ambiente, e a Lei nº 6.938, de 31 de agos-
to de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do 
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formu-
lação e aplicação”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE 
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS 
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.323/09 – Do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “altera o art. 819 da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943, para disciplinar a atividade do intér-
prete de testemunha perante a Justiça do Trabalho”. 
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.505/09 – Do Sr. Nelson Goet-
ten – que “disciplina a locação de imóveis sob medida 
pela Administração Pública”. 
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE 
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS 
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.000/09 – Do Sr. Pedro Novais 
– que “dispõe sobre medidas destinadas a melhorar 
as condições de turismo no território nacional”. 
RELATOR: Deputado ALBANO FRANCO. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 10 
HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública: 

Tema:

“DISCUTIR O PROJETO DE LEI Nº 
5.980/2009, QUE TRATA DA PRORROGAÇÃO 
DOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTO DE 
ÁREAS E INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS”.

(Requerimento N.º 169/09 do Deputado Carlos Za-
rattini).
Expositores: 
AUGUSTO WAGNER PADILHA MARTINS – Secretá-
rio-Adjunto da Secretaria Especial de Portos da Pre-
sidência da República;
GENEIDE MACHADO ANTUNES DE SIQUEIRA 
– Assessora Jurídica Substituta da Secretaria Es-
pecial de Portos, representando a Advocacia-Geral 
da União;
FERNANDO FIALHO – Diretor-Geral da Agência Na-
cional de Transportes Aquaviários – ANTAQ;
WILEN MANTELI – Diretor-Presidente da Associação 
Brasileira de Terminais Portuários – ABTP e representante 
da Associação de Comércio Exterior do Brasil – AEB; 
Almirante JOSÉ RIBAMAR MIRANDA DIAS – Vice-Pre-
sidente Executivo da Associação Brasileira dos Usuários 
do Transporte de Cargas – ANUT, representando o Pre-
sidente da Confederação Nacional da Indústria – CNI;
EDUARDO LIRIO GUTERRA – Presidente da Fede-
ração Nacional dos Portuários – FNP; e
MAURO SANTOS SALGADO – Presidente da Federa-
ção Nacional de Operadores Portuários – FENOP.
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AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.429/09 – Do Sr. José Airton 
Cirilo – que “altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002, que institui o Código Civil, para ampliar o perí-
odo de garantia das obras de infraestrutura e de pavi-
mentação de estradas e vias urbanas”. (Apensado: PL 
6439/2009) 
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.434/09 – Do Sr. Valdemar Cos-
ta Neto – que “denomina como Rodovia Procurador 
Haroldo Fernandes Duarte, o trecho da BR-101, no 
Estado do Rio de Janeiro, situado entre os municípios 
de Santa Cruz e Parati”. 
RELATOR: Deputado MARCELO TEIXEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.435/09 – Do Sr. Rômulo Gou-
veia – que “denomina “Rodovia Deputado Álvaro Gau-
dêncio Filho” a BR-412, no trecho entre o Km 0 (zero), 
na localidade Farinha, no município de Pocinhos (PB), 
até o final no KM 129, no município de Monteiro, Esta-
do da Paraíba”. 
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP. 

PROJETO DE LEI Nº 6.474/09 – Do Sr. Jaime Mar-
tins – que “institui o Programa Bicicleta Brasil, para 
incentivar o uso da bicicleta visando a melhoria das 
condições de mobilidade urbana”. 
RELATORA: Deputada RITA CAMATA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.475/09 – Do Sr. Jaime Martins 
– que “altera a Lei nº 6.682, de 27 de agosto de 1979, 
que dispõe sobre a denominação de vias e estações 
terminais do Plano Nacional de Viação (PNV), atribui 
designação supletiva e estabelece diretrizes para as 
ferrovias de que trata”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE 
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS 
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.855/09 – Do Sr. Carlos Sampaio 
– que “cria a Semana Nacional de Prevenção a Aciden-
tes com Motociclistas e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.296/01 – Do Sr. Fernando Ga-
beira – que “altera a Lei nº 9.966, de 28 de abril de 
2000, que “dispõe sobre a prevenção, o controle e a 
fiscalização da poluição causada por lançamento de 
óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em 
águas sob jurisdição nacional e dá outras providên-
cias””. (Apensado: PL 3438/2004) 
RELATOR: Deputado LÚCIO VALE. 

PROJETO DE LEI Nº 6.409/09 – Do Sr. Dr. Paulo César – 
que “altera o Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 
1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de Viação, para 
alterar diretriz da BR-492, no Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE 
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS 
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.479/09 – Do Sr. Professor Ruy 
Pauletti – que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro 
de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, para 
incluir, na Relação Descritiva das Ferrovias, os trechos 
que especifica, ampliando a Ferrovia Norte Sul”. 
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONS-
TITUIÇÃO 347-A, DE 2009, DA SRA. RITA CAMA-

TA, QUE “ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO III 
DO ART. 208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL” (GA-
RANTE ACESSO À EDUCAÇÃO ESPECIALIZA-
DA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA SEM 
IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE FAIXA ETÁRIA E NÍ-

VEL DE INSTRUÇÃO, PREFERENCIALMENTE NA 
REDE REGULAR DE ENSINO) 

AVISO  
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  

DE EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 8ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-09 
Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, 
§3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 347/09 
– Da Sra. Rita Camata – que “altera a redação do inci-
so III do art. 208 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO. 
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI-

TUIÇÃO Nº 134-A, DE 2007, DO SR. ALCENI GUER-
RA, QUE “ACRESCENTA PARÁGRAFO AO ART . 

208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÁ NOVA RE-
DAÇÃO AO PARÁGRAFO 1º DO ART. 211” (PREVÊ 
A PUNIÇÃO PARA O AGENTE PÚBLICO RESPON-
SÁVEL PELA GARANTIA À EDUCAÇÃO BÁSICA, 
EM CASO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE FORA 
DA ESCOLA, E O ATENDIMENTO EM TEMPO IN-

TEGRAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS) 

AVISO  
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  

DE EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-12-09 
Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 134/07 
– Do Sr. Alceni Guerra – que “acrescenta parágrafo ao 
art. 208 da Constituição Federal e dá nova redação ao 
parágrafo 1º do art. 211”. (Apensados: PEC 141/2007 
e PEC 317/2008) 
RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL TEI-
XEIRA. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI-
TUIÇÃO Nº 190-A, DE 2007, DO SR. FLÁVIO DINO, 
QUE “ACRESCENTA O ARTIGO 93-A À CONSTI-

TUIÇÃO FEDERAL DE 1988” 

AVISO 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-12-09 

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 190/07 
– Do Sr. Flávio Dino – que “acrescenta o art. 93-A à 
Constituição Federal de 1988”. 
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 1876, DE 1999, 
DO SR. SÉRGIO CARVALHO, QUE “DISPÕE SO-
BRE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, 
RESERVA LEGAL, EXPLORAÇÃO FLORESTAL E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” (REVOGA A LEI N. 

4.771, DE 1965 – CÓDIGO FLORESTAL; ALTERA 
A LEI Nº 9.605, DE 1998) 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 11 
HORÁRIO: 09h 

A – Audiência Pública: 

Convidados (CONFIRMADOS):

CARLOS EDUARDO FRICKMANN YOUNG, graduado 
em Ciências Econômicas, pós-graduado em Políticas 
Públicas, mestre em Economia da Indústria e da Tec-
nologia, doutor e pós-doutor em Economics, professor 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com ên-
fase em Economias Agrária e dos Recursos Naturais, 
atuando principalmente nos temas: Meio ambiente, 
Ajustamento, Desmatamento, Poluição, Mineração e 
Pib Verde. (Req. 2, Dep. Luis Carlos Heinze);

LUIZ CARLOS SILVA MORAES, Professor do Centro 
Universitário do Norte Paulista – UNORP, autor dos li-
vros “Código Ambiental Comentado”, “Multa Ambiental: 
conflitos das autuações com a Constituição e a Lei” e 
“Curso de Direito Ambiental”, membro da Advocacia-
Geral da União, exercendo o cargo de Procurador da 
Fazenda Nacional, e ex-membro do Conselho Municipal 
do Meio Ambiente de São José do Rio Preto – CON-
DEMA (Req. 56, Dep. Valdir Colatto);

IVO MELLO, Engenheiro Agrônomo e 1º Secretário da 
Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha (Req. 
2, Dep. Luis Carlos Heinze);

VITOR HUGO RIBEIRO BURKO, Presidente do Ins-
tituto Ambiental do Paraná, ex-vereador e ex-prefeito 
de Guarapuava (Req. 57, Dep. Aldo Rebelo). 

III – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES  
PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA  
ÀS COMISSÕES EM 9-1209: 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
445/2009 

Comissão de Finanças e Tributação: 

PROJETO DE LEI Nº 6.249/2009 

Comissão Especial destinada a proferir parecer à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 134-A, de 
2007, do Sr. Alceni Guerra, que “acrescenta pa-
rágrafo ao art . 208 da Constituição Federal e dá 
nova redação ao parágrafo 1º do art. 211” (prevê 
a punição para o agente público responsável pela 
garantia à educação básica, em caso de criança e 
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adolescente fora da escola, e o atendimento em 
tempo integral nas escolas públicas): 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
134/2007 

Comissão Especial destinada a proferir parecer à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 190-A, de 

2007, do Sr. Flávio Dino, que “acrescenta o artigo 
93-A à Constituição Federal de 1988”: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
190/2007 

(Encerra-se a sessão à 0 hora e 31 mi-
nutos)
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PARECERES

PROJETO DE LEI N.º 774-B, DE 2007 
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Altera a Lei nº 10.602, de 12 de de-
zembro de 2002, que “dispõe sobre o Con-
selho Federal e os Conselhos Regionais 
dos Despachantes Documentalistas e dá 
outras providências”; tendo pareceres: da 
Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, pela aprovação (relator: 
DEP. SANDRO MABEL); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa, com emenda (relator: DEP. SAN-
DRO MABEL).

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

O Projeto de Lei em exame, de autoria do nobre 
Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ, visa alterar a Lei 
nº 10.602, de 12 de dezembro de 2002, que “dispõe 
sobre o Conselho Federal e os Conselhos Regionais 
dos Despachantes Documentalistas e dá outras provi-
dências”, para considerar tais conselhos como pesso-
as jurídicas de direito público, vedar a criação de mais 
de um conselho na mesma base territorial, autorizar 
os conselhos federal e regionais a fixar e cobrar con-
tribuições, preços, serviços e multas e tornar privativo 
o exercício da profissão de despachante às pessoas 
habilitadas no conselho regional de sua base territorial, 
entre outras providências.

Na sua Justificação, o nobre autor destaca que 
a Lei nº 10.602/02, que regula a profissão dos des-
pachantes documentalistas, tem suscitado dúvidas e 
divergências de interpretação, em parte decorrentes 
dos vetos apostos pelo Exmo. Sr. Presidente da Re-
pública, que modificaram a caracterização inicial da 
lei. O projeto pretende, assim, adequar e completar 
a lei original.

O projeto foi inicialmente apreciado, quanto ao 
mérito, na Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, que opinou unanimemente pela apro-
vação do projeto.

Esgotado o prazo regimental, não foram apresen-
tadas emendas ao projeto nesta Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Cabe a esta Comissão de Constituição e Justi-
ça e de Cidadania se pronunciar sobre a constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 774, de 2007, a teor do disposto no art. 32, 
inciso IV, alínea “a”, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados.

A matéria em apreço é da competência privativa 
da União (art. 22, XVI – CF), cabendo ao Congresso 
Nacional sobre ela dispor, com a sanção do Presidente 
da República (art. 48 – CF), sendo a iniciativa parla-
mentar legítima, em face da inexistência de iniciativa 
privativa de outro Poder.

A proposição obedece aos requisitos constitucio-
nais formais para a espécie normativa e não afronta 
dispositivos de natureza material da Carta Magna. 

No que tange à juridicidade, o projeto harmoniza-
se com o ordenamento jurídico vigente, não havendo 
qualquer impedimento à sua aprovação integral. 

Quanto à técnica legislativa, faz-se necessário 
introduzir a expressão (NR) ao final do art. 1º da Lei 
nº 10.602/02, alterado pelo art. 1º do projeto em epí-
grafe. Tal expressão é obrigatória, de acordo com a 
Lei Complementar nº 95, de 26/2/98, com a redação 
dada pela Lei Complementar nº 107, de 26/4/01. Não 
há qualquer outra restrição à técnica legislativa em-
pregada no projeto.

Em face do exposto, nosso voto é pela constitucio-
nalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 774, de 2007, com a emenda em anexo.

Sala da Comissão, 7 de abril de 2009. – Deputa-
do Sandro Mabel, Relator.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se a expressão (NR) ao final do art. 
1º da Lei nº 10.602, de 12 de dezembro de 2002, al-
terado pelo art. 1º do projeto em epígrafe.

Sala da Comissão, 7 de abril de 2009. – Depu-
tado Sandro Mabel.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda (apresentada pelo Re-
lator), do Projeto de Lei nº 774-A/2007, nos termos do 
Parecer do Relator, Deputado Sandro Mabel. O Depu-
tado Regis de Oliveira apresentou voto em separado. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
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Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha e 
Bonifácio de Andrada – Vice-Presidentes, Antonio Car-
los Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Carlos Bezer-
ra, Ciro Nogueira, Efraim Filho, Emiliano José, Felipe 
Maia, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Gonzaga Patriota, Indio da Costa, Jefferson Campos, 
João Almeida, José Eduardo Cardozo, José Genoíno, 
Magela, Marçal Filho, Marcelo Itagiba, Márcio França, 
Maurício Quintella Lessa, Mauro Benevides, Mendes 
Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Nelson Trad, Osmar 
Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, 
Regis de Oliveira, Rubens Otoni, Sandra Rosado, Sér-
gio Barradas Carneiro, Themístocles Sampaio, Valtenir 
Pereira, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo 
Filho, Arnaldo Faria de Sá, Chico Lopes, Décio Lima, 
Eduardo Amorim, Fernando Coruja, Hugo Leal, Jairo 
Ataide, João Magalhães, Luiz Couto, Major Fábio, Mo-
reira Mendes, Ricardo Barros e Sergio Petecão. 

Sala da Comissão, 1 de dezembro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO  
REGIS DE OLIVEIRA

I – Relatório

O projeto de lei nº 774/2007, de autoria do nobre 
deputado Arnaldo Faria de Sá, altera dispositivos da 
Lei nº 10.602, de 12 de dezembro de 2002, que dis-
põe sobre o Conselho Federal e os Conselhos Regio-
nais dos Despachantes Documentalistas e dá outras 
providências.

A presente proposta pretende realizar as seguin-
tes alterações:

- Considerar tais conselhos como pessoas jurí-
dicas de direito público;

- Vedar a criação de mais de um conselho na 
mesma base territorial;

- Autorizar o Conselho Federal e os Conselhos 
Regionais a fixar e cobrar contribuições, preços, ser-
viços e multas; e

- Tornar privativo o exercício da profissão de des-
pachante às pessoas habilitadas no Conselho Regional 
de sua base territorial.

O insigne deputado Arnaldo Faria de Sá afirma 
que o objetivo desta proposta é adequar e completar 
a Lei nº 10.602/2002, que disciplina a profissão dos 
despachantes documentalistas. 

O autor do projeto esclarece que alguns dispositi-
vos da Lei nº 10.602/2002 foram vetados pelo Chefe do 
Poder Executivo, medida que descaracterizou a norma 
e ensejou dúvidas e divergências de interpretação de 
seus principais preceitos.

O ilustre deputado relator Sandro Mabel votou 
pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa do projeto em tela. 

É o relatório.

II – Voto

Inicialmente, é preciso louvar a iniciativa do bri-
lhante deputado Arnaldo Faria de Sá de apresentar 
proposta no sentido de disciplinar a importante pro-
fissão dos despachantes documentalistas.

Entretanto, s.m.j., a referida proposta está eivada 
pelo vício da inconstitucionalidade e injuridicidade.

Em primeiro lugar, é necessário deixar claro que 
não existe no âmbito federal nenhuma lei regulamentan-
do a profissão dos despachantes documentalistas.

Efetivamente, a Lei nº 10.602/2002 não regula-
mentou a profissão dos despachantes documentalis-
tas.

A referida norma, apesar de referir-se a “conselhos 
federal e regionais” de despachantes documentalistas, 
apenas criou uma espécie de associação desses pro-
fissionais, com fundamento no direito à liberdade de 
associação, previsto nos incisos XVII e XVIII, do art. 
5º, da Constituição Federal, verbis:

“Art. 5º....................................................
.............. .........................................................

XVII – é plena a liberdade de associa-
ção para fins lícitos, vedada a de caráter pa-
ramilitar;

XVIII – a criação de associações e, na 
forma da lei, a de cooperativas independem 
de autorização, sendo vedada a interferência 
estatal em seu funcionamento; ”

Isto significa que, por uma imperfeição termi-
nológica da Lei nº 10.602/2002, utilizou-se equivoca-
damente a expressão “Conselhos” no lugar do termo 
“Associação”.

Relevante enfatizar que essas associações de 
despachantes documentalistas são entidades de na-
tureza privada.

A veracidade dessa assertiva pode ser constata 
no art. 1º, da Lei nº 10.602/2002, onde consta expres-
samente que tal entidade tem personalidade jurídica 
de direito privado.

As alterações que o presente projeto pretende 
efetivar somente teriam cabimento se a profissão dos 
despachantes documentalistas já estivesse regulamen-
tada e se o Conselho Federal e os Conselhos Regio-
nais dessa categoria tivessem sido criados por lei de 
iniciativa do Chefe do Poder Executivo, com natureza 
de autarquia, ou seja, entidade de natureza pública, 
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nos termos da alínea “e”, do inciso II, do § 1º, do art. 
61, da Constituição Federal.

De acordo com o ordenamento jurídico vigente, a 
regulamentação profissional acontece quando o exer-
cício de determinada atividade pode acarretar riscos à 
sociedade, devendo, por isso, ser restringido a quem 
adequar-se aos requisitos previstos em lei.

A criação do Conselho Federal e dos Conselhos 
Regionais, instituições responsáveis pela fiscalização 
do exercício dessa atividade, ocorre em um segundo 
momento.

Em sendo regulamentada a profissão, há que ser 
criado um organismo (Conselho Federal e Conselhos 
Regionais), entidade de natureza pública, que asse-
gure o cumprimento da lei, resguardando a sociedade 
dos maus profissionais.

No caso em tela, repita-se, ainda, não foi edita-
da lei regulamentando a atividade dos despachantes 
documentalistas, como também não foi criado o or-
ganismo responsável pela fiscalização do exercício 
desse trabalho.

A Lei nº 10.602/2002 limitou-se a estabelecer al-
gumas normas relacionadas à entidade de classe. Na 
verdade, a mencionada norma criou uma espécie de 
associação dos despachantes documentalistas, para 
defesa dos direitos e interesses dessa categoria.

Acontece que o projeto em discussão pretende 
indevidamente atribuir a uma entidade de natureza pri-
vada (Associação) atividades inerentes a organismo 
de natureza pública (Conselhos), tais como o exercício 
dos poderes de polícia, de tributar e de punir.

Tal iniciativa é inconstitucional, porque a doutrina 
e a jurisprudência são unânimes em afirmar que as 
atividades típicas de estado são indelegáveis a enti-
dades privadas.

Em linguagem menos técnica, significa que as 
entidades criadas pela Lei nº 10.602/2002, equivoca-
damente denominada de Conselho, são entidades de 
classe, as quais os despachantes documentalistas 
poderão filiar-se ou não.

Tais entidades não têm o poder de disciplinar, 
nem tampouco fiscalizar o exercício da profissão em 
debate, pois essas atribuições não podem ser dele-
gadas a entes privados, circunstância que ensejou o 
veto do Chefe do Poder Executivo ao art. 4º, da Lei nº 
10.602/2002, que continha disposição neste sentido.

Em síntese, o projeto de lei nº 774/2007 é incons-
titucional e injurídico, porque transforma as entidades 
de classe criadas pela aludida norma em conselhos 
de fiscalização do exercício profissional, alterando to-
talmente a sua natureza jurídica.

Os conselhos de fiscalização do exercício pro-
fissional são autarquias federais, com personalidade 

jurídica de direito público, e, por esse motivo, os proje-
tos de criação dessas entidades estão condicionados 
à iniciativa exclusiva do Presidente da República, nos 
termos do art. 61, § 1º, inciso II, alínea “e”, da Cons-
tituição Federal.

Além disso, o presente projeto, quando torna pri-
vativo o exercício da profissão de despachante às pes-
soas habilitadas nos conselhos regionais de sua base 
territorial, viola o inciso XX, do art. 5º, da Carta Magna, 
que consagra o princípio da liberdade associativa.

“Art. 5º....................................................
XX – ninguém poderá ser compelido a 

associar-se ou a permanecer associado; ”

À luz de todo o exposto, voto, com o devido respei-
to, pela inconstitucionalidade, injuridicidade e adequada 
técnica legislativa do projeto de lei nº 774/2007.

Sala da Comissão, 3 de junho de 2009. – Depu-
tado Regis de Oliveira.

PROJETO DE LEI N.º 1.697-B, DE 2007 
(Do Sr. Otavio Leite)

Autoriza a transferência da área que com-
preende ao entorno do monumento do Cristo 
Redentor, no Rio de Janeiro, para o Município 
do Rio de Janeiro; tendo pareceres: da Comis-
são de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável, pela rejeição (relatora: DEP. MARINA 
MAGGESSI); e da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, pela rejeição 
(relator: DEP. PAULO ROCHA) 

Despacho: Às Comissões de: Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável Trabalho, 
de Administração e Serviço Público e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

PARECER VENCEDOR

I – Relatório

O projeto de lei em questão tem por escopo a au-
torização da transferência da área que compreende o 
entorno do Monumento do Cristo Redentor, no Rio de 
Janeiro, para o Município do Rio de Janeiro.

Estabelece ainda que as áreas verdes nativas 
pertencentes ao Parque Nacional da Tijuca prosse-
guirão sob tutela da Administração Federal, podendo 
essa, nos termos do art. 241 da Constituição Federal, 
compartilhar a sua respectiva administração com o 
estado e/ou o município do Rio de Janeiro.
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Aprovado o parecer pela rejeição, na Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da 
relatora, deputada. Marina Maggessi (PPS-RJ).

Em tramitação na Comissão de Trabalho, Admi-
nistração e Serviço Público, a nobre deputada Andreia 
Zito foi designada relatora, e proferiu parecer pela apro-
vação do mesmo. Na sessão do dia 04 de novembro de 
2009, em discussão, foi apresentado voto em separado 
de minha autoria pela rejeição da proposição, seguido 
pela maioria dos membros da Comissão, invertendo 
assim, a relatoria, passando a ser este o relatório ado-
tado e o voto vencedor.

É o relatório

II – Voto Vencedor

Em reunião realizada em 04 de novembro de 
2009, o parecer da relatora, deputada Andreia Zito, 
foi apreciado e rejeitado pela maioria dos membros 
desta Comissão.

Designado relator do parecer vencedor, cabe-me 
expressar o pensamento majoritário dos presentes à 
reunião.

Assim, conquanto entenda e concorde em parte 
com as ponderações formuladas pelo nobre Deputado 
Autor e em parte pelos argumentos alinhavados pela 
Relatora, penso que o Projeto deve merecer uma re-
flexão maior desta Comissão Temática.

O monumento do Cristo Redentor situa-se no 
interior do Parque Nacional da Tijuca, unidade de 
conservação federal criada por meio do Decreto nº 
50.923/1961 com o objetivo de “Proteger uma amostra 
de Mata Pluvial Atlântica, que encontra-se em regene-
ração, dentro de uma região metropolitana. E ainda, as 
nascentes dos rios que abastecem a cidade do Rio de 
Janeiro, a fauna ameaçada ou em perigo de extinção 
como aves e mamíferos raros”.

O Parque Nacional da Tijuca está localizado den-
tro de núcleo urbano com milhões de habitantes que 
necessitam de opção de lazer e demais serviços am-
bientais gerados pelo monumento e sua floresta circun-
dante que compõem um dos símbolos nacionais mais 
conhecidos internacionalmente, ou seja, um patrimônio 
de todos os brasileiros e não apenas dos habitantes 
da Cidade do Rio de Janeiro.

Trata-se da maior floresta urbana do mundo ele-
vada a Reserva da Biosfera em 1991. Em nenhum mo-
mento se questionou a importância de manutenção do 
Parque Nacional da Tijuca com as características que 
a Lei nº 9985, de julho de 2000, que estabelece o Sis-
tema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, 
lhe confere de uma unidade de proteção integral, cujo 
objetivo básico é preservar a natureza, sendo admiti-

do apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, 
com exceção dos casos previstos na Lei. 

Cumpre destacar ainda que a manutenção do 
uso restritivo da Unidade de Conservação garante a 
preservação não apenas da biodiversidade da Mata 
Atlântica, mas também a proteção das nascentes, do 
patrimônio histórico e cênico abrigado, bem represen-
tado pelo Corcovado – de interesse nacional. Ainda que 
houvesse sobreposição de interesses, não seria justifi-
cativa suficiente para a municipalização ante ao inegável 
interesse nacional do Parque, que, ante o princípio da 
predominância do interesse, sobrepõe-se aos demais, 
pois, trata do maior parque urbano do mundo, sendo 
coberto por Mata Atlântica, Patrimônio Nacional.

Destacamos ainda que a retirada da área de 
entorno do monumento do Cristo Redentor da faixa 
territorial do Parque poderia implicar em aumento da 
pressão antrópica já existente em área que hoje é flo-
resta ou parte da unidade de conservação ou ainda 
a fragmentação das áreas de visitação situadas nos 
setores Corcovado, Floresta da Tijuca, pedra da Gávea-
Pedra Bonita, Parque Lage e Covanca.

O Parque Nacional da Tijuca, por força de man-
damento Constitucional, configura-se como um ecos-
sistema de interesse nacional. E a Lei do SNUC não 
exclui ou cria embaraço ao direito do município em 
participar da gestão do parque, de modo, que, não há 
justificativa para a aprovação da proposição.

Os maiores problemas do Parque não são oriun-
dos de uma administração federal, ao contrário. A maior 
pressão sofrida pelo Parque é, justamente, no que diz 
respeito à pressão antrópica verificada nos seus limi-
tes, sob a responsabilidade da Prefeitura da Cidade 
do Rio de Janeiro.

Graças aos esforços do Ministério do Meio Am-
biente, através de Decreto Presidencial de junho de 
2004, o Parque foi ampliado, principalmente visando 
conter a favelização no seu entorno. Assim, a unida-
de de conservação teve seus limites ampliados de 
3.200ha para 3.953ha, incluindo-se o Parque Lage e 
o Conjunto Pretos Forros/Covanca, o último trecho de 
mata significativa que ainda não se encontrava prote-
gida legalmente. Além disso, essa área é um rema-
nescente de florestas bem preservadas, fundamentais 
para o estabelecimento de um corredor ecológico com 
o Parque Estadual da Pedra Branca, favorecendo, a 
variação genética, em especial, a avifauna.

Destaque-se, por outro lado, que o bioma da Mata 
Atlântica brasileira constitui um dos 25 hotspots reco-
nhecidos no Planeta. Se encontra atualmente bastante 
fragmentada e muitas de suas espécies endêmicas es-
tão ameaçadas de extinção. A conservação do Parque 
Nacional da Tijuca encontra-se sob responsabilidade do 
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Governo Federal em parceria com as município do Rio 
de Janeiro. Deste modo, a maior contribuição da Pre-
feitura da Cidade do Rio de Janeiro seria a contenção 
das áreas de favela localizadas nos limites da unidade 
de conservação e a manutenção da gestão comparti-
lhada, mantendo o Parque Nacional da Tijuca com o 
status que sua importância reconhecida merece.

Face ao exposto não há motivação para des-
centralização da responsabilidade pela preservação 
e cumprimento da alta finalidade ambiental e turística 
do Cristo Redentor do Rio de Janeiro e seu Parque 
constitutivo. É necessária a manutenção do quadro 
atua de compartilhamento de responsabilidades dos 
entes públicos para que possam ter força e ações que 
afastem os riscos existentes. Diante das observações 
supracitadas, impõe o voto pela rejeição do Projeto.

Sala da Comissão, 4 de novembro de 2009. – De-
putado Paulo Rocha (Pt-Pa), Relator do Vencedor.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
rejeitou o Projeto de Lei nº 1.697-A/07, nos termos do 
parecer do Deputado Paulo Rocha, designado relator 
do vencedor, contra o voto da Deputada Andréia Zito. 
O parecer da Deputada Andréia Zito passou a consti-
tuir voto em separado. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sabino Castelo Branco – Presidente, Manuela 

D’ávila – Vice-Presidente, Andreia Zito, Daniel Almeida, 
Edgar Moury, Eudes Xavier, Gorete Pereira, Luciano 
Castro, Luiz Carlos Busato, Major Fábio, Mauro Na-
zif, Milton Monti, Paulo Rocha, Pedro Henry, Roberto 
Santiago, Vicentinho, Wilson Braga, Armando Abílio, 
Eduardo Barbosa, Emilia Fernandes, Gladson Cameli, 
João Campos, Maria Helena, Osvaldo Reis e Sandra 
Rosado. 

Sala da Comissão, 4 de novembro de 2009. – De-
putado Sabino Castelo Branco, Presidente.

VOTO EM SEPARADO DA DEPUTADA  
ANDRÉIA ZITO

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 1.697, de 2007, de autoria do 
Deputado Otavio Leite, autoriza a União a transferir a 
área que compõe o entorno do Monumento do Cristo 
Redentor, na cidade do Rio de Janeiro, para a Admi-
nistração deste Município.

Na sua justificação, o autor argumenta que a 
eleição do Monumento do Cristo Redentor como uma 
das sete maravilhas do mundo requer, doravante, uma 
multiplicação de esforços para o aperfeiçoamento e 
manutenção do sítio deste monumental ponto turísti-

co, sobretudo no que tange aos serviços e à infra-es-
trutura turística em geral, pelo que se faz necessário 
estruturar as bases de uma gestão moderna e eficaz 
deste sítio, sob a égide da administração municipal, 
mais aparelhada que é para este mister.

Devido a uma alteração na sua tramitação original, 
provocada por requerimento nesse sentido, o presente 
projeto foi apreciado primeiramente pela Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que 
se pronunciou pela sua rejeição, seguindo o voto da 
relatora, Deputada Marina Maggessi, contra o voto em 
separado apresentado pelo Deputado Gervásio Silva, 
pela sua aprovação.

No prazo regimental não foram oferecidas emen-
das nesta Comissão.

É o relatório. 

II – Voto 

Nada obstante respeitarmos os argumentos apre-
sentados pelos defensores da manutenção da totalidade 
da área do Parque da Tijuca sob os cuidados integrais 
da União, entendemos ser inegável a necessidade de 
aperfeiçoamento e modernização da gestão do sítio 
onde está localizado o Monumento do Cristo Reden-
tor, no Município do Rio de Janeiro, mormente agora, 
após a sua eleição como uma das sete maravilhas do 
mundo, o que, por certo, fará aumentar, em muito, a 
demanda turística para a sua visitação.

Ademais, não podemos deixar ao largo dessa 
discussão o fato de que o Monumento do Cristo Re-
dentor foi construído sob subscrição popular e constitui, 
inquestionavelmente, um dos pontos mais simbólicos 
da cidade do Rio de Janeiro.

Assim é que concordamos com o autor quanto à 
maior instrumentalidade e vocação natural da Admi-
nistração do Município do Rio de Janeiro para estar 
a frente da gestão do Monumento do Cristo Reden-
tor, sem prejuízo da desejável cooperação, através 
de convênios, das administrações do Estado do Rio 
de Janeiro e da União, conforme prevê o art. 241 da 
Constituição Federal.

Nesse sentido e em reforço a proposição exa-
minada, ressaltamos o fato de que a administração 
municipal já está incumbida, segundo o que disciplina 
o inciso IX do art. 30 da Constituição Federal, de pro-
mover a proteção do seu patrimônio histórico-cultural, 
pelo que desponta como o ente natural mais indicado 
para desfrutar da posse da área e dos bens edifica-
dos que o compõem, bem como para o exercício da 
sua gestão.

Assim sendo, entendemos ser absolutamente 
meritória a presente proposição, ao autorizar a trans-
ferência da União para o Município do Rio de Janeiro 



Dezembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 70647 

da área e dos bens edificados no sítio que compõe o 
entorno do Monumento do Cristo Redentor, pelo que 
votamos, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 1.697, de 2007.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tada Andreia Zito.

PROJETO DE LEI N.º 5.914-A, DE 2009 
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 706/09  
AVISO Nº 645/09 – C. Civil

Dispõe sobre a criação de cargos em 
comissão e funções de confiança destinados 
ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 
e cria cargos efetivos de Perito Médico Pre-
videnciário; tendo parecer da Comissão de 
Seguridade Social e Família, pela aprovação 
(relator: DEP. GERMANO BONOW).

Despacho: Às Comissões de: Segurida-
de Social e Família; Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público; Finanças e Tributação 
(Art. 54 RICD); e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade 
Social e Família

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 5.914, de 2009, propõe a 
criação de cargos em comissão e funções de con-
fiança destinados ao Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS, e cria quinhentos cargos efetivos de 
Perito Médico Previdenciário, no âmbito do quadro de 
pessoal do INSS. 

Em sua Justificação, o Autor alega que a pro-
posta tem por finalidade o fortalecimento da estrutura 
organizacional do INSS para possibilitar a instalação 
de 720 novas agências da previdência social no biênio 
2008-2009 e de outras 280 a longo prazo, de acordo 
com o Plano de Expansão da Rede de Atendimento da 
Previdência Social. Esse plano, conforme destacado, 
facilitará o acesso dos cidadãos e usuários aos serviços 
da previdência social, ao reduzir as distâncias e ampliar 
a área de abrangência com maior número de agências 
em municípios atualmente não atendidos. Além disso, 
essa ampliação do quadro de Peritos Médicos Previden-
ciários visa a viabilizar o cumprimento de competência 
do INSS no que tange à realização de atividades de 
perícia médica relacionadas aos servidores públicos 
federais, nos termos do que dispõe o §4º do art. 30 da 
Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. 

De acordo com o Autor, a Previdência Social con-
ta hoje com 1.227 agências de atendimento próprias, 
localizadas em apenas 17,42% dos 5.564 municípios 
brasileiros. Essas agências localizam-se principalmen-
te em capitais, regiões metropolitanas e cidades de 
grande e médio porte. Nos municípios que não con-
tam com unidades de atendimento, o usuário-cidadão 
é obrigado a se deslocar para outras cidades, o que 
onera e desgasta os segurados do INSS e os cidadãos 
que demandam benefícios assistenciais. A maioria 
dos usuários são idosos, pessoas com deficiência, 
gestantes e pessoas incapacitadas para o trabalho, 
ou mesmo inválidas.

Assim, o Autor entende que, para adequar a es-
trutura organizacional e viabilizar a execução das me-
lhorias que são propostas, é necessária a criação de 
cargos e funções para o INSS, para manter resultados 
já alcançados e implementar novos desafios. 

O Autor descreve, ainda, a estimativa do impac-
to orçamentário da presente proposta e afirma que 
o provimento dos cargos em comissão e funções de 
confiança, além dos cargos efetivos de que trata o 
Projeto de Lei, fica condicionado à comprovação da 
existência de prévia dotação orçamentária suficiente 
para atender às projeções de despesa de pessoal e 
aos acréscimos dela decorrentes, assim como à exis-
tência de autorização específica na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, conforme determina o §1º do art. 169 
da Constituição Federal. 

A proposição foi distribuída às Comissões de Se-
guridade Social e Família; de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público; de Finanças e Tributação; e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania.

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas à proposição nesta Comissão de Segurida-
de Social e Família. 

É o Relatório.

II – Voto do Relator

A Constituição Federal, em seu art. 61 § 1º, res-
tringe à iniciativa do Presidente da República a elabo-
ração de leis que disponham sobre criação de cargos 
e funções, além da organização administrativa de ser-
viços públicos, conforme transcrito a seguir:

“Art. 61...................................................
..................... ..................................................

§ 1º – São de iniciativa privativa do Pre-
sidente da

República as leis que:
...............................................................

..................... ..................................................
II – disponham sobre:
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a) criação de cargos, funções ou em-
pregos

públicos na administração direta e autár-
quica ou aumento

de sua remuneração;
b) organização administrativa e judi-

ciária, matéria
tributária e orçamentária, serviços públi-

cos e pessoal da
administração dos Territórios;
...............................................................

.................... .................................................. ”

A Previdência Social, por intermédio do Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS, é responsável pela 
concessão e manutenção dos benefícios previden-
ciários por incapacidade e determinados benefícios 
assistenciais, concedidos a partir de laudos periciais 
emitidos pela perícia médica do órgão.

A Lei nº 10.876, de 2 de junho de 2004, que criou 
a Carreira de Perícia Médica da Previdência Social, 
estabelece, no art. 2º, que compete privativamente 
ao Perito Médico e ao Supervisor Médico-Pericial do 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o exercício 
das atividades médico-periciais inerentes às prestações 
do Regime Geral de Previdência Social, de que tratam 
as Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 
1991, que dispõem, respectivamente, sobre os planos 
de custeio e de benefícios da previdência social, e aos 
benefícios de prestação continuada previstos na Lei 
nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica 
da Assistência Social.

De acordo com os incisos I a III do art. 2º da Lei 
nº 10.876, de 2004, é atribuição do médico da Previ-
dência Social a emissão de parecer conclusivo quanto 
à capacidade laboral e à inspeção de ambientes de 
trabalho, para fins previdenciários, bem como a ca-
racterização da invalidez para efeito da concessão de 
benefícios previdenciários e assistenciais. 

A posição dos profissionais da área médica que 
realizam os exames médico-periciais, e daqueles que 
analisam a situação do quadro clínico apresentado à 
luz do que dispõem as normas previdenciárias para a 
concessão e manutenção de benefícios previdenciá-
rios, é a do profissional que exerce seu mister sob o 
pálio das regras que norteiam a Administração Públi-
ca, em geral, e das que regulam o desenvolvimento 
das atividades precípuas do servidor da Previdência 
Social, em particular. 

Dessa forma, a criação e implementação de no-
vas agências de atendimento da Previdência Social, 
prevista no Plano de Expansão da Rede de Atendi-
mento da Previdência Social e a ampliação do quadro 
de Peritos Médicos, objeto da Proposição em análise, 

representa para a sociedade, em especial para os 
usuários idosos, pessoas com deficiência, gestantes 
e pessoas doentes e incapacitadas para o trabalho, 
vantagens significativas no atendimento e nos serviços 
prestados pelo INSS. 

Da mesma forma, de acordo com o exposto, a 
criação de cargos em comissão e funções de con-
fiança para o INSS representará uma adequação e 
aperfeiçoamento do gerenciamento da prestação de 
serviços, bem como da atuação da perícia médica no 
âmbito da previdência social.

Sendo assim, a adoção da proposição em análise 
vai ao encontro dos anseios da sociedade, no que se 
refere ao atendimento dos cidadãos que necessitam 
dos benefícios e serviços da Previdência Social.

Pelo exposto, votamos pela aprovação do Projeto 
de Lei nº 5.914, de 2009.

Sala da Comissão, 24 de novembro de 2009. – 
Deputado Germano Bonow, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Seguridade Social e Família, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente 
o Projeto de Lei nº 5.914/2009, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Germano Bonow. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Elcione Barbalho – Presidente, Fátima Pelaes, 

Eduardo Barbosa e Dr. Paulo César – Vice-Presiden-
tes, Acélio Casagrande, Alceni Guerra, Angela Portela, 
Antonio Bulhões, Armando Abílio, Arnaldo Faria de Sá, 
Bene Camacho, Chico D’Angelo, Darcísio Perondi, Dr. 
Talmir, Geraldo Resende, Germano Bonow, Jô Moraes, 
Jofran Frejat, José C. Stangarlini, Lael Varella, Mana-
to, Maurício Trindade, Raimundo Gomes de Matos, 
Ribamar Alves, Rita Camata, Roberto Alves, Saraiva 
Felipe, Bel Mesquita, Eleuses Paiva, Jorginho Maluly, 
Leonardo Vilela, Mauro Nazif e Neilton Mulim. 

Sala da Comissão, 25 de novembro de 2009. – 
Deputada Elcione Barbalho, Presidente.

COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO  
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Sexagésima Oitava Reunião Ordiná-
ria Deliberativa Realizada em 2 de Dezembro de 
2009.

Às dez horas e vinte e cinco minutos do dia dois 
de dezembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão 
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da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimen-
to Regional, no Anexo II, Plenário 15 da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
Silas Câmara – Presidente; Antonio Feijão, Asdrubal 
Bentes, Henrique Afonso, Janete Capiberibe, Marcelo 
Serafim, Márcio Marinho, Maria Helena e Natan Dona-
don – Titulares; Átila Lins, Eduardo Valverde, Ilderlei 
Cordeiro, Lúcio Vale, Lupércio Ramos, Marinha Raupp, 
Neudo Campos, Valtenir Pereira, Vanessa Grazziotin 
e Wandenkolk Gonçalves – Suplentes. Deixaram de 
comparecer os Deputados Dalva Figueiredo, Fernando 
Melo, Nilson Pinto, Perpétua Almeida, Sergio Petecão, 
Washington Luiz e Zé Vieira. Justificou a ausência o 
Deputado Washington Luiz. ABERTURA: Havendo 
número regimental, o Senhor Presidente declarou 
abertos os trabalhos e colocou em apreciação a Ata 
da Sexagésima Sétima Reunião Ordinária de Audiên-
cia Pública, realizada em 25 de novembro de 2009, 
cujas cópias foram distribuídas aos membros desta 
Comissão. O Deputado Antônio Feijão solicitou a dis-
pensa da leitura da Ata, em virtude da distribuição de 
cópia aos presentes. Em votação, a Ata foi Aprovada. 
EXPEDIENTE: O Presidente informou que encami-
nhou, no último dia 20 de novembro, ofício aos gabi-
netes dos Relatores de projetos em tramitação nesta 
Comissão, solicitando a apresentação dos pareceres 
que se encontravam com prazos vencidos. Comunicou, 
também, que na semana passada a Secretaria desta 
Comissão manteve contatos com os gabinetes reite-
rando a solicitação, e encaminhou novamente ofícios 
aos gabinetes pedindo a apresentação desses pare-
ceres até sexta-feira, dia 4 de dezembro, para que se 
pudesse votar as proposições pendentes na próxima 
quarta-feira, dia 9, já que no dia 16 de dezembro será 
apresentado o balanço das atividades deste Colegiado. 
Comunicou, também, que está confirmada a presença 
do Ministro do Turismo, Luis Eduardo Barreto para dis-
cutir providências para a Copa de 2014, principalmente 
em Manaus e Cuiabá. O Presidente informou que três 
outras audiências com Ministros de Estado estão pré-
agendadas: no dia 8 de dezembro, terça-feira, às 14 
horas, com o Ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, 
para debater o PL 6.077/09, que restringe o plantio da 
cana-de-açúcar na Amazônia; no dia 15 de dezembro, 
terça-feira, às 14 horas, com o Ministro da Defesa, 
Nelson Jobim, também para discutir as providências 
a serem tomadas pela pasta da defesa, com vistas à 
Copa de 2014; no dia 16 de dezembro, quarta-feira, 
às 11 horas, com o Ministro das Cidades, Márcio For-
tes, para também falar das providências com vistas à 
Copa de 2014. ORDEM DO DIA: A – Requerimentos: 
1- REQUERIMENTO Nº 621/09 – REQUERIMENTO 
N.º 621/09 – do Sr. Valtenir Pereira (PSB/MT) – que 

“requer sejam convidados os Secretários Executivos 
dos Ministérios do Planejamento, da Integração Nacio-
nal e o Secretário de Infraestrutura de Mato Grosso 
para audiência pública nesta Comissão, com vistas a 
discutir a disponibilidade financeira da Emenda de R$ 
15.000.000,00 (quinze milhões de reais), que torna 
trafegável por veículos de carga a MT-100, de interes-
se estratégico para o País, reduzindo em 450 Km o 
percurso entre os municípios do Vale do Araguaia e o 
Modal Ferroviário (Barra do Garças – Alto Araguaia)”. 
APROVADO. 2 – REQUERIMENTO N.º 622/09 – do 
Sr. Henrique Afonso – que “requer envio de Indicação 
ao Ministério da Educação sugerindo que o Campus 
UFAC – Floresta de Cruzeiro do Sul/AC seja transforma-
do em Universidade Federal da Floresta”. APROVADO. 
B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: PRIORIDADE 3 – PROJETO DE 
LEI Nº 3.226/08 – do Senado Federal – Papaleo Paes 
– (PLS 320/2005) – que “altera a Lei n.º 7.797, de 10 
de julho de 1989, que cria o Fundo Nacional do Meio 
Ambiente e dá outras providências, para dar priorida-
de aos projetos que tenham sua área de atuação em 
municípios que possuam parte de suas áreas dentro 
dos parques nacionais ou de reservas indígenas”. RE-
LATOR: Deputado SILAS CÂMARA. PARECER: pela 
aprovação deste e do Substitutivo 1 da CMADS, com 
a emenda anexa. VISTA AO DEPUTADO EDUARDO 
VALVERDE. 4 – PROJETO DE LEI N.º 4.706/09 – do 
Senado Federal – Mário Couto – (PLS 488/2007) – que 
“dispõe sobre a criação de Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE) no Município de Redenção, no 
Estado do Pará”. RELATOR: Deputado ZEQUINHA MA-
RINHO. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 5 – PROJETO DE LEI 
N.º 4.707/09 – do Senado Federal – Mário Couto – que 
“dispõe sobre a criação de Zona de Processamento de 
Exportação (ZPE) no Município de Tucuruí, no Estado 
do Pará”. RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA RO-
CHA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. TRAMITAÇÃO ORDI-
NÁRIA 6 – PROJETO DE LEI Nº 4.999/09 – da Sra. 
Vanessa Grazziotin – que “dispõe sobre a criação da 
Área de Proteção Ambiental do Encontro das Águas, 
no Estado do Amazonas, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada MARIA HELENA. PARECER: 
pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 7 – PROJETO 
DE LEI N.º 5.957/09 – da Sra. Vanessa Grazziotin – que 
“dispõe sobre a criação da Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE) no Município de Itacoatiara, no 
Estado do Amazonas”. RELATOR: Deputado SILAS 
CÂMARA. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 8 – PROJETO DE 
LEI N.º 5.958/09 – da Sra. Vanessa Grazziotin – que 
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“dispõe sobre a criação da Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE) no Município de São Gabriel da 
Cachoeira, no Estado do Amazonas”. RELATOR: De-
putado SILAS CÂMARA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 9 
– PROJETO DE LEI N.º 5.959/09 – da Sra. Vanessa 
Grazziotin – que “dispõe sobre a criação da Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) no Município de 
Tabatinga, no Estado do Amazonas”. RELATOR: De-
putado SILAS CÂMARA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 10 
– PROJETO DE LEI N.º 5.960/09 – da Sra. Vanessa 
Grazziotin – que “dispõe sobre a criação da Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) no Município de 
Humaitá, no Estado do Amazonas”. RELATOR: De-
putado SILAS CÂMARA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 11 
– PROJETO DE LEI N.º 5.961/09 – da Sra. Vanessa 
Grazziotin – que “dispõe sobre a criação da Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) no Município 
de Tefé, no Estado do Amazonas”. RELATOR: Depu-
tado SILAS CÂMARA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 12 
– PROJETO DE LEI N.º 5.962/09 – da Sra. Vanessa 
Grazziotin – que “dispõe sobre a criação da Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) no Município de 
Boca do Acre, no Estado do Amazonas”. RELATOR: 
Deputado SILAS CÂMARA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Alter-
naram-se na Presidência dos trabalhos os Deputados 
Silas Câmara e Asdrubal Bentes. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar o Presidente, Deputado 
Silas Câmara, agradeceu a presença de todos e encer-
rou os trabalhos às onze horas e vinte e seis minutos, 
E, para constar, eu Iara Araújo Alencar Aires, lavrei a 
presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado Silas Câmara e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,  
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

53ª LEGISLATURA – 3ª SESSÃO  
LEGISLATIVA ORDINÁRIA

Ata da Quinquagésima Oitava Reunião Ordi-
nária (Deliberativa) Realizada em 25 de Novembro 
de 2009

Às dez horas e trinta e nove minutos do dia vinte e 
cinco de novembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comis-
são de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural, no Anexo II, Plenário 06 da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
Fábio Souto – Presidente; Luis Carlos Heinze e Nelson 

Meurer – Vice-Presidentes; Antônio Andrade, Benedito 
de Lira, Celso Maldaner, Dagoberto, Dilceu Sperafico, 
Duarte Nogueira, Fernando Coelho Filho, Flávio Bezerra, 
Homero Pereira, Jairo Ataide, Lira Maia, Luciana Costa, 
Moacir Micheletto, Moises Avelino, Moreira Mendes, Na-
zareno Fonteles, Onyx Lorenzoni, Pedro Chaves, Tatico, 
Valdir Colatto, Vitor Penido, Waldemir Moka, Zé Gerardo 
e Zonta – Titulares; Alfredo Kaefer, Antonio Carlos Men-
des Thame, Camilo Cola, Carlos Alberto Canuto, Carlos 
Melles, Edson Duarte, Eduardo Amorim, Eduardo Sciarra, 
Francisco Rodrigues, Geraldo Simões, Jerônimo Reis, Júlio 
Cesar, Lázaro Botelho, Márcio Marinho, Marcos Montes, 
Paulo Piau, Silvio Lopes, Veloso e Washington Luiz – Su-
plentes. Deixaram de comparecer os Deputados Abelar-
do Lupion, Anselmo de Jesus, Assis do Couto, Beto Faro, 
Cezar Silvestri, Humberto Souto, Leandro Vilela, Leonardo 
Vilela, Luiz Carlos Setim, Odílio Balbinotti, Osvaldo Reis 
e Wandenkolk Gonçalves. ABERTURA: Havendo núme-
ro regimental, o Segundo Vice-Presidente Deputado Luis 
Carlos Heinze, Presidente em exercício, declarou abertos 
os trabalhos e determinou a leitura das Atas da Quinqua-
gésima Sexta Reunião Ordinária (Audiência Pública) e da 
Quinquagésima Sétima Reunião ordinária (Deliberativa), 
que foi dispensada a requerimento aprovado do Deputado 
Dilceu Sperafico. Submetidas à discussão e votação, as 
Atas foram aprovadas unanimemente. EXPEDIENTE: Em 
seguida, o Presidente em exercício cientificou ao Plená-
rio que, nesta data distribuiu o Projeto de Lei nº 6.402/09 
ao Deputado Leonardo Vilela. ORDEM DO DIA: Iniciada 
a Ordem do Dia, o Presidente em exercício anunciou a 
apreciação das matérias constantes da pauta: A – Maté-
ria Sobre a Mesa: 1) REQUERIMENTO Nº 494/09 – do 
Sr. Waldemir Moka e outros – que “requer a inclusão de 
requerimento extrapauta para votação”. Em votação, o 
requerimento foi aprovado por unanimidade; O Deputa-
do Moreira Mendes solicitou ao Presidente que votasse 
o item 3) da pauta. O Presidente em exercício esclareceu 
ao Deputado Moreira Mendes que o projeto foi retirado de 
pauta e, dando prosseguimento, passou ao item seguinte: 
2) REQUERIMENTO Nº 493/09 – do Sr. Abelardo Lupion 
– que “requer sejam convidados o Sr. Rodolfo Hoffmann 
– professor de economia da Unicamp; a Sra. Inez Vidigal 
Lopez – Professora da FVG; o Sr. Eduardo Pereira Nunes 
– Presidente do IBGE; o Representante indicado pela Con-
federação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil – 
CNA, para que seja realizada Audiência Pública perante 
a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, a fim 
de debatermos as inconsistências do censo agropecuá-
rio”. Em discussão, usou a palavra o Deputado Waldemir 
Moka. O Presidente em exercício pediu autorização ao 
Plenário para votar o requerimento de forma simbólica, 
tendo em vista ser matéria incluída extrapauta, o que foi 
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autorizado. Em votação, o requerimento foi aprovado por 
unanimidade. B – Proposições Sujeitas à Apreciação 
Conclusiva pelas Comissões: TRAMITAÇÃO ORDINÁ-
RIA: 3) PROJETO DE LEI Nº 5.774/09 – do Sr. Homero 
Pereira – que “institui a Política Nacional de Fomento ao 
Turismo Rural”. RELATOR: Deputado FÁBIO SOUTO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. retirado de 
pauta, de ofício; e 4) PROJETO DE LEI Nº 6.018/09 – do 
Sr. José Santana de Vasconcellos – que “dispõe sobre o 
penhor rural de madeira, produtos madeireiros e demais 
produtos da floresta plantada”. RELATOR: Deputado LIRA 
MAIA. PARECER: pela aprovação. Retirado de pauta, de 
ofício. Assumiu a Presidência o Deputado Waldemir Moka, 
que passou a palavra aos Deputados Luís Carlos Heinze, 
que informou ter questionado o Ministro Carlos Minc, em 
reunião da Comissão Especial que trata do Código Flo-
restal, sobre o valor de $ 5,00 ao ano, que serão pagos 
aos brasileiros para que sejam preservados 40 milhões de 
hectares; quanto tempo duraria esse contrato; e se esse 
valor não seria irrisório para a preservação de uma área 
tão grande; e Celso Maldaner, que informou ter visitado a 
Costa Rica e que lá eram pagos $ 64,00 por hactare ao 
ano. Em seguida, assumiu a Presidência o Deputado Dilceu 
Sperafico, que concedeu a palavra ao Deputado Alfredo 
Kaefer, que solidarizou-se com o deputado Heinze, e so-
licitou que aqueles lá de fora que querem a preservação 
aqui no Brasil, que paguem um preço justo, e relacionou 
alguns setores da agropecuária brasileira que estão ne-
cessitando de atenção do Governo, como o setor de carne 
bovina, de frango, e o de moveis. Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às onze horas 
e oito minutos, antes, porém, convidou os membros a 
participarem de Reunião Ordinária (Deliberativa), quarta-
feira, dia dois de dezembro, às dez horas, no Plenário 6. 
E para constar, eu, Moizes Lobo da Cunha Secretário, la-
vrei a presente ATA, que, depois de lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente e encaminhada à publicação no 
Diário da Câmara dos Deputados. Deputado Luis Carlos 
Heinze Presidente em exercício.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 46ª Reunião Ordinária Audiência Públi-
ca Realizada em 24 De Novembro de 2009.

Às quatorze horas e quarenta e nove minutos 
do dia vinte e quatro de novembro de dois mil e nove, 
reuniu-se a Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, no Anexo II, Plenário 13 da 
Câmara dos Deputados, sob a presidência alternada 
dos Deputados Bilac Pinto e Paulo Bornhausen. A Lista 
de Presença registrou o comparecimento dos Senho-

res Deputados Eduardo Gomes – Presidente; Antonio 
Carlos Chamariz, Bilac Pinto, Eleuses Paiva, Emanuel 
Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco Rossi, Gilmar 
Machado, Glauber Braga, Gustavo Fruet, José Rocha, 
Lindomar Garçon, Paulo Bornhausen, Paulo Henrique 
Lustosa e Solange Amaral – Titulares; Angela Amin, 
Julio Semeghini e Nelson Meurer – Suplentes. Deixa-
ram de comparecer os Deputados Abelardo Camari-
nha, Beto Mansur, Bispo Gê Tenuta, Charles Lucena, 
Cida Diogo, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, 
Iriny Lopes, Jader Barbalho, Luiza Erundina, Manoel 
Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Nelson Pro-
ença, Paulo Pimenta, Paulo Roberto Pereira, Paulo 
Teixeira, Professora Raquel Teixeira, Ratinho Junior, 
Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, Uldurico Pinto, 
Vic Pires Franco e Zequinha Marinho. ABERTURA: 
Havendo número regimental, o Presidente declarou 
abertos os trabalhos da reunião de audiência públi-
ca, fruto do requerimento nº 211/2009, de autoria do 
Deputado Paulo Bornhausen, e destinada a debater 
o modelo de avaliação e aquisição de serviços de tec-
nologia, com ou sem o fornecimento de produtos, em 
todas as esferas do governo. Justificaram a ausência 
o Senhor Jorge Hage Sobrinho, Ministro-Chefe da 
Controladoria-Geral da União (CGU); o Senhor Rogério 
Santanna dos Santos, Secretário de Logística e Tec-
nologia da Informação do Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão; o Ministro Ubiratan Aguiar, 
Presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), 
que indicou como representante o Ministro Augusto 
Sherman Cavalcanti; o Senhor Luís Mário Luchetta, 
Vice-Presidente de Articulação Política da Associação 
das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação 
(Assespro), que indicou como representante o Senhor 
Ruben Delgado, Presidente da associação; o Senhor 
Mauro Peres, Presidente do IDC (International Data 
Corporation) Brasil, que indicou como representante 
o Consultor Anderson Figueiredo; e o advogado Wal-
ter Costa Porto. Após os cumprimentos, o Presiden-
te convidou os expositores para tomarem assento à 
Mesa e concedeu-lhes a palavra na seguinte ordem: 1) 
Sr. Augusto Sherman Cavalcanti, Ministro do Tribu-
nal de Contas da União (TCU); 2) Sr. Maurício Laval 
Pina de Sousa Mugnaini, Presidente da Federação 
Nacional das Empresas de Informática (Fenainfo); 3) 
Sr. Ruben Delgado, Presidente da Associação das 
Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação 
(Assespro); 4) Sr. Anderson Figueiredo, Consultor 
do IDC (International Data Corporation) Brasil; 5) Sr. 
Cláudio Souza Castello Branco, Secretário de Fis-
calização de Tecnologia da Informação do Tribunal de 
Contas da União (TCU). Encerradas as exposições, o 
Presidente, autor do requerimento, apresentou suas 
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colocações e questionamentos. Durante a fase de de-
bates falou o Deputado Julio Semeghini. A seguir, o 
Presidente concedeu a palavra aos expositores para 
as considerações finais. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a pre-
sença de todos e encerrou os trabalhos às dezesseis 
horas e cinquenta minutos. O inteiro teor foi gravado, 
passando, o arquivo de áudio, a integrar o acervo do-
cumental desta reunião para degravação, mediante 
solicitação escrita. E, para constar, eu ....................
................., Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira, 
lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, ..........................................
.... Deputado Eduardo Gomes, e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 48ª Reunião Ordinária Realizada 2 De 
Dezembro de 2009.

Às dez horas e dezesseis minutos do dia dois de 
dezembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, 
no Anexo II, Plenário 13 da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Eduardo 
Gomes – Presidente; Professora Raquel Teixeira e Cida 
Diogo – Vice-Presidentes; Antonio Carlos Chamariz, 
Beto Mansur, Bilac Pinto, Bispo Gê Tenuta, Charles 
Lucena, Edigar Mão Branca, Eleuses Paiva, Emanuel 
Fernandes, Eunício Oliveira, Gilmar Machado, Glauber 
Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, José Rocha, Paulo 
Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto 
Pereira, Paulo Teixeira, Ratinho Junior, Rodrigo Rol-
lemberg, Sandes Júnior, Solange Amaral, Takayama e 
Uldurico Pinto – Titulares; Andreia Zito, Angela Amin, 
Ariosto Holanda, Arolde de Oliveira, Colbert Martins, 
Duarte Nogueira, Eliene Lima, Flávio Bezerra, Indio da 
Costa, Jô Moraes, Jorginho Maluly, José Carlos Araú-
jo, José Mendonça Bezerra, Julio Semeghini, Lobbe 
Neto, Milton Barbosa, Nelson Meurer, Rômulo Gouveia 
e Wilson Picler – Suplentes. Deixaram de comparecer 
os Deputados Abelardo Camarinha, Dr. Adilson Soares, 
Francisco Rossi, Jader Barbalho, Lindomar Garçon, 
Luiza Erundina, Manoel Salviano, Miro Teixeira, Narcio 
Rodrigues, Nelson Proença, Paulo Pimenta, Vic Pires 
Franco e Zequinha Marinho. ABERTURA: Havendo 
número regimental, o Presidente declarou abertos os 
trabalhos e esclareceu que, tendo em vista a relevância 
da matéria, na apreciação do PL 29/07 seriam rigoro-
samente observados os critérios regimentais. A seguir 

relatou os procedimentos que seriam adotados duran-
te a apreciação da proposição. ORDEM DO DIA: 1 – 
PROJETO DE LEI Nº 29/07 – do Sr. Paulo Bornhausen 
– que “dispõe sobre a organização e exploração das 
atividades de comunicação social eletrônica e dá outras 
providências”. (Apensados: PL 70/2007, PL 332/2007 
e PL 1908/2007) RELATOR: Deputado PAULO HEN-
RIQUE LUSTOSA. PARECER: Parecer às emendas 
apresentadas ao Substitutivo do Relator , Dep. Paulo 
Henrique Lustosa (PMDB-CE), pela APROVAÇÃO dos 
Projetos de Lei nºs 29, de 2007; 70, de 2007; 332, de 
2007, e 1.908, de 2007; e das Emendas nºs 1 a 12 
apresentadas aos Projetos; pela APROVAÇÃO das 
Emendas ao Substitutivo apresentadas nesta Comis-
são de nºs 1, 5, 17, 25, 28, 31, 32, 33, 38, 43, 44, 54, 
56, 57, 69, 73, 75, 81, 83, 88 e 97; pela APROVAÇÃO 
PARCIAL das Emendas ao Substitutivo apresentadas 
nesta Comissão de nºs 6, 7, 19, 29, 51, 52, 55, 59, 60, 
61, 76, 82, 95, 98, 99 e 100, e pela REJEIÇÃO das 
Emendas ao Substitutivo apresentadas nesta Comis-
são de nºs 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 
41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 58, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 
87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 101, 102 e 103, na for-
ma do novo SUBSTITUTIVO em anexo. Vista conjun-
ta aos Deputados Cida Diogo, Indio da Costa, Luiza 
Erundina, Professora Raquel Teixeira, Ratinho Junior 
e Solange Amaral, em 18/11/2009. Iniciada a Ordem 
do Dia, o Presidente passou a palavra ao relator que 
solicitou a dispensa da leitura de seu parecer. Colocada 
em votação, foi aprovada. Discutiram a matéria os De-
putados Paulo Teixeira, Emanuel Fernandes, Jorginho 
Maluly, Colbert Martins, Julio Semeghini, Glauber Bra-
ga e Paulo Bornhausen. Não havendo mais oradores 
inscritos o presidente encerrou a discussão e passou 
a palavra novamente ao relator para réplica. O Depu-
tado Paulo Henrique Lustosa, depois de informar que 
apresentaria complementação de voto em função da 
incorporação de alguns destaques apresentados e de 
outras sugestões recebidas, iniciou a explanação das 
modificações incorporadas ao texto de seu relatório. 
O Presidente, então, propôs a suspensão da reunião 
para que o relator pudesse tomar conhecimento dos 
últimos destaques e dar continuidade as negociações 
com os partidos para as possíveis alterações ao texto 
final do relatório. Apoiaram a decisão do Presidente os 
Deputados Bilac Pinto, José Rocha, Paulo Bornhausen 
e Paulo Teixeira. A reunião foi suspensa às onze horas 
e quarenta e dois minutos com reinício marcado para 
as dezesseis horas. Os trabalhos foram reabertos às 
dezesseis horas e cinquenta e quatro minutos. O Pre-
sidente anunciou que, cumprindo o que determina o 
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Regimento Interno da Casa, a apreciação do projeto só 
seria iniciada após o encerramento da Ordem do Dia 
do Plenário, e que finalizada a fala do relator o prazo 
para apresentação de destaques estaria encerrado. A 
seguir, o relator concluiu sua explanação acerca dos 
ajustes feitos no texto do parecer, e vários deputados 
retiraram seus destaques. A reunião foi suspensa nova-
mente às dezessete horas e cinquenta e nove minutos. 
Reiniciada às vinte horas e dois minutos, o Presiden-
te solicitou ao relator que relacionasse os destaques 
retirados e os que seriam submetidos à votação na 
próxima reunião. Colocado em votação, o parecer do 
relator com a complementação de voto foi aprovado, 
ressalvados os destaques. PARECER COM COMPLE-
MENTAÇÃO DE VOTO, DO DEPUTADO PAULO HEN-
RIQUE LUSTOSA. APROVADO POR UNANIMIDADE 
O PARECER COM COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO, 
RESSALVADOS OS DESTAQUES. FORAM RETIRA-
DOS PELOS AUTORES, EM VIRTUDE DE ACORDO 
COM O RELATOR, OS DESTAQUES DE NºS 1, 5, 6, 
7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21 E 22. Ocupou 
também a presidência a Deputada Professora Raquel 
Teixeira. ENCERRAMENTO:. Nada mais havendo a tra-
tar, o Presidente encerrou os trabalhos às vinte horas 
e quinze minutos. Para constar, eu, Myriam Gonçalves 
Teixeira de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata 
que será assinada pelo Presidente e encaminhada à 
publicação no Diário da Câmara dos Deputados. De-
putado Eduardo Gomes, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Nonagésima Sétima Reunião Ordinária 
Realizada em 8 de Dezembro de 2009

Às quinze horas e dez minutos do dia oito de de-
zembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, no Anexo II, Ple-
nário 01 da Câmara dos Deputados, com a presença 
dos Senhores Deputados Tadeu Filippelli – Presidente; 
Eliseu Padilha – Vice-Presidente; Antonio Carlos Bis-
caia, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, 
José Carlos Aleluia, José Genoíno, Magela, Marcelo 
Itagiba, Márcio França, Mauro Benevides, Mendes Ri-
beiro Filho, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Roberto Ma-
galhães, Rubens Otoni, Sérgio Barradas Carneiro, The-
místocles Sampaio, Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, 
Vital do Rêgo Filho e Zenaldo Coutinho – Titulares; Ara-
cely de Paula, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Melles, Hugo 
Leal, João Magalhães, José Guimarães, Luiz Couto, 
Major Fábio, Mauro Lopes, Moreira Mendes, Onyx Lo-
renzoni, Renato Amary, Ricardo Tripoli, Roberto San-

tiago e Solange Amaral – Suplentes. Compareceu tam-
bém o Deputado Claudio Cajado, como não-membro. 
Deixaram de comparecer os Deputados Antonio Carlos 
Pannunzio, Arolde de Oliveira, Augusto Farias, Bonifácio 
de Andrada, Carlos Bezerra, Ciro Gomes, Ciro Noguei-
ra, Colbert Martins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Emi-
liano José, Felipe Maia, Gerson Peres, Gonzaga Patrio-
ta, Indio da Costa, Jefferson Campos, João Almeida, 
João Campos, João Paulo Cunha, José Eduardo Car-
dozo, José Maia Filho, José Mentor, Jutahy Junior, Mar-
çal Filho, Marcelo Guimarães Filho, Marcelo Ortiz, Mar-
cos Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mendonça 
Prado, Paes Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, 
Regis de Oliveira, Sandra Rosado, Vicente Arruda, Vil-
son Covatti e Wolney Queiroz. O Presidente declarou 
abertos os trabalhos e submeteu à apreciação a Ata da 
nonagésima sexta reunião ordinária realizada em dois 
de dezembro. O Deputado Antônio Carlos Biscaia re-
quereu dispensa da leitura da Ata. Em votação, a Ata 
foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: 1 – Ofício 
do Senhor Deputado Zenaldo Coutinho justificando au-
sência na reunião do dia vinte e seis de novembro, em 
razão de compromisso no Estado do Pará; 2 – Comu-
nicação da Secretaria-Geral da Mesa de movimentação 
parlamentar, informando a licença do Deputado Pastor 
Manoel Ferreira e a convocação de posse da Deputada 
Cristiane Brasil Francisco; 3 – Ofício do Senhor Depu-
tado Augusto Farias justificando ausência na reunião 
do dia dois de dezembro, em razão de licença para tra-
tamento da saúde; 4 – Correspondência do Sindicato 
dos Trabalhadores da Unicamp, informando que o X 
Congresso dos Trabalhadores da Universidade Estadu-
al de Campinas opina pela rejeição da Proposta de 
Emenda Constitucional 341, de 2009. ORDEM DO DIA: 
Os Deputados Antonio Carlos Biscaia, Flavio Dino e 
Luiz Couto requereram inversão de pauta para aprecia-
ção dos itens oitenta e seis, oitenta e cinco e onze, res-
pectivamente. Foram os requerimentos aprovados pelo 
plenário da Comissão. 1 – REDAÇÃO FINAL DO PRO-
JETO DE LEI Nº 5.916/09 – do Poder Executivo – que 
“altera os arts. 1º, 11, 16 e 17 e acrescenta os arts.7º-A 
e 7º-B à Lei nº 9.519, de 26 de novembro de 1997, que 
dispõe sobre a reestruturação dos Corpos e Quadros 
de Oficiais e de Praças da Marinha”. RELATOR: Depu-
tado JOSÉ GENOÍNO. Não houve discussão. Em vota-
ção, foi aprovada por unanimidade a Redação Final. 
2- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.391/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 925/2008) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação de Difusão Cultural e Comunitá-
ria Peri Piaba a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Peri Mirim, Estado do Maranhão”. 
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RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 3 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.408/09 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
1043/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Jaracatia a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no Município de Enéas Marques, 
Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado OSMAR SER-
RAGLIO. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 4 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.437/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1121/2008) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação da Radiodifusão Comunitá-
ria de Sabáudia a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Sabáudia, Estado do Pa-
raná”. RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 5 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.634/09 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 471/2008) – que “aprova o ato que outorga per-
missão à Rádio e TV Farol da Comunicação Ltda para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no município de Lagoa dos Rodrigues, Es-
tado do Maranhão”. RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa, com emenda de redação. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 6 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.709/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 1344/2009) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação dos Moradores 
das Pacas dos Marçal – Morros/MA a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão comunitária no Município de Morros, 
Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado FLÁVIO 
DINO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 7 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.759/09 – da Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica – (TVR 1346/2009) – que “aprova o ato que autori-
za a Associação Comunitária Voz de São Pedro dos 
Crentes a executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de São Pedro dos Crentes, Estado do Ma-

ranhão”. RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla-
tiva. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 8 – PROJETO DE DECRE-
TO LEGISLATIVO Nº 1.962/09 – da Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
1550/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Desenvolvimento Comunitário e Cultural de Bra-
gança – ASDEGAB a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Bragança, Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado GERSON PERES. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla-
tiva. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 9 – PROJETO DE DECRE-
TO LEGISLATIVO Nº 1.997/09 – da Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
1591/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária e Cultural do Bairro do Riacho a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária no Município 
de Barreirinhas, Estado do Maranhão”. RELATOR: De-
putado COLBERT MARTINS. PARECER: pela consti-
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 10 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.998/09 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
1590/2009) – que “aprova o ato que autoriza a MEAC 
– Movimento Esportivo Amador Coquense a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Vitória do Mearim, Estado do Maranhão”. RELATOR: 
Deputado FLÁVIO DINO. PARECER: pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 11 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATI-
VO Nº 2.002/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 1578/2009) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Gregório de Souza Mororó – Bairro Acampamento a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária no Muni-
cípio de Varjota, Estado do Ceará”. RELATOR: Deputa-
do EMILIANO JOSÉ. PARECER: pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 12 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.004/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 1575/2009) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e Co-
munitária de Eldorado dos Carajás a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi-
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ço de radiodifusão comunitária no Município de Eldora-
do dos Carajás, Estado do Pará”. RELATOR: Deputado 
GERSON PERES. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
13 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
2.005/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 1574/2009) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Cultural e Recreativa de Marapanim – ASCCREM a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária no Muni-
cípio de Marapanim, Estado do Pará”. RELATOR: De-
putado GERSON PERES. PARECER: pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 14 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATI-
VO Nº 2.007/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 1572/2009) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifu-
são Comunitária de Magalhães Barata – ASDERACO-
MAB a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Magalhães Barata, Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado GERSON PERES. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla-
tiva. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 15 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 2.023/09 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
1772/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Comunicação e Cultura da Paróquia 
de Barreirinha a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Barreirinha, Estado do Amazo-
nas”. RELATOR: Deputado GERSON PERES. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 16 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.026/09 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 1750/2009) – que “aprova o ato que outorga 
concessão à Amazônia Comunicações Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
no Município Moju, Estado do Pará”. RELATOR: Depu-
tado GERSON PERES. PARECER: pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 17 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.034/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 1703/2009) – que 
“aprova o ato que outorga permissão à Difusora Natu-
reza FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 

sonora em frequência modulada, no Município de São 
Miguel Arcanjo, Estado de São Paulo”. RELATOR: De-
putado PAULO MALUF. PARECER: pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 18 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.042/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 1651/2009) – que 
“aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Na-
cional de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada, no Mu-
nicípio de Matozinhos, Estado de Minas Gerais”. RELA-
TOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 19 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 2.046/09 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
1638/2009) – que “aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Planalto de Euclides da Cunha Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, no Município de Euclides da Cunha, Estado da 
Bahia”. RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 20 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.052/09 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 1592/2009) – que “aprova o ato que autoriza a 
Movimento Jovem de Pio XII – MOJOP a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão comunitária no Município de Pio XII, 
Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado FLÁVIO 
DINO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 21 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.062/09 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática – (TVR 1476/2009) – que “aprova o ato que 
autoriza a Centro Comunitário de Pinheiral a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Pinheiral, Estado do Rio de Janeiro”. RELATOR: Depu-
tado GERALDO PUDIM. PARECER: pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 22 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATI-
VO Nº 2.070/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 1840/2009) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente 
dos Moradores de Jacumã a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no Município de Conde, Estado 
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da Paraíba”. RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO 
FILHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa. Não houve discussão. Em vo-
tação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 23 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.078/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1818/2009) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Comunica-
ção São Domingos a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de São Domingos, Estado da 
Bahia”. RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 24 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.080/09 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 1804/2009) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação do Movimento de Radiocomunicação da 
Cidade de Avanhandava a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no Município de Avanhandava, Esta-
do de São Paulo”. RELATOR: Deputado PAULO MALUF. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 25 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.083/09 – da Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica – (TVR 1798/2009) – que “aprova o ato que autori-
za a Associação Comunitária de Rádio de Souto Soares 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Mu-
nicípio de Souto Soares, Estado da Bahia”. RELATOR: 
Deputado COLBERT MARTINS. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 26 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 2.085/09 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
1789/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Rádio Transa Rio a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão comunitária no Município do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro”. RELATOR: Deputa-
do GERALDO PUDIM. PARECER: pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 27 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.089/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 1779/2009) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Ação Morro de 
Ouro – AMO a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-

nitária no Município de Apiaí, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 28 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 2.091/09 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
1768/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Desenvolvimento Comunitário e Esportivo Açu-
de – ACESA a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Volta Redonda, Estado do Rio 
de Janeiro”. RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 29 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.096/09 – da Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica – (TVR 1735/2009) – que “aprova o ato que outor-
ga permissão à Empresa de Radiodifusão Alfa Centau-
ro Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de Porto de Moz, 
Estado do Pará”. RELATOR: Deputado GERSON PE-
RES. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 30 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.098/09 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática – (TVR 1721/2009) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à Sistema Arizona de Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Acará, Estado 
do Pará”. RELATOR: Deputado GERSON PERES. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 31 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.099/09 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 1708/2009) – que “aprova o ato que outorga 
permissão à Moriá FM Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada, no Mu-
nicípio de General Carneiro, Estado do Paraná”. RELA-
TOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 32 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 2.101/09 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
1696/2009) – que “aprova o ato que outorga permissão 
à Empresa de Radiodifusão Estrela Polar Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Itaberá, Estado de São Pau-
lo”. RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO. PA-
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RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 33 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.111/09 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 1652/2009) – que “aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio e TV Schappo Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modula-
da, no Município de Major Isidoro, Estado de Alagoas”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 34 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.114/09 – da Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica – (TVR 1642/2009) – que “aprova o ato que outor-
ga permissão à Fundação Educacional Canãa do Bra-
sil para executar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, com fins exclusivamente educa-
tivos, no Município de Goiana, Estado de Pernambuco”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 35 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.117/09 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 1632/2009) – que “aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à Rádio Cultura de Araçatuba 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, no Município de Araçatuba, Estado de São 
Paulo”. RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 36 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.118/09 – da Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica – (TVR 1625/2009) – que “aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à Rádio Record de Curitiba Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, no Município de Curitiba, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado BETO ALBUQUERQUE. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 37 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.119/09 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 1624/2009) – que “aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à Rádio Planalto de Perdizes Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, no Município de Perdizes, Estado de Minas Ge-
rais”. RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-

vado por unanimidade o Parecer. Iniciada a Ordem do 
Dia do Plenário, o Senhor Presidente encerrou a reunião 
às quinze horas e dezessete minutos, antes convocan-
do reunião ordinária, para a próxima quarta-feira, nove 
de dezembro, às dez horas, para apreciar os itens re-
manescentes da pauta e, ainda, as seguintes proposi-
ções: Proposta de Emenda à Constituição Nº 422/09 e 
Projetos de Lei Nºs 3.949/08 e 5.541/09. E, para cons-
tar, eu Rejane Salete Marques, lavrei a presente Ata, 
que, por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente, Deputado Tadeu Filipelli, e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 58ª Reunião Ordinária Realizada 2 de 
Dezembro de 2009.

Às nove horas e cinquenta e oito minutos do dia 
dois de dezembro de dois mil e nove, reuniu-se a Co-
missão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio, no Anexo II, Plenário 05 da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
Edmilson Valentim – Presidente; Dr. Ubiali e João Maia 
– Vice-Presidentes; Albano Franco, Capitão Assumção, 
Edson Ezequiel, Jairo Carneiro, José Guimarães, Ju-
randil Juarez, Laurez Moreira, Luiz Paulo Vellozo Lucas, 
Osório Adriano e Vanessa Grazziotin – Titulares; Elizeu 
Aguiar, Guilherme Campos, Natan Donadon, Rebecca 
Garcia e Virgílio Guimarães – Suplentes. Deixaram de 
comparecer os Deputados Fernando de Fabinho, Le-
andro Sampaio, Miguel Corrêa, Nelson Goetten e Re-
nato Molling. ABERTURA: Havendo número regimen-
tal, o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos 
e colocou em apreciação as Atas das reuniões reali-
zadas nos dias vinte e cinco de novembro e primeiro 
de dezembro de dois mil e nove. Por solicitação do 
Deputado Dr. Ubiali, foi dispensada a leitura das Atas. 
Em votação, as Atas foram aprovadas. EXPEDIENTE: 
O Presidente comunicou aos membros que a Audiên-
cia Pública, destinada a debater o apagão ocorrido no 
dia onze de novembro, matéria objeto do Requerimen-
to nº 280/09, de autoria do Deputado Albano Franco, 
será conjunta com a Comissão de Minas e Energia, e 
contará com as presenças dos senhores Edison Lobão, 
Ministro de Estado de Minas e Energia, e Hermes Chi-
pp, Diretor-Geral do Operador Nacional do Sistema 
Elétrico – ONS, dia dezesseis de dezembro de dois 
mil e nove, às quatorze horas, no Plenário 05. Comu-
nicou, ainda, que a Audiência Pública para debater a 
regulamentação dos cartões de crédito, com as pre-
senças dos Presidentes do CITIBANK, do ITAÚ/UNI-



70658 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2009

BANCO, do CITICARD S.A. – CREDICAR e da Com-
panhia Brasileira de Meios de Pagamento – CIELO, foi 
transferida para o dia vinte e quatro de fevereiro de 
dois mil e dez. ORDEM DO DIA: A – Proposições 
Sujeitas à Apreciação do Plenário: URGENTE: 1 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.972/09 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 278/2009) – que “aprova o texto do 
Acordo entre os Governos da República Federativa do 
Brasil e da República da Colômbia para o Estabeleci-
mento da Zona de Regime Especial Fronteiriço para 
as Localidades de Tabatinga (Brasil) e Letícia (Colôm-
bia), celebrado em Bogotá, em 19 de setembro de 
2008”. RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 
PARECER: pela aprovação. Discutiram a matéria os 
Deputados Vanessa Grazziotin, Osório Adriano, Gui-
lherme Campos e Dr. Ubiali. Submetido à votação, foi 
aprovado por unanimidade o parecer. TRAMITAÇÃO 
ORDINÁRIA: 2 – PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 374/07 – do Sr. Ivan Valente – que “dispõe 
sobre a realização de plebiscito acerca da retomada 
do controle acionário da Companhia Vale do Rio Doce 
pelo Poder Executivo”. RELATOR: Deputado JOSÉ 
GUIMARÃES. PARECER: pela rejeição. Retirado de 
pauta pelo autor. B – Proposições Sujeitas à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões: PRIORIDADE: 
3 – PROJETO DE LEI Nº 5.593/05 – dos Srs. Vanessa 
Grazziotin e Inácio Arruda – que “altera dispositivos 
das Leis nº 9.069, de 1995, nº 8.987, de 1995, e nº 
9.472, de 1997, muda regras de correção de preços 
de contratos públicos e privados e dá outras providên-
cias”. (Apensado: PL nº 5.813/2005). RELATOR: De-
putado LEANDRO SAMPAIO. PARECER: pela apro-
vação deste e do apensado, com substitutivo, e pela 
rejeição da Emenda nº 1/2008 apresentada ao projeto 
na Comissão. Retirado de pauta a requerimento do 
Deputado João Maia. 4 – PROJETO DE LEI Nº 
4.694/09 – do Senado Federal – Jayme Campos – que 
“dispõe sobre a criação de Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE) no Município de Barra do Garça, 
no Estado do Mato Grosso”. RELATOR: Deputado 
GUILHERME CAMPOS. PARECER: pela aprovação. 
Não houve discussão. Submetido à votação, foi apro-
vado por unanimidade o parecer. 5 – PROJETO DE 
LEI Nº 4.703/09 – do Senado Federal – Jayme Cam-
pos – (PLS 441/2007) – que “dispõe sobre a criação 
de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no 
Município de Alta Floresta, no Estado de Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. PARE-
CER: pela aprovação. Não houve discussão. Subme-
tido à votação, foi aprovado por unanimidade o pa-
recer. 6 – PROJETO DE LEI Nº 4.708/09 – do Senado 
Federal – Mário Couto – (PLS 490/2007) – que “dipõe 

sobre a criação de Zona de Processamento de Expor-
tação (ZPE) no Município de Breves, no Estado do 
Pará”. RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 
PARECER: pela aprovação. Não houve discussão. 
Submetido à votação, foi aprovado por unanimidade 
o parecer. 7 – PROJETO DE LEI Nº 4.711/09 – do 
Senado Federal – Kátia Abreu – (PLS 529/2007) – que 
“dispõe sobre a criação de Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE) no Município de Gurupi, no Es-
tado do Tocantins”. RELATOR: Deputado GUILHERME 
CAMPOS. PARECER: pela aprovação. Não houve dis-
cussão. Submetido à votação, foi aprovado por una-
nimidade o parecer. 8 – PROJETO DE LEI Nº 4.714/09 
– do Senado Federal – Mário Couto – (PLS 554/2007) 
– que “dispõe sobre a criação de Zona de Exportação 
(ZPE) no Município de Paragominas, no Estado do 
Pará”. RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 
PARECER: pela aprovação. Não houve discussão. 
Submetido à votação, foi aprovado por unanimidade 
o parecer. 9 – PROJETO DE LEI Nº 4.734/09 – do 
Senado Federal – Valdir Raupp – (PLS 351/2007) – 
que “dispõe sobre a criação de Zona de Processamen-
to de Exportação (ZPE) no Município de Porto Velho, 
no Estado de Rondônia”. (Apensado: PL nº 5.386/2009). 
RELATOR: Deputado NATAN DONADON. PARECER: 
pela aprovação deste e pela rejeição do apensado. 
Retirado de pauta a requerimento do Deputado 
João Maia. 10 – PROJETO DE LEI Nº 5.579/09 – do 
Sr. Fernando Chiarelli – que “dispõe sobre a incidência 
de Imposto de Exportação sobre petróleo bruto”. RE-
LATOR: Deputado JOÃO MAIA. PARECER: pela rejei-
ção. Discutiram a matéria os Deputados João Maia e 
Edson Ezequiel. Submetido à votação, foi aprovado 
por unanimidade o parecer. TRAMITAÇÃO ORDI-
NÁRIA: 11 – PROJETO DE LEI Nº 6.618/06 – do Sr. 
José Carlos Machado – que “autoriza o revendedor 
varejista de combustíveis automotivos a recarregar 
vasilhames de gás liquefeito de petróleo no estabele-
cimento denominado posto revendedor”. RELATOR: 
Deputado JOSÉ GUIMARÃES. PARECER: pela rejei-
ção. O Deputado Luiz Paulo Vellozo Lucas apresentou 
voto em separado em 01/12/2009. Vista à Deputada 
Vanessa Grazziotin. 12 – PROJETO DE LEI Nº 
4.911/09 – do Sr. Nelson Bornier – que “torna obriga-
tória a postagem com antecedência mínima de 10 (dez) 
dias da data do vencimento, dos boletos bancários, 
documentos de cobrança ou similares por parte das 
empresas dos setores públicos e privados para clien-
tes e dá outras providências”. RELATOR: Deputado 
JOÃO MAIA. PARECER: pela aprovação deste, com 
emenda, e pela rejeição da Emenda nº 1/2009 apre-
sentada ao projeto na Comissão. Vista ao Deputado 
Guilherme Campos, em 18/11/2009, que apresentou 
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voto em separado em 25/11/2009. Retirado de pauta 
pelo relator. 13 – PROJETO DE LEI Nº 5.429/09 – do 
Sr. Ribamar Alves – que “obriga os supermercados, 
hipermercados e similares a oferecerem em local es-
pecífico, os produtos alimentícios que comercializam, 
destinados e/ou indicados para diabéticos e hiperten-
sos e dá outras providências”. RELATOR: Deputado 
DR. UBIALI. PARECER: pela aprovação, com emenda. 
Vista ao Deputado Albano Franco em 18/11/2009. Re-
tirado de pauta a requerimento do Deputado Gui-
lherme Campos. 14 – PROJETO DE LEI Nº 6.356/05 
– do Sr. Vicentinho – que “regulamenta a demissão 
coletiva e determina outras providências”. (Apensados: 
PLs nºs 5.232/2009 e 5.353/2009). RELATORA: De-
putada VANESSA GRAZZIOTIN. PARECER: pela apro-
vação deste e dos apensados, com substitutivo. Vista 
ao Deputado Guilherme Campos, em 10/07/2007, que 
apresentou voto em separado em 08/08/2007. Retira-
do de pauta a requerimento do Deputado Dr. Ubia-
li. 15 – PROJETO DE LEI Nº 2.150/07 – do Sr. Marcos 
Medrado – que “dispõe sobre a criação de uma zona 
franca no Subúrbio Ferroviário do Município de Salva-
dor, Capital do Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado 
LEANDRO SAMPAIO. PARECER: pela aprovação, com 
substitutivo. Retirado de pauta a requerimento do 
Deputado João Maia. 16 – PROJETO DE LEI Nº 
3.470/08 – do Sr. Dr. Talmir – que “institui o Programa 
Empresa Consciente, com a concessão de incentivos 
fiscais do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica 
– IRPJ”. RELATOR: Deputado NELSON GOETTEN. 
PARECER: pela aprovação. Retirado de pauta a re-
querimento do Deputado João Maia. 17 – PROJETO 
DE LEI Nº 3.709/08 – do Sr. Rafael Guerra – que “dis-
põe sobre alteração do art. 229-C, da Lei nº 9.279, de 
14 de maio de 1996 e dá outras providências”. RELA-
TOR: Deputado MIGUEL CORRÊA. PARECER: pela 
rejeição. Retirado de pauta a requerimento do De-
putado Dr. Ubiali. 18 – PROJETO DE LEI Nº 3.711/08 
– do Sr. Rafael Guerra – que “regulamenta o exercício 
da atividade das Cooperativas de Profissionais de 
Saúde de nível superior que menciona e dá outras 
providências”. RELATOR: Deputado DR. UBIALI. PA-
RECER: pela aprovação deste, das Emendas nºs 3/08, 
4/08, 5/08, 6/08, 8/08 e 09/08; pela aprovação parcial 
da Emenda nº 7/08, e pela rejeição das Emendas nºs 
1/08 e 2/08, apresentadas ao projeto na Comissão, 
com substitutivo. Vista ao Deputado João Maia. 19 
– PROJETO DE LEI Nº 3.726/08 – do Sr. Dr. Ubiali – 
que “altera a redação da alínea a do art. 105 da Lei nº 
5.764, de 16 de dezembro de 1971, que define a Po-
lítica Nacional de Cooperativismo, institui o Regime 
Jurídico das Sociedades Cooperativas e dá outras 
providências.” RELATOR: Deputado LAUREZ MOREI-

RA. PARECER: pela aprovação deste, na forma da 
Emenda Substitutiva nº 1/2008 apresentada na Co-
missão. Discutiram a matéria os Deputados Laurez 
Moreira, Dr. Ubiali e Jurandil Juarez. Submetido à vo-
tação, foi aprovado por unanimidade o parecer. 20 
– PROJETO DE LEI Nº 3.873/08 – do Sr. Roberto Ro-
cha – que “cria a Zona Franca de São Luís, no Estado 
do Maranhão e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado JOÃO MAIA. PARECER: pela aprovação, 
com emenda. Retirado de pauta pelo relator. 21 – 
PROJETO DE LEI Nº 3.897/08 – do Sr. Geraldo Pudim 
– que “dispõe sobre a criação da Zona de Processa-
mento de Exportação (ZPE) de Campos dos Goytaca-
zes, Estado do Rio de Janeiro”. RELATOR: Deputado 
LEANDRO SAMPAIO. PARECER: pela aprovação. Não 
houve discussão. Submetido à votação, foi aprovado 
por unanimidade o parecer. 22 – PROJETO DE LEI 
Nº 4.949/09 – do Sr. Beto Faro – que “proíbe a adição 
de gorduras interesterificadas nos alimentos destina-
dos ao consumo humano”. RELATOR: Deputado FER-
NANDO DE FABINHO. PARECER: pela aprovação. O 
Deputado Guilherme Campos apresentou voto em se-
parado em 29/10/2009. Designado RELATOR SUBS-
TITUTO: Deputado JOÃO MAIA. PARECER: pela 
aprovação. Discutiram a matéria os Deputados João 
Maia, Guilherme Campos, Dr. Ubiali e Jurandil Juarez. 
Submetido à votação, foi rejeitado o parecer. Desig-
nado RELATOR DO VENCEDOR: Deputado GUI-
LHERME CAMPOS. PARECER VENCEDOR: pela 
rejeição. Submetido à votação, foi aprovado por una-
nimidade o Parecer Vencedor. O parecer do Relator 
Substituto passou a constituir Voto em Separado. 23 
– PROJETO DE LEI Nº 5.563/09 – do Sr. Carlos Be-
zerra – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de prova 
de regularidade fiscal às empresas que pretenderem 
incluir o nome de consumidor inadimplente em bancos 
de dados de proteção ao crédito ou entidades afins”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. PARECER: pela 
aprovação. Retirado de pauta pelo relator. 24 – PRO-
JETO 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 ex-
portação de mercadorias e serviços e de transferência 
financeira do exterior”. RELATOR: Deputado GUILHER-
ME CAMPOS. PARECER: pela aprovação. Designado 
RELATOR SUBSTITUTO: Deputado DR. UBIALI. Dis-
cutiram a matéria os Deputados Dr. Ubiali, João Maia, 
Jurandil Juarez e Edson Ezequiel. Retirado de pauta 
a requerimento do Deputado Edson Ezequiel. EN-
CERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Pre-
sidente encerrou a reunião, às onze horas e treze mi-
nutos, antes, porém, convocou os senhores membros 
para o Seminário conjunto com as Comissões de Fi-
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nanças e Tributação; de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público; e de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática do Senado Federal, para 
debater “A proposta de substituição do recolhimento 
do INSS sobre a folha de pagamento das empresas 
por uma contribuição de 0,50% sobre a movimentação 
financeira”, às quatorze horas, no Plenário 3, ala Se-
nador Alexandre Costa, no Senado Federal. E, para 
constar, eu Anamélia Lima Rocha M. Fernandes, lavrei 
a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado Edmilson Valen-
tim e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. 
O interior teor encontra-se gravado, passando o arqui-
vo de áudio a integrar seu arquivo documental.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 47ª Reunião Ordinária Realizada 2 de 
Dezembro de 2009.

Às dez horas e quarenta e quatro minutos do dia 
dois de dezembro de dois mil e nove, reuniu-se a Co-
missão de Finanças e Tributação, no Plenário Deputado 
Mussa Demes (Plenário nº 4) do Anexo II da Câmara 
dos Deputados, sob a presidência do Deputado Vignat-
ti, Presidente; Luiz Carlos Hauly e Félix Mendonça, res-
pectivamente, 2º e 3º Vice-Presidentes, e com a pre-
sença dos Senhores Deputados Aelton Freitas, Alfredo 
Kaefer, Andre Vargas, Arnaldo Madeira, Carlos Melles, 
Ciro Pedrosa, Eduardo Amorim, Geraldinho, Gladson 
Cameli, Guilherme Campos, Ilderlei Cordeiro, João 
Dado, João Pizzolatti, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz 
Carreira, Pedro Eugênio, Pedro Novais, Pepe Vargas, 
Ricardo Barros, Rodrigo Rocha Loures, Vicentinho Al-
ves, Virgílio Guimarães e Wilson Santiago (Titulares); 
Bilac Pinto, Eduardo Cunha, João Magalhães, Leonar-
do Quintão, Osmar Júnior, Professor Setimo, Rodrigo 
de Castro, Tonha Magalhães, Vital do Rêgo Filho e Zon-
ta (Suplentes). Compareceram também os Deputados 
Dr. Ubiali e Vanessa Grazziotin, como não-membros. 
Deixaram de comparecer os Deputados Antonio Paloc-
ci, Armando Monteiro, Manoel Junior, Marcelo Castro e 
Silvio Costa. Justificou ausência o Deputado Ricardo 
Berzoini, por estar exercendo a função de Presidente 
do Partido dos Trabalhadores – PT. ABERTURA: O 
Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou em 
apreciação as atas das 44ª Reunião Ordinária Delibe-
rativa, 45ª Reunião Extraordinária Deliberativa e 46ª 
Reunião Ordinária de Audiência Pública, realizadas, 
respectivamente, em 25 e 26 de novembro, cujas cópias 
foram distribuídas aos membros. Em seguida, por soli-
citação do Deputado Aelton Freitas, foi dispensada a 
leitura das atas e, não havendo quem quisesse discuti-

las, para possíveis retificações, foram aprovadas, una-
nimemente, as atas das 44ª Reunião Ordinária Delibe-
rativa, 45ª Reunião Extraordinária Deliberativa e 46ª 
Reunião Ordinária de Audiência Pública. EXPEDIENTE: 
O Presidente informou aos senhores membros o rece-
bimento do relatório final aprovado pela Comissão de 
Minas e Energia desta Casa, em Proposta de Fiscali-
zação Financeira e Controle n° 42/08, cujo parecer cou-
be ao Deputado Davi Alcolumbre. A referida Comissão, 
acompanhando o relator, decidiu pela regularidade dos 
procedimentos de aplicação dos recursos arrecadados 
com a CIDE – Combustíveis. Informou também, que a 
íntegra do relatório final encontra-se na Secretaria da 
Comissão, onde os deputados interessados podem so-
licitar cópias. ORDEM DO DIA: A seguir, passou-se à 
apreciação do requerimento: 01) REQUERIMENTO Nº 
228/09 – do Sr. Luiz Carlos Hauly – para que seja con-
vidado a participar de reunião de audiência pública o 
ex-diretor do Banco Central do Brasil, Sr. Mario Toros, 
a fim de tratar da crise cambial e seus efeitos no siste-
ma financeiro nacional. O Presidente passou a palavra 
ao autor do requerimento, Deputado Luiz Carlos Hauly. 
Em votação, aprovado, unanimemente, o requerimento. 
Na sequência, o Deputado Vicentinho Alves consultou 
o Presidente se haveria possibilidade de se realizar, 
ainda nesta Sessão Legislativa, audiência pública para 
debater o Projeto de Lei nº 5.227/09, do Deputado Cle-
ber Verde. O Presidente informou a existência de uma 
pauta de audiências públicas e da dificuldade com re-
lação a disponibilidade de plenário; mas que caso con-
seguisse espaço físico, poderia haver até três audiências 
públicas por semana. O Deputado Vicentinho Alves 
agradeceu e solicitou que seja informado quanto a dis-
ponibilidade de plenário para realização de audiência. 
Logo após, por acordo dos membros da Comissão, fo-
ram apreciadas em bloco as seguintes matérias: Bloco 
I: Projetos pela incompatibilidade e/ou inadequação 
financeira e orçamentária – Projetos Autorizativos: 
05) PROJETO DE LEI Nº 3.918-A/08 – do Senado Fe-
deral (PLS nº 25/08) – que “autoriza o Poder Executivo 
a criar a Escola Técnica Federal de Construção Naval 
de Itajaí, no Município de mesmo nome, no Estado de 
Santa Catarina”. RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 
07) PROJETO DE LEI Nº 1.833-A/07 – do Senado Fe-
deral (PLS nº 195/07) – que “autoriza o Poder Executi-
vo a criar a Universidade Federal do Planalto do Araxá 
(UFPLA), com sede na cidade de Araxá, no Estado de 
Minas Gerais, e campi avançados da Universidade Fe-
deral de Sergipe (UFS), nos Municípios de Estância, 
Lagarto, Nossa Senhora da Glória e Propriá, no Estado 
de Sergipe”. RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 08) 
PROJETO DE LEI Nº 2.301-A/07 – do Senado Federal 
(PLS nº 215/07) – que “autoriza o Poder Executivo a 
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criar a Universidade Federal da Região das Missões no 
Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado 
CIRO PEDROSA. 09) PROJETO DE LEI Nº 3.540-A/08 
– do Senado Federal (PLS nº 409/07) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de 
Ariquemes, no Município de mesmo nome, no Estado 
de Rondônia”. RELATOR: Deputado GUILHERME CAM-
POS. 16) PROJETO DE LEI Nº 2.011-A/07 – do Sr. Dr. 
Ubiali – que “dispõe sobre a criação da Universidade 
Aberta presencial de Franca – SP”. RELATOR: Depu-
tado ILDERLEI CORDEIRO. 18) PROJETO DE LEI Nº 
6.354-A/05 – do Sr. Leonardo Picciani – que “dispõe 
sobre a criação da Univesidade Federal da Região Ser-
rana na cidade de Petrópolis, no Estado do Rio de Ja-
neiro”. RELATOR: Deputado ILDERLEI CORDEIRO. 19) 
PROJETO DE LEI Nº 2.012-A/07 – do Sr. Dr. Ubiali – 
que “dispõe sobre a criação da Universidade Aberta à 
distância de Franca – SP”. RELATOR: Deputado PEDRO 
EUGÊNIO. 20) PROJETO DE LEI Nº 2.014-A/07 – do 
Sr. Dr. Ubiali – que “dispõe sobre a criação da Escola 
Técnica Federal à distância de Franca – SP”. RELATOR: 
Deputado PEDRO EUGÊNIO. 29) PROJETO DE LEI 
Nº 4.722-A/09 – do Senado Federal (PLS nº 232/08) 
– que “dispõe sobre a criação de Zona de Processa-
mento de Exportação (ZPE) no Município de Uberlândia, 
no Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado PE-
DRO EUGÊNIO. 40) PROJETO DE LEI Nº 2.297-A/07 
– do Sr. Fernando Coelho Filho – que “dispõe sobre a 
criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Petrolina, Estado de Pernambu-
co”. RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA. 41) 
PROJETO DE LEI Nº 2.550-A/07 – do Sr. Cezar Schir-
mer – que “dispõe sobre a criação de Zona de Proces-
samento de Exportação – (ZPE) no Município de San-
ta Maria, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: 
Deputado ARNALDO MADEIRA. A seguir, o Presiden-
te anunciou que havia sobre a mesa requerimentos de 
retirada de pauta. REQUERIMENTOS – dos Srs. Dr. 
Ubiali e Guilherme Campos – para que “sejam retirados 
de pauta os itens 16, 19 e 20, nos termos regimentais”. 
O Deputado Luiz Carlos Hauly solicitou a retirada do 
bloco, para discussão em separado do item 40. Em vo-
tação, aprovados, unanimemente, os requerimentos. 
Retirados de pauta os itens 16, 19 e 20. Seguiu-se a 
votação dos demais itens do bloco. Em votação, apro-
vados, unanimemente, os pareceres dos itens 05, 07, 
08, 09, 18, 29 e 41, contra os votos dos Deputados Fé-
lix Mendonça e Luiz Carlos Hauly. Bloco II: Projetos 
pela incompatibilidade e/ou inadequação financeira 
e orçamentária: 06) PROJETO DE LEI Nº 6.362/05 – 
do Sr. Vicentinho – que “torna gratuito o transporte co-
letivo urbano metropolitano e intermunicipal nos dias da 
realização da votação de pleitos eleitorais”. (Apensados: 

PL’s nºs 7.687/06, 358/07 e 2.679/07). RELATOR: De-
putado JOÃO DADO. 17) PROJETO DE LEI Nº 623-
A/99 – do Sr. Ricardo Izar – que “dispõe sobre a con-
servação e o uso sustentável das florestas e demais 
formas de vegetação natural brasileiras”. RELATOR: 
Deputado ANTONIO PALOCCI. 27) PROJETO DE LEI 
Nº 5.773-B/05 – do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame 
– que “altera as Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 
de julho de 1991, para disciplinar o disposto no § 9º do 
art. 195 e no § 12 do art. 201 da Constituição Federal, 
com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, 
de 05 de julho de 2005”. (Apensados: PL’s nºs 5.866/05, 
5.933/05, 6.169/05, 6.295/05 e 6.366/05). EXPLICAÇÃO 
DA EMENTA: regulamenta dispositivos da Constituição 
Federal de 1988 sobre o Sistema Especial de Inclusão 
Previdenciária e o tratamento diferenciado para as micro 
e pequenas empresas; fixa em dez por cento a alíquo-
ta de contribuição previdenciária do trabalhador por 
conta própria e da dona de casa de baixa renda e, em 
dois por cento, a incidente sobre a receita bruta, a alí-
quota da microempresa e da empresa de pequeno por-
te não-optante do SIMPLES; define o valor do benefício 
em um salário mínimo e reduz o período de carência. 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 32) PROJETO 
DE LEI Nº 1.555-A/07 – da Sra. Sandra Rosado – que 
“concede subvenção econômica ao preço do óleo diesel 
consumido por produtores rurais e transportadores de 
insumos e produtos destinados ou provenientes da ati-
vidade agrícola”. RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊ-
NIO. 36) PROJETO DE LEI Nº 135-A/03 – do Sr. Ino-
cêncio Oliveira – que “dispõe sobre alterações no texto 
da Lei nº 9.491, de 09 de setembro de 1997 (Programa 
Nacional de Desestatização)”. EXPLICAÇÃO DA EMEN-
TA: destina 30% (trinta por cento) dos recursos oriundos 
da venda de ações ou bens de empresa privatizada a 
programa social. RELATOR: Deputado JOÃO PAULO 
CUNHA. 37) PROJETO DE LEI Nº 3.269-A/04 – do Sr. 
Edson Duarte – que “dispõe sobre a criação de Fundo 
de Apoio à Radiodifusão Comunitária”. RELATOR: De-
putado MANOEL JUNIOR. 38) PROJETO DE LEI Nº 
6.143-A/05 – do Sr. João Grandão e outros – que “cria 
o Fundo de Aval para a Agricultura Familiar, altera a Lei 
nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e dá outras pro-
vidências”. RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI. 
39) PROJETO DE LEI Nº 6.497-A/06 – do Sr. Luiz Bit-
tencourt – que “concede isenção do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados a máquinas, aparelhos, instru-
mentos e acessórios de uso agrícola”. (Apensado: PL 
nº 6.983/06). RELATOR: Deputado ZONTA. O Presiden-
te anunciou que havia sobre a mesa requerimentos de 
retirada de pauta. REQUERIMENTO – do Sr. Pepe Var-
gas – para que “seja retirado de pauta o item 06, nos 
termos regimentais”. REQUERIMENTO – do Sr. Gui-
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lherme Campos – para que “seja retirado de pauta o 
item 17, nos termos regimentais”. REQUERIMENTO – 
do Sr. Luiz Carlos Hauly – para que “seja retirado de 
pauta o item 27, nos termos regimentais”. REQUERI-
MENTO – do Sr. Geraldinho – para que “seja retirado 
de pauta o item 32, nos termos regimentais”. REQUE-
RIMENTO – do Sr. Guilherme Campos – para que “seja 
retirado de pauta o item 32, nos termos regimentais”. 
REQUERIMENTO – do Sr. Guilherme Campos – para 
que “seja retirado de pauta o item 39, nos termos regi-
mentais”. Em votação, aprovados, unanimemente, os 
requerimentos. Retirados de pauta os itens 06, 17, 27, 
32 e 39. O Deputado Luiz Carlos Hauly solicitou a reti-
rada do bloco, para discussão em separado, do item 38. 
Seguiu-se a votação dos itens 36 e 37. Em votação, 
aprovados, unanimemente, os pareceres dos itens 36 
e 37. Bloco III: Projetos pela não implicação da ma-
téria com aumento ou diminuição da receita ou da 
despesa públicas, não cabendo pronunciamento 
quanto à adequação financeira e orçamentária e, no 
mérito, pela rejeição: 12) PROJETO DE LEI COM-
PLEMENTAR Nº 445/09 – do Sr. Roberto Rocha – que 
“altera os arts. 5º, 9º e 42 da Lei Complementar nº 101, 
de 04 de maio de 2000”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: 
determina critérios para que a dotação orçamentária 
comporte as metas de resultado dispostas na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e veda a abertura de créditos 
suplementares e especiais oriundos de excesso de ar-
recadação, durante a vigência do ato de limitação de 
empenho e movimentação financeira. RELATOR: De-
putado VIRGÍLIO GUIMARÃES. 31) PROJETO DE LEI 
Nº 771-A/07 – da Sra. Solange Amaral – que “altera a 
Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, que ‘dispõe 
sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a 
alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras provi-
dências’, para impedir que os idosos de baixa renda 
sejam discriminados na contratação de seguro habita-
cional incidente sobre a aquisição da casa própria”. 
(Apensados: PL’s nºs 772/07 e 778/07). RELATOR: De-
putado PEDRO EUGÊNIO. O Presidente anunciou que 
havia sobre a mesa requerimentos de retirada de pau-
ta. REQUERIMENTO – do Sr. Luiz Carlos Hauly, para 
que “seja retirado de pauta o item 12, nos termos regi-
mentais”. REQUERIMENTO – dos Srs. Guilherme Cam-
pos e Luiz Carreira – para que “seja retirado de pauta 
o item 31, nos termos regimentais”. Em votação, apro-
vados, unanimemente, os requerimentos. Retirados de 
pauta os itens 12 e 31. Desfeito o bloco. Bloco IV: Pro-
jetos pela não implicação da matéria com aumento 
ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprova-
ção: 04) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

1.972/09 – da Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional (MSC nº 278/09) – que “aprova o tex-
to do Acordo entre os Governos da República Federa-
tiva do Brasil e da República da Colômbia para o Esta-
belecimento da Zona de Regime Especial Fronteiriço 
para as Localidades de Tabatinga (Brasil) e Letícia (Co-
lômbia), celebrado em Bogotá, em 19 de setembro de 
2008”. RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI. 13) 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 460/09 – do 
Sr. José Aníbal e outros – que “dispõe sobre a contra-
tação de operações de crédito por municípios e dá ou-
tras providências”. RELATOR: Deputado MANOEL JU-
NIOR. 14) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
270/08 – do Sr. João Dado – que “altera a Lei Comple-
mentar nº 08, de 03 de dezembro de 1970, para deter-
minar a emissão de demonstrativos do Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP”. 
RELATOR: Deputado GLADSON CAMELI. 15) PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.587/09 – do Sr. 
Miro Teixeira – que “susta os efeitos do Item 9.1 do Acór-
dão nº 2731/2008 – TCU, exarado nos autos do Pro-
cesso TC 017.177/2008-2, mediante o qual aquele Tri-
bunal firma ‘o entendimento de que a expressão recur-
sos públicos a que se refere o art. 3º, caput, da Lei nº 
8.958, de 1994, que abrange não apenas os recursos 
financeiros aplicados nos projetos executados com fun-
damento na citada lei, mas também toda e qualquer 
receita auferida com a utilização de recursos humanos 
e materiais das Instituições Federais de Ensino Superior 
(...) ‘ “. RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS. 23) PRO-
JETO DE LEI Nº 2.942-A/08 – do Senado Federal (PLS 
nº 500/03) – que “altera a Lei nº 10.735, de 11 de se-
tembro de 2003, para submeter a processo licitatório 
os projetos do Programa de Incentivo à Implementação 
de Projetos Sociais (PIPS), e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 35) PROJETO 
DE LEI Nº 2.010-A/07 – do Sr. Germano Bonow – que 
“acrescenta dispositivos à Lei nº 10.555, de 13 de no-
vembro de 2002, a fim de autorizar condições especiais 
para o crédito de valores de que dispõe a Lei Comple-
mentar 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”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: 
concede ao empregador o direito de receber o comple-
mento de atualização monetária na conta de não-op-
tante ao regime de FGTS. RELATOR: Deputado RO-
DRIGO ROCHA LOURES. O Presidente anunciou que 
havia sobre a mesa requerimentos de retirada de pau-
ta. REQUERIMENTO – do Sr. Pepe Vargas – para que 
“seja retirado de pauta o item 13, por 1 sessão, nos ter-
mos regimentais”. Encaminharam a votação do reque-
rimento os Deputados Guilherme Campos, André Vargas 
e Pepe Vargas. O Deputado Pepe Vargas que informou 
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que a retirada seria por 1 sessão e acordou com o Pre-
sidente em colocar a matéria em apreciação na pauta 
da próxima semana. REQUERIMENTO – dos Srs. Luiz 
Carlos Hauly e Vicentinho Alves – para que “seja reti-
rado de pauta o item 15, nos termos regimentais”. RE-
QUERIMENTO – dos Srs. Guilherme Campos e Luiz 
Carreira – para que seja retirado de pauta o item 15, 
nos termos regimentais”. REQUERIMENTO – do Sr. 
Guilherme Campos – para que “seja retirado de pauta 
o item 23, nos termos regimentais”. REQUERIMENTO 
– do Sr. Pepe Vargas – para que “seja retirado de pau-
ta o item 35, nos termos regimentais”. REQUERIMEN-
TO – do Sr. Rodrigo Rocha Loures – para que “seja 
retirado de pauta o item 35, nos termos regimentais”. 
Em votação, aprovados, unanimemente, os requerimen-
tos. Retirados de pauta os itens 13, 15, 23 e 35. Passou-
se a votação dos itens 04 e 14. Em votação, aprovados, 
unanimemente, os pareceres dos itens 04 e 14. O Pre-
sidente concedeu a palavra a Deputada Vanessa Gra-
zziotin, que agradeceu o esforço do Presidente, Depu-
tado Vignatti, do Deputado Ricardo Berzoini e outros, 
na elaboração do relatório do Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 1.972/09 – da Comissão de Relações Exterio-
res e de Defesa Nacional. O Presidente agradeceu a 
fala da Deputada Vanessa Grazziotin e informou que a 
matéria havia sido votada no bloco e teve a compreen-
são de todos os membros, para sua aprovação. Bloco 
V: Projetos pela Adequação financeira e orçamen-
tária, com emenda: 02) PROJETO DE LEI Nº 5.312-
A/09 – do Ministério Público da União (MSC PGR nº 
1/09) – que “dispõe sobre a criação de cargos no qua-
dro do Ministério Público Militar”. EXPLICAÇÃO DA 
EMENTA: cria um cargo de Procurador e dois de Pro-
motor de Justiça Militar. RELATOR: Deputado PEPE 
VARGAS. PARECER: pela adequação financeira e or-
çamentária, com emenda. 26) PROJETO DE LEI Nº 
5.917-A/09 – do Poder Executivo (MSC nº 709/09) – que 
“dispõe sobre os valores das parcelas remuneratórias 
dos integrantes das Carreiras e do Plano Especial de 
Cargos do DNIT, de que trata a Lei nº 11.171, de 2 de 
setembro de 2005, da Carreira de Analista de Infraes-
trutura e do cargo isolado de Especialista em Infraes-
trutura Sênior, de que trata a Lei nº 11.539, de 8 de 
novembro de 2007, e dá outras providências”. EXPLI-
CAÇÃO DA EMENTA: altera as Leis nºs 11.171, de 2005 
e 11.539, de 2007. RELATOR: Deputado AELTON FREI-
TAS. 30) PROJETO DE LEI Nº 5.895-A/09 – do Poder 
Executivo (MSC nº 664/09) – que “transforma cargos 
vagos das Carreiras da Previdência, da Saúde e do 
Trabalho, estruturada pela Lei no 11.355, de 19 de ou-
tubro de 2006, e da Seguridade Social e do Trabalho, 
estruturada pela Lei no 10.483, de 3 de julho de 2002, 
em cargos do Plano de Carreiras de que trata a Lei nº 

8.691, de 28 de julho de 1993, do Plano de Carreiras e 
Cargos do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, 
de que trata a Lei no 11.355, de 19 de outubro de 2006, 
e do Plano Especial de Cargos da Cultura, de que trata 
a Lei no 11.233, de 22 de dezembro de 2005, e dá ou-
tras providências”. RELATOR: Deputado VIGNATTI. O 
Deputado Guilherme Campos solicitou a retirada do 
bloco, para votação em separado, dos itens 02 e 26. 
REQUERIMENTO – do Sr. Pepe Vargas – para que “seja 
retirado de pauta o item 30, nos termos regimentais”. 
Em votação, aprovado, o requerimento. Retirado de 
pauta o item 30. Desfeito o bloco. Encerradas as vota-
ções em bloco, passou-se à apreciação dos demais 
itens da pauta. O Presidente propôs acordo para que 
fosse votado, preferencialmente, o item 26. Havendo 
acordo, passou-se a votação do item 26. 26) PROJETO 
DE LEI Nº 5.917-A/09 – do Poder Executivo (MSC nº 
709/09) – que “dispõe sobre os valores das parcelas 
remuneratórias dos integrantes das Carreiras e do Pla-
no Especial de Cargos do DNIT, de que trata a Lei nº 
11.171, de 2 de setembro de 2005, da Carreira de Ana-
lista de Infraestrutura e do cargo isolado de Especialis-
ta em Infraestrutura Sênior, de que trata a Lei nº 11.539, 
de 8 de novembro de 2007, e dá outras providências”. 
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: altera as Leis nºs 11.171, 
de 2005 e 11.539, de 2007. RELATOR: Deputado AEL-
TON FREITAS. PARECER: pela adequação financeira 
e orçamentária, com emenda. O Presidente passou a 
palavra ao Deputado Aelton Freitas, relator, para fazer 
a leitura do relatório com a complementação de voto, 
com emenda. Discutiram a matéria os Deputados Vir-
gílio Guimarães, Félix Mendonça, Luiz Carreira, Gui-
lherme Campos e Ciro Pedrosa. Em votação, aprovado, 
o parecer, com a complementação de voto, com emen-
das, contra os votos dos Deputados Arnaldo Madeira e 
Guilherme Campos. O Presidente comunicou que havia 
sobre a mesa REQUERIMENTO – do Sr. Júlio Cesar, 
para inclusão extrapauta do PL nº 4.570/08, do Poder 
Executivo, que “acrescenta dois cargos em comissão 
no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal de 
Contas da União para provimento em Gabinete de Au-
ditor do Tribunal de Contas da União”. Procedida a cha-
mada nominal obteve-se o seguinte resultado: 19 votos 
favoráveis a inclusão extrapauta. Votaram favoráveis ao 
requerimento de inclusão extrapauta os senhores mem-
bros titulares: Deputados Aelton Freitas, Alfredo Kaefer, 
André Vargas, Ciro Pedrosa, Eduardo Amorim, Félix 
Mendonça, Geraldinho, Guilherme Campos, João Dado, 
Júlio Cesar, Luiz Carlos Hauly, Luiz Carreira, Pedro Eu-
gênio, Pepe Vargas, Rodrigo Rocha Loures, Vicentinho 
Alves, Vignatti e Virgílio Guimarães; e o senhor membro 
suplente: Deputado Eduardo Cunha. Aprovado, o re-
querimento de inclusão extrapauta do Projeto de Lei nº 
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4.570/08. A seguir, passou-se a apreciação do PROJE-
TO DE LEI Nº 4.570-A/08 – do Tribunal de Contas da 
União (MSC Nº 2-GP/TCU) – que “acrescenta dois car-
gos em comissão no Quadro de Pessoal da Secretaria 
do Tribunal de Contas da União para provimento em 
Gabinete de Auditor do Tribunal de Contas da União”. 
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Cria um cargo em comis-
são de Oficial de Gabinete e de Assistente para provi-
mento no Gabinete do Auditor. RELATOR: Deputado 
JÚLIO CESAR. PARECER: pela adequação financeira 
e orçamentária, com emenda. O Presidente passou a 
palavra ao Deputado Júlio Cesar, relator, para fazer a 
leitura do relatório. Nos termos regimentais, o Presiden-
te passou a presidência ao Deputado Félix Mendonça. 
Discutiu a matéria o Deputado Virgílio Guimarães. Nos 
termos regimentais, o Presidente, Deputado Vignatti, 
reassumiu a presidência. Em votação, aprovado, una-
nimemente, o parecer do Projeto de Lei nº 4.570-A/08. 
Em seguida, o Deputado Pedro Eugênio solicitou a via-
bilidade de que fosse votado, por acordo, preferencial-
mente, o item 25. O Presidente indagou aos membros 
se havia acordo. Não houve acordo. Seguiu-se a apre-
ciação do item 02 da pauta. 02) PROJETO DE LEI Nº 
5.312-A/09 – do Ministério Público da União (MSC PGR 
nº 1/09) – que “dispõe sobre a criação de cargos no 
quadro do Ministério Público Militar”. EXPLICAÇÃO DA 
EMENTA: cria um cargo de Procurador e dois de Pro-
motor de Justiça Militar. RELATOR: Deputado PEPE 
VARGAS. PARECER: pela adequação financeira e or-
çamentária, com emenda. O Presidente passou a pa-
lavra ao Deputado Guilherme Campos para encaminhar 
contrariamente, a matéria. O Deputado Pepe Vargas 
encaminhou favoravelmente, a matéria. Em votação, 
aprovado, o parecer, contra os votos dos Deputados 
Arnaldo Madeira, Alfredo Kaefer e Guilherme Campos. 
03) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.805/09 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional (MSC nº 155/09) – que “aprova o texto da 
Convenção Relativa à Admissão Temporária, também 
conhecida como ‘Convenção de Istambul’, celebrada 
em 26 de junho de 1990, sob os auspícios da Organi-
zação Mundial de Aduanas”. EXPLICAÇÃO DA EMEN-
TA: inclui a possibilidade do Brasil recusar a aceitação 
do Carnê ATA para tráfego postal. RELATOR: Deputado 
RODRIGO ROCHA LOURES. PARECER: pela adequa-
ção financeira e orçamentária e, no mérito, pela apro-
vação. O Presidente passou a palavra ao relator, Depu-
tado Rodrigo Rocha Loures, para fazer a leitura do re-
latório. Não havendo quem quisesse discutir a matéria, 
o Presidente colocou em votação, aprovado, unanime-
mente, o parecer do relator. 10) PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 166/00 – do Sr. Walter Pinheiro 
e outros – que “dispõe sobre a cobrança de taxa, pelos 

Municípios, em casos de exercícios do poder de polícia 
que especifica”. RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan-
ceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, com 
Substitutivo. O Presidente anunciou que havia sobre a 
mesa REQUERIMENTO – do Sr. Guilherme Campos 
– para que “seja retirado de pauta o item 10, nos termos 
regimentais.” Em votação, aprovado, unanimemente, o 
requerimento. Retirado de pauta o item 10, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Guilherme 
Campos. 11) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
277/08 – da Sra. Luciana Genro e outros – que “regu-
lamenta o inciso VII do art. 153 da Constituição Federal 
(Imposto sobre Grandes Fortunas)”. RELATOR: Depu-
tado JOÃO DADO. PARECER: pela compatibilidade e 
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela 
aprovação, com Substitutivo. Retirado de pauta em vir-
tude da ausência do relator. 21) PROJETO DE LEI Nº 
3.003/08 – do Sr. Fernando Gabeira – que “veda a uti-
lização de carvão vegetal produzido com matéria-prima 
oriunda de extrativismo, e dá outras providências”. EX-
PLICAÇÃO DA EMENTA: obriga as empresas industriais 
que utilizam grande quantidade de matéria-prima flo-
restal a elaborar e implementar Plano de Suprimento 
Sustentável. Altera as Leis nºs 4.771, de 1965 e 9.605, 
de 1998. RELATOR: Deputado JOÃO PAULO CUNHA. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan-
ceira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo da 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável e, no mérito, pela aprovação do Projeto e do 
Substitutivo da CMADS, com emenda. Não deliberado 
em virtude do encerramento da reunião. 22) PROJETO 
DE LEI Nº 1.950-A/07 – do Poder Executivo (MSC nº 
617/07) – que “altera e acresce dispositivos à Lei nº 
10.201, de 14 de fevereiro de 2001, que institui o Fundo 
Nacional de Segurança Pública – FNSP”. EXPLICAÇÃO 
DA EMENTA: inclui as perícias oficiais e os consórcios 
públicos constituídos como associação pública, cujos 
objetivos sejam de segurança pública, como beneficiá-
rios dos recursos do FNS, dentre outros projetos. RE-
LATOR: Deputado AELTON FREITAS. PARECER: pela 
não implicação da matéria com aumento ou diminuição 
da receita ou da despesa públicas, não cabendo pro-
nunciamento quanto à adequação financeira e orça-
mentária do Projeto e das Emendas nºs 2/07, 3/07, 4/07, 
5/07 e 6/07 da Comissão de Segurança Pública e Com-
bate ao Crime, e pela incompatibilidade e inadequação 
financeira e orçamentária da Emenda nº 1/07 da CSPC-
CO e da Emenda nº 1/09 apresentada na CFT e, no 
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mérito, pela aprovação do Projeto e das Emendas nºs 
2/07, 3/07, 4/07, 5/07 e 6/07 da CSPCCO, com emenda. 
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião. 
24) PROJETO DE LEI Nº 3.429-A/08 – do Poder Exe-
cutivo (MSC 286/08) – que “dispõe sobre a criação das 
Funções Comissionadas do Poder Executivo – FCPE, 
e altera a Lei nº 11.526, de 4 de outubro de 2007, para 
dispor sobre a remuneração das FCPE”. EXPLICAÇÃO 
DA EMENTA: extingue os cargos em comissão DAS-1 
a DAS-5, concede auxílio-moradia ao servidor ocupan-
te de FCPE de níveis 4 e 5. RELATOR: Deputado VIG-
NATTI. PARECER: pela adequação financeira e orça-
mentária do Projeto e da Emenda nº 1 da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público, com três 
emendas, e pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária da Emenda nº 2 da CTASP. 
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião. 
25) PROJETO DE LEI Nº 3.891-B/08 – do Poder Exe-
cutivo (MSC nº 548/08) – que “dispõe sobre a criação 
da Universidade Federal da Integração Luso-Afro-Bra-
sileira – UNILAB e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado PEDRO EUGÊNIO. PARECER: pela compa-
tibilidade e adequação financeira e orçamentária do 
Projeto, com emenda, pela incompatibilidade e inade-
quação financeira e orçamentária da Emenda nº 1/08 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, e pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan-
ceira e orçamentária da Emenda nº 2/08 da CTASP e 
das Emendas nºs 1 e 2/08 da Comissão de Educação 
e Cultura. Não deliberado em virtude do encerramento 
da reunião. 28) PROJETO DE LEI Nº 4.455-A/08 – do 
Poder Executivo (MSC nº 972/08) – que “dispõe sobre 
a redistribuição, do Quadro de Pessoal do Ministério da 
Saúde para o Quadro de Pessoal da Fundação Oswal-
do Cruz – FIOCRUZ, de servidores da Carreira da Se-
guridade Social e do Trabalho, de que trata a Lei nº 
10.483, de 3 de julho de 2002, e da Carreira da Previ-
dência, da Saúde e do Trabalho, de que trata o art. 1º 
da Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, que se en-
contravam em exercício no Centro de Referência Pro-
fessor Hélio Fraga – CRPHF, em 10 de junho de 2008, 
os critérios para promoção nas Carreiras de Oficial de 
Chancelaria e de Assistente de Chancelaria e altera a 
quantidade de cargos por classe, de que trata a Lei nº 
8.829, de 22 de dezembro de 1993, os vencimentos e 
vantagens dos servidores de que tratam os arts. 12 e 
21 da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007; altera os 
valores do vencimento básico dos cargos da Carreira 
de Fiscal Federal Agropecuário e da Gratificação de 
Desempenho de Atividade dos Fiscais Federais Agro-
pecuários – GDFFA, de que trata a Lei nº 10.883, de 16 

de junho de 2004; altera a Tabela de Correlação e de 
vencimento básico dos cargos de Médico Perito Previ-
denciário e de Supervisor Médico-Pericial; altera a ta-
bela de vencimento básico da Carreira de Magistério 
Superior, de que trata a Lei nº 11.344, de 8 de setembro 
de 2006; enquadra os servidores titulares de cargos de 
provimento efetivo do Plano Único de Classificação e 
Retribuição de Cargos e Empregos, de que trata a Lei 
nº 7.596, de 10 de abril de 1987, em exercício nas uni-
dades da Advocacia-Geral da União no Plano de Car-
reira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, 
de que trata a Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005; 
altera o art. 7º da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002; 
e revoga o art. 67 da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro 
de 2006”. RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS. PA-
RECER: pela compatibilidade e adequação financeira 
e orçamentária do Projeto, pela incompatibilidade e ina-
dequação financeira e orçamentária do Substitutivo da 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, e pela prejudicialidade das emendas apresentadas 
na Comissão de Finanças e Tributação. Não deliberado 
em virtude do encerramento da reunião. 33) PROJETO 
DE LEI Nº 1.628/07 – do Sr. Antonio José Medeiros – 
que “modifica a Medida Provisória n° 2.18-45, de 24 de 
agosto de 2001, que ‘dispõe sobre as operações finan-
ceiras entre o Tesouro Nacional e as entidades que 
menciona, e dá outras providências’”. RELATOR: De-
putado PEDRO EUGÊNIO. PARECER: pela compatibi-
lidade financeira e orçamentária e, no mérito, pela apro-
vação, com Substitutivo. Não deliberado em virtude do 
encerramento da reunião. 34) PROJETO DE LEI Nº 
670-A/07 – do Sr. Valdir Colatto – que “dá nova redação 
ao art. 30 do Decreto-Lei nº 1.455, de 1976, instituindo 
o rito sumário para a destinação de mercadorias apre-
endidas e revertendo aos cofres públicos da União 
eventuais lucros apurados na venda de tais produtos”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. PARECER: 
pela não implicação da matéria com aumento ou dimi-
nuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo 
pronunciamento quanto à adequação financeira e or-
çamentária. Não deliberado em virtude do encerramen-
to da reunião. 38) PROJETO DE LEI Nº 6.143-A/05 – do 
Sr. João Grandão e outros – que “cria o Fundo de Aval 
para a Agricultura Familiar, altera a Lei nº 4.595, de 31 
de dezembro de 1964, e dá outras providências”. RE-
LATOR: Deputado RICARDO BERZOINI. PARECER: 
pela incompatibilidade financeira e orçamentária do 
projeto e pela não implicação da matéria com aumento 
ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan-
ceira e orçamentária da Emenda da Comissão de Agri-
cultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural. Não deliberado em virtude do encerramento da 



70666 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2009

reunião. 40) PROJETO DE LEI Nº 2.297-A/07 – do Sr. 
Fernando Coelho Filho – que “dispõe sobre a criação 
de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no 
Município de Petrolina, Estado de Pernambuco”. RELA-
TOR: Deputado ARNALDO MADEIRA. PARECER: pela 
incompatibilidade e inadequação financeira e orçamen-
tária. Não deliberado em virtude do encerramento da 
reunião. ENCERRAMENTO: Em virtude do início da 
Ordem do Dia do Plenário da Câmara dos Deputados, 
o Presidente encerrou os trabalhos às onze horas e 
cinquenta e três minutos, antes porém, convocando os 
senhores parlamentares para as seguintes reuniões: 
dia 08 de dezembro, terça-feira, às 14 horas, no Plená-
rio da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado 
Federal, Seminário Conjunto sobre substituição do re-
colhimento do INSS por empresas sobre a folha de pa-
gamento por contribuição de 0,50% sobre a movimen-
tação financeira; às 14:30, no Plenário Deputado Mus-
sa Demes (Plenário nº 4), Audiência Pública destinada 
a debater o custo das operações com Cartão de Cré-
dito no Brasil; e dia 09 de dezembro, às 10 horas, no 
Plenário Deputado Mussa Demes (Plenário nº 4), Reu-
nião Ordinária Deliberativa. E, para constar, eu, , Mar-
celle R. Campello Cavalcanti, Secretária, lavrei a pre-
sente Ata, que depois de lida e aprovada, será assina-
da pelo Presidente e encaminhada à publicação no 
Diário da Câmara dos Deputados. Deputado Vignatti, 
Presidente. 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO  
FINANCEIRA E CONTROLE 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Quinquagésima Primeira Reunião Or-
dinária Realizada 2 De Dezembro 2009

Às dez horas e trinta e um minutos, do dia dois de 
dezembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle, no Plenário 9, do 
Anexo II, da Câmara dos Deputados, sob a presidência 
do Deputado Silvio Torres. Registraram a presença os 
Senhores Deputados Silvio Torres – Presidente; Rômulo 
Gouveia e Sueli Vidigal – Vice-Presidentes; Carlos Willian, 
Devanir Ribeiro, Edson Aparecido, João Magalhães, Pau-
lo Rattes, Simão Sessim, Solange Almeida e Wellington 
Roberto – Titulares; Duarte Nogueira, Edinho Bez, Már-
cio França, Vanderlei Macris e Vicentinho Alves – Suplen-
tes; Zenaldo Coutinho, como não-membro. Não registra-
ram presença os Deputados Ademir Camilo, Aníbal Go-
mes, Cândido Vaccarezza, Léo Vivas, Márcio Reinaldo 
Moreira, Milton Vieira, Rodrigo Maia e Vadão Gomes. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos. ATA: Em se-
quência, o Presidente colocou à apreciação a Ata da 

Quinquagésima reunião, cuja leitura foi dispensada, a 
pedido do Deputado João Magalhães. Não houve dis-
cussão. Em votação, a Ata foi aprovada. EXPEDIENTE: 
Nos termos do art. 50, inciso II, do Regimento Interno, o 
Presidente informou que foram distribuídas listas dos 
expedientes recebidos pela Comissão, no período de 
vinte e cinco de novembro a primeiro de dezembro do 
corrente, dispensando, desta forma, a leitura dos citados 
expedientes. Dando continuidade à reunião, o Presiden-
te informou aos Deputados que após o término da pre-
sente reunião, seria dada vista aos Deputados dos do-
cumentos sigilosos, enviados pela Petrobras, em respos-
ta ao Requerimento de Informação nº 4222, de 2009, 
oriundo do Requerimento nº 216, de 2009, de autoria do 
Deputado Carlos Willian. Em seguida, o Presidente in-
formou que a reunião de Audiência Pública, destinada a 
esclarecer sobre deslizamento de terras no trecho Rio-
Teresópolis da BR-116, no Estado do Rio de Janeiro, 
administrado pela Concessionária Rio-Teresópolis, CRT”, 
marcada para o dia três de dezembro, quinta-feira, de 
autoria do Deputado Paulo Rattes, foi cancelada em vir-
tude da impossibilidade dos convidados em comparecer 
a reunião. Na sequência, Deputado João Magalhães que 
protestou a respeito do fato de autoridades não atende-
rem convites para participarem de Audiências. Manifestou-
se o Deputado Paulo Rattes que concordou com o can-
celamento da Audiência, e informou que apresentaria na 
próxima reunião requerimento solicitando informações 
sobre o deslizamento de terra ocorrido no Estado do Rio 
Janeiro. ORDEM DO DIA. 1) REQUERIMENTO Nº 284/09, 
dos Deputados Rômulo Gouveia e Luiz Carlos Hauly, 
que “Requerem convidar o ex-diretor do Banco Central 
do Brasil, Mario Toros, para tratar sobre a crise cambial 
e seus efeitos no sistema financeiro nacional”. Com a 
palavra, o Deputado João Magalhães subscreveu o re-
querimento, tendo em vista a ausência do autor da pro-
posição. Não houve discussão. Em votação foi aprovado 
o Requerimento. 2) REQUERIMENTO Nº 285/09, do 
Deputado Paulo Rattes, que “Requer sejam convidados 
os Senhores Bernardo Figueiredo, Presidente da Agên-
cia Nacional de Transportes Terrestres, ANTT; José Bráz 
Cioffi, Presidente da Ponte S/A Concessionária; Júlio 
Lopes, Secretário de Transportes do Estado do Rio de 
Janeiro; e Representante do Tribunal de Contas da União, 
TCU para prestarem esclarecimentos sobre ampliação 
da concessão da Ponte Rio-Niteroi”. Fazendo uso da pa-
lavra, o Deputado Paulo Rattes ao defender aprovação 
da matéria, disse que o objetivo da audiência é obter 
esclarecimentos sobre a extensão do prazo da Conces-
são da Ponte Rio-Niteroi, para a concessionária Ponte 
S/A, por mais vinte anos, para a construção da nova li-
gação com a Linha Vermelha. Manifestou-se o Deputado 
Silvio Torres que sugeriu, caso a audiência pública não 
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seja realizada, a apresentação de Requerimento solici-
tando informações sobre a matéria em discussão. Na 
réplica, o Deputado Paulo Rattes acatou a sugestão. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado o Requeri-
mento. Antes de passar para o próximo item da pauta, o 
Presidente comunicou que no próximo dia dezesseis de 
dezembro, a partir das catorze horas, seria realizada Au-
diência Pública conjunta com a Comissão de Minas Ener-
gia, com a presença do Ministro de Minas e Energia, 
Senhor Edison Lobão, destinada a “Analisar as causas 
e consequências do “apagão” de energia elétrica ocorri-
do no Brasil, no dia 10 de novembro de 2009”. Manifestou-
se o Deputado Vanderlei Macris, autor do Requerimento 
da Audiência Pública, que disse contar com a presença 
do Ministro na reunião para que as questões sobre os 
recentes “apagões” sejam esclarecidas. 3) REQUERI-
MENTO Nº 286/09, do Deputado Zenaldo Coutinho e 
Duarte Nogueira, que “Requer auditoria no programa 
Crédito Instalação do Incra no Estado do Pará”. Com a 
palavra, o autor do Requerimento, Deputado Zenaldo 
Coutinho informou que a presente proposição visa refor-
çar as auditorias que estão em andamento no Tribunal 
de Contas da União, pois o Programa que envolve recur-
sos para habitação e fomento, que tem atendido a comu-
nidade dos ribeirinhos, na construção de suas casas, 
está suspenso devido a irregularidades praticadas por 
alguns Presidentes de Associação. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado o Requerimento. 4) PROPOS-
TA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 13/07, do 
Deputado Sebastião Madeira, que “Propõe à Comissão 
de Fiscalização Financeira e Controle fiscalize a FUNA-
SA, Fundação Nacional de Saúde e a FUNAI, Fundação 
Nacional do Índio, com o objetivo de verificar a adequa-
ção financeira, operacional e orçamentária das atividades 
relacionadas à saúde indígena”. Relator: Deputado Pau-
lo Rocha. Relatório: Relatório Parcial propondo que: “a) 
a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da 
Câmara dos Deputados (CFFC/CD) tome conhecimento 
das informações remetidas pelo Tribunal de Contas da 
União, por meio do Aviso nº 233-Seses-TCU-Plenário 
que encaminhou cópia do Acórdão proferido nos autos 
do processo TC-029.122/2008-7, bem como das peças 
que o acompanham; b) designe a Secretaria da Comis-
são de Fiscalização Financeira e Controle que regularize 
a questão das páginas do processo (item I.2); c) designe 
data para realização de duas audiências públicas para 
tomar depoimento das pessoas envolvidas em todo o 
processo de gestão e execução da saúde indígena (item 
I.3.b); d) solicite às comissões da Câmara dos Deputados 
que ainda não responderam os ofícios recebidos e que 
sejam oficiadas as Secretarias das Comissões Externas, 
Especiais e Parlamentares de Inquérito, para que tam-
bém encaminhem os resultados recebidos de proposições 

aprovadas relacionadas à saúde indígena, com o fim de 
subsidiar a instrução desta PFC (item I.3.C); e) solicite à 
Procuradoria Regional da República do Distrito Federal, 
informações sobre os procedimentos adotados pelo Gru-
po Especial formado para atuar nos casos de irregulari-
dades envolvendo a administração da Funasa, especial-
mente nas celebrações de contratos nos exercícios 2005, 
2006 e 2007, sobretudo na questão da saúde indígena, 
bem como outros procedimentos sobre o mesmo tema 
(item 1.3.d); f) solicite à Funasa e ao Ministério da Saúde 
para que informem quais as ações foram realizadas pelo 
órgão para atender os apontamentos nos procedimentos 
da Corte de controle de todos os procedimentos aqui 
juntados, especificamente na questão da saúde indígena, 
e caso não forem adotadas as justificativas para tal ato. 
E os procedimentos de responsabilização de servidores 
públicos (item I.3.d); g) solicite ao Ministério da Saúde 
para que apresente a esta Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle cópia de todo o trabalho realizado 
pelo Grupo de Trabalho criado no âmbito do órgão e seu 
relatório, no tocante à questão da saúde indígena (item 
I.3.d); h) seja mantida a presente PFC até que atendidas 
as solicitações e a adoção das providências que venham 
a ser determinadas”. Concedida vista conjunta da maté-
ria aos Deputados Alexandre Santos e Silvio Torres, na 
reunião da Comissão realizada dia vinte e cinco de no-
vembro. Após anunciar a matéria, tendo em vista a au-
sência o relator, o Presidente nomeou Deputado João 
Magalhães, que proferiu a leitura do voto do Relator, con-
forme constava no Relatório Parcial. Participaram da 
discussão os Deputados João Magalhães, que ao defen-
der o arquivamento da proposta de fiscalização, argu-
mentou que essa matéria foi amplamente discutida nes-
ta Casa em Comissão Parlamentar de Inquérito que 
tratou do mesmo tema; Carlos Willian que também de-
clarou seu voto pelo encerramento da fiscalização; dife-
rentemente, Vanderlei Macris que se posicionou a favor 
da continuidade da fiscalização, inclusive considerou 
pertinente ser juntado aos autos da presente PFC, cópia 
do relatório da CPI que analisou a matéria; e Silvio Torres 
que apoiou a continuidade da fiscalização. Em votação, 
foi aprovado o Relatório Parcial. Ato contínuo, o Deputa-
do João Magalhães pediu verificação, que não foi con-
cedida pelo Presidente, tendo em vista o solicitante não 
ser vice-líder do Partido do Movimento Democrático Bra-
sileiro. Em seguida, o Deputado João Magalhães registrou 
que iria recorrer da decisão do Presidente da Comissão 
pelo não acolhimento do seu pedido de verificação de 
votação. 5) PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CON-
TROLE Nº 20/07, do Deputado Praciano, que “Propõe 
que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, 
com o auxílio do Tribunal de Contas da União, promova 
fiscalização e auditoria na aplicação dos recursos fede-
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rais repassados ao Município de Maués/AM por meio 
dos convênios de números 213/02 e 1.014/04, celebra-
dos entre o Município de Maués e a FUNASA”. Relator: 
Deputado Felipe Bornier. Relatório Parcial, para que seja: 
“I. dado conhecimento do teor do Acórdão nº 112/2009 
– Plenário (TC-029.125/2008-9), bem como dos Relató-
rio e Voto que o fundamentam; II. solicitado ao Tribunal 
de Contas da União, com supedâneo no art. 71, IV, VI e 
VII da Constituição, que tão logo conclua a apreciação 
acerca das irregularidades apontadas, encaminhe cópia 
desse posicionamento à Comissão, mormente em rela-
ção à: a) não conclusão das obras de esgotamento pre-
vistas nos convênios 213/2002 e 1014/2004; b) liquidação 
de faturas em valor superior ao pactuado (Relatório de 
Auditora º 2007/141, de 15.05.2008); c) inoperância do 
sistema de esgotamento; d) possível descumprimento 
de legislação aplicável à realização de despesa pública; 
e) responsabilidade pela não instauração imediata da 
tomada de contas especial, após o término da vigência 
do convênio; f) responsabilidade pelo acompanhamento 
e aprovação do convênio, apesar da existência de indí-
cios de irregularidade; g) possível identidade de objetos 
(ou superposição de serviços) constante dos objetos dos 
convênios em comento; h) responsabilidade pela pactu-
ação do Convênio nº 1014/2004 – com objetivo seme-
lhante ao previsto no Convênio nº 213/2002, apesar da 
existência de pendências no convênio anterior; i) atuação 
eficiente do controle interno e condizente com a legisla-
ção vigente, inclusive em relação ao art. 74, §1, da Cons-
tituição; j) medidas adotadas para coibir a reincidência 
das irregularidades apontadas, caso confirmadas, punir 
os responsáveis e promover a recuperação dos recursos 
públicos repassados no bojo dos mencionados convê-
nios; e III. mantida a presente proposta de fiscalização e 
controle até posicionamento final do TCU sobre a exis-
tência das irregularidades apontadas e adoção das pro-
vidências que venham a ser determinadas”. O Presiden-
te deu ciência aos Parlamentes da ausência do relator. 
Neste momento, o Deputado João Magalhães requereu 
vista da matéria, a qual foi concedida pelo Presidente. 6) 
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
88/09, do Deputado Márcio França, que “Propõe fiscali-
zação e controle de procedimento licitatório para escolha 
de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
– OSCIP, no âmbito do Ministério da Justiça”. Relator: 
Deputado Moreira Mendes. Relatório Prévio: pela imple-
mentação. O Presidente deu ciência aos Parlamentes da 
ausência do relator. Na sequência, o Deputado João Ma-
galhães requereu vista da matéria, a qual foi concedida 
pelo Presidente. ENCERRAMENTO: Nada mais haven-
do a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às onze 
e quinze minutos, antes, porém, convidou os Deputados 
para participarem da reunião na sala da Secretaria da 

Comissão, na qual seria dada vista aos documentos si-
gilosos enviados pela Petrobras, em resposta ao Reque-
rimento de Informação nº 4222, de 2009, oriundo do 
Requerimento nº 216, de 2009, de autoria do Deputado 
Carlos Willian. O inteiro teor da reunião foi gravado e as 
notas taquigráficas, após serem decodificadas, farão 
parte deste documento. E, para constar, eu, Marcos Fi-
gueira de Almeida, Secretário, lavrei a presente Ata, que 
por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presi-
dente, Deputado Silvio Torres e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 39ª Reunião Ordinária Deliberativa Re-
alizada 1º De Dezembro de 2009. 

Às quinze horas e sete minutos do dia primeiro 
de dezembro de dois mil e nove, reuniu-se, em Audi-
ência Pública, a Comissão de Legislação Participativa, 
no Plenário 03 do Anexo II da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Roberto Brit-
to – Presidente; Luiza Erundina e Pedro Wilson – Titu-
lares; Nazareno Fonteles – Suplente; Átila Lyra – Não 
Membro. Deixaram de comparecer os Deputados Dr. 
Talmir, Eduardo Amorim, Eliene Lima, Emília Fernan-
des, Francisco Praciano, Iran Barbosa, Janete Rocha 
Pietá, Jurandil Juarez, Leonardo Monteiro, Luiz Carlos 
Setim, Sebastião Bala Rocha e Vadão Gomes. ABER-
TURA: O senhor Presidente Roberto Britto declarou 
abertos os trabalhos, agradeceu a presença de todos e 
comunicou que a presente reunião de Audiência Pública 
foi originada em atendimento à sugestão n° 157/2009, 
de autoria do Conselho de Defesa Social de Estrela do 
Sul – CONDESESUL, relatada pelo Deputado Nazare-
no Fonteles, para debater o tema “Implantação da fun-
ção de agente comunitário de justiça”. Em seguida, o 
senhor Presidente, Deputado Roberto Britto, convidou 
para compor a Mesa de Exposições os senhores: Jorge 
Hélio Chaves de Oliveira – Representante do Conselho 
Nacional de Justiça, Haman Tabosa de Morais e Cór-
dova – Representante da Defensoria Pública da União, 
Rodrigo Dias – Representante da Confederação Nacio-
nal dos Municípios, Antônio Visconti – Representante 
do Movimento do Ministério Público Democrático e An-
dré Castro – Presidente da Associação Nacional dos 
Defensores Públicos. Em seguida, o senhor Presidente 
Roberto Britto fez exposição inicial e esclareceu sobre 
as regras a regularem os trabalhos da Audiência Públi-
ca. Após, o senhor Presidente Roberto Britto passou a 
presidência dos trabalhos ao Deputado Nazareno Fon-
teles. Dando continuidade, o senhor Deputado Nazareno 
Fonteles passou a palavra aos expositores na seguinte 
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ordem: Jorge Hélio Chaves de Oliveira, Haman Tabosa 
de Morais e Córdova, Rodrigo Dias, Antônio Visconti 
e André Castro. Após, o senhor Deputado Nazareno 
Fonteles facultou a palavra aos inscritos para o debate 
na seguinte ordem: André Luís Melo – Representante 
da CONDESESUL, Eduardo Cavalieri Pinheiro – Dire-
tor da Associação dos Defensores Públicos de Minas 
Gerais e Marcos Vinícius F. Coelho – Presidente da Co-
missão Nacional de Legislação do Conselho Federal da 
OAB. Após, o senhor Presidente Deputado Nazareno 
Fonteles fez breve exposição sobre o tema e passou a 
palavra aos expositores para suas considerações finais 
na seguinte ordem: Rodrigo Dias, Haman Tabosa de 
Morais, André Castro, Jorge Hélio Chaves de Oliveira e 
Antônio Visconti. Nada mais havendo a tratar o senhor 
Presidente, Deputado Nazareno Fonteles, agradeceu a 
presença de todos e encerrou os trabalhos, às dezes-
sete horas e vinte e sete minutos, antes convocou os 
membros para a Reunião Ordinária Deliberativa, a ser 
realizada amanhã, dia 02 de dezembro, às quatorze 
horas, do corrente. E, para constar, eu, Sonia Hypolito, 
lavrei a presente ata, que por ter sido lida e aprovada, 
será assinada pelo Deputado Nazareno Fontelese pu-
blicada no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro 
teor da reunião encontra-se gravado, passando o arquivo 
de áudio a integrar o arquivo documental. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 40ª Reunião Ordinária Realizada 2 de 
Dezembro de 2009. 

Às quinze horas e dois minutos do dia dois de 
dezembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de 
Legislação Participativa, no Anexo II, Plenário 03 da 
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senho-
res Deputados Roberto Britto – Presidente; Eliene Lima 
– Vice-Presidente; Emilia Fernandes, Jurandil Juarez, 
Leonardo Monteiro e Pedro Wilson – Titulares; Fátima 
Bezerra, Glauber Braga, João Dado, Lincoln Portela e 
Nazareno Fonteles – Suplentes. Deixaram de compare-
cer os Deputados Dr. Talmir, Eduardo Amorim, Francisco 
Praciano, Iran Barbosa, Janete Rocha Pietá, Luiz Carlos 
Setim, Luiza Erundina, Sebastião Bala Rocha e Vadão 
Gomes. ABERTURA: Havendo número regimental, o 
senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e co-
locou à apreciação as atas da 37ª e da 38ª reuniões, 
realizadas nos dias 4 e 24 de novembro de 2009. Por 
terem sido distribuídas cópias, foi dispensada a leitu-
ra das atas, por solicitação do Dep. Eliene Lima e não 
havendo quem quisesse discuti-las ou a elas sugerir 
alterações, em votação, as atas foram aprovadas por 
unanimidade. EXPEDIENTE: O Presidente informou ao 

Plenário: as designações de relatoria efetuadas no dia 
1º de dezembro, conforme cópias distribuídas aos Se-
nhores Membros; o recebimento do Ofício nº 065/2009, 
por meio do qual a Deputada Luiza Erundina comunica 
a impossibilidade de comparecer a esta reunião em ra-
zão de está representando a Câmara dos Deputados na 
reunião da Comissão Organizadora da 1ª Conferência 
Nacional de Comunicação; e o recebimento do ofício nº 
1.353/2009-DAP/DCT, por meio do qual o Presidente 
da Câmara Municipal de Curitiba, Vereador João Cláu-
dio Derosso, convida o Presidente desta Comissão, 
Deputado Roberto Britto, para fazer, naquela Câmara 
Municipal, uma explanação dos trabalhos desenvol-
vidos por esta CLP. ORDEM DO DIA: A – Assuntos 
Internos: Convite do Presidente da Câmara Municipal 
de Curitiba para que o Presidente, Deputado Roberto 
Britto, faça uma explanação, naquela Casa Legislativa 
Municipal, sobre os trabalhos desenvolvidos por esta 
Comissão de Legislação Participativa. Em votação, a 
ida do Presidente foi aprovada por unanimidade. 
B – Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 104/09 
– dos Srs. Luiza Erundina e Eliene Lima – que “requer 
a realização de reunião de Audiência Pública para de-
bater a influência das pesquisas eleitorais, as técnicas 
utilizadas pelas instituições que as realizam – notada-
mente no que tange às diferentes metodologias empre-
gadas – bem como a atual disciplina legal da matéria”. 
O Deputado Eliene procedeu à leitura do requerimento 
e não havendo quem quisesse manifestar-se sobre a 
matéria, em votação, o requerimento foi aprovado 
por unanimidade. 2 – REQUERIMENTO Nº 105/09 – 
dos Srs. Fernando Ferro e Eliene Lima – que “requer 
audiência pública na Comissão de Legislação Partici-
pativa para lembrar o dia mundial de combate ao uso 
de agrotóxicos”. O Deputado Eliene procedeu à leitura 
do requerimento e não havendo quem quisesse mani-
festar-se sobre a matéria, em votação, o requerimento 
foi aprovado por unanimidade. C – Sugestões: 3 – 
SUGESTÃO Nº 130/09 – do Instituto Brasileiro de Estu-
do e Defesa das Relações de Consumo – que “sugere 
Projeto de Lei para dispor sobre a obrigatoriedade de 
manutenção de registro de inclusões e exclusões em 
bancos de dados que especifica”. RELATORA: Deputa-
da LUIZA ERUNDINA. PARECER: pela aprovação, nos 
termos do Projeto de Lei que apresenta. O Deputado 
Eliene Lima foi designado Relator em substituição à 
Deputada Luiza Erundina. O Relator Substituto acatou 
o parecer da Deputada Luiza Erundina, pela aprovação. 
O Deputado Eliene Lima procedeu à leitura do parecer 
e não havendo quem quisesse discutir a matéria, em 
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 
4 – SUGESTÃO Nº 160/09 – do Conselho de Defesa 
Social de Estrela do Sul – que “sugere a realização de 
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reunião de audiência pública para discutir o tema: ‘anis-
tia para contravenções penais’”. RELATOR: Deputado 
GLAUBER BRAGA. PARECER: pela aprovação, nos 
termos do requerimento que apresenta. O Deputado 
Eliene Lima foi designado Relator em substituição ao 
Deputado Glauber Braga. O Relator Substituto acatou 
o parecer do Deputado Glauber Braga, pela aprovação. 
O Deputado Eliene Lima procedeu à leitura do parecer 
e não havendo quem quisesse discutir a matéria, em 
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou 
os trabalhos, às quinze horas e trinta minutos, antes 
convocando os senhores Membros da Comissão para 
Reunião Ordinária de Audiência Pública para debater 
o tema “Eutanásia e Hospices: Centros de Tratamentos 
Paliativos”, a realizar-se amanhã, quinta-feira, dia 3 de 
dezembro, às 9 horas, no plenário 9 do anexo II. E, para 
constar, eu Sônia Hypolito, lavrei a presente ata, que 
por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presi-
dente, Deputado Roberto Britto e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Quadragésima Oitava Reunião Ordinária 
Deliberativa Realizada 2 de Dezembro de 2009

Às dez horas e quarenta e nove minutos do dia 
dois de dezembro de dois mil e nove, reuniu-se ordina-
riamente a Comissão de Minas e Energia, no Plenário 14 
do Anexo II da Câmara dos Deputados, com a presença 
dos Senhores Deputados Bernardo Ariston, Presidente; 
Luiz Alberto e Nelson Bornier, Vice-Presidentes; Arnaldo 
Vianna, Brizola Neto, Bruno Rodrigues, Carlos Alberto 
Canuto, Eduardo Valverde, Fernando Chiarelli, Fernando 
Marroni, João Oliveira, Jorge Boeira, Julião Amin, Luiz 
Fernando Faria, Marcos Lima e Vander Loubet, Titulares; 
Átila Lira, Carlos Brandão, Chico D’Angelo, Edinho Bez, 
Edio Lopes, Eduardo Sciarra, Leonardo Quintão, Simão 
Sessim, Tatico e Vitor Penido, Suplentes. Deixaram de 
comparecer os Senhores Deputados Alexandre Santos, 
Arnaldo Jardim, Betinho Rosado, Eduardo da Fonte, Er-
nandes Amorim, Fábio Ramalho, Fernando Ferro, José 
Otávio Germano, José Santana de Vasconcellos, Marcio 
Junqueira, Paulo Abi-Ackel, Rose de Freitas, Silvio Lo-
pes e Wladimir Costa. ABERTURA: Sob a Presidência 
do Deputado Nelson Bornier, tendo sido alcançado o 
número regimental, iniciou-se a Reunião Ordinária De-
liberativa. O Senhor Presidente submeteu à apreciação 
as Atas das Reuniões Ordinária Deliberativa e Extra-
ordinária de Audiência Pública realizadas no último dia 
vinte e cinco de novembro. O Deputado Carlos Alberto 
Canuto solicitou dispensa da leitura das Atas, tendo o 

Plenário da Comissão anuído à solicitação. Não houve 
discussão. Em votação, as Atas foram aprovadas por 
unanimidade. ORDEM DO DIA: A – REQUERIMEN-
TOS: 1 – REQUERIMENTO Nº 505/2009 – do Sr. Ar-
naldo Jardim – que “requer a realização de Audiência 
Pública para ouvir o Senhor Márcio Lopes de Freitas, 
Presidente da Organização das Cooperativas Brasilei-
ras-OCB, e o Senhor Nelson Hubner, Diretor-Geral da 
Agência Nacional de Energia Elétrica-Aneel, para pres-
tarem esclarecimentos sobre a situação de instabilidade 
das cooperativas de eletrificação”. O Requerimento foi 
subscrito pelo Deputado Arnaldo Vianna, que expôs as 
razões da Proposição. Não houve discussão. Submetido 
à votação, o Requerimento foi aprovado unanimemen-
te. B – PROPOSIÇÕES SUJEITAS À APRECIAÇÃO 
CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES: TRAMITAÇÃO 
ORDINÁRIA: 2 – PROJETO DE LEI Nº 5.631/2009 – 
do Sr. Valdir Colatto – que “define a Política de Regula-
rização, Incentivo de Produção e Comercialização de 
Energia Limpa pelas Cooperativas Brasileiras”. Relator: 
Deputado Luiz Alberto. Parecer: pela rejeição. O Proje-
to não foi deliberado, em razão da ausência do Relator 
no momento da apreciação. ENCERRAMENTO: Nada 
mais tendo havido a tratar, o Senhor Presidente encerrou 
os trabalhos às dez horas e cinquenta e dois minutos, 
tendo antes convocado a Comissão para o Seminário 
“Mineração: Indutor do Desenvolvimento Nacional”, a se 
realizar às quatorze horas, e para a Audiência Pública 
sobre a regulamentação do Fundo Geral de Energia Elé-
trica, a se realizar no dia seguinte. E, para constar, eu, 
Damaci Pires de Miranda, Secretária, lavrei a presente 
Ata, que, depois de aprovada, será assinada pelo Se-
nhor Presidente e encaminhada à publicação no Diário 
da Câmara dos Deputados. Deputado Nelson Bornier, 
Terceiro Vice-Presidente. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E  
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 44ª Reunião, Realizada 2 de Dezem-
bro de 2009

Às quinze horas e onze minutos do dia dois de de-
zembro de dois mil e nove, reuniu-se, ordinariamente, a 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado, no Plenário 6, Anexo II da Câmara dos De-
putados, sob a presidência da Deputada Marina Mag-
gessi. A lista de presença registrou o comparecimento 
do Deputados Marina Maggessi – Presidente; Antonio 
Carlos Biscaia, Arnaldo Faria de Sá, Bispo Gê Tenuta, 
Capitão Assumção, Enio Bacci e Francisco Tenorio – 
Titulares; Elizeu Aguiar, Gonzaga Patriota, Guilherme 
Campos, Hugo Leal, Laerte Bessa, Paes de Lira, Pinto 
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Itamaraty e Pompeo de Mattos – Suplentes. Compare-
ceu também o Deputado Moreira Mendes, como não-
membro. Deixaram de registrar presença os Deputados 
Alexandre Silveira, Domingos Dutra, Fernando Marroni, 
Fernando Melo, João Campos, Major Fábio, Marcelo 
Melo, Neilton Mulim e Perpétua Almeida. Justificaram 
a ausência, em razão de missão oficial, os Deputados 
Raul Jungmann e William Woo. ABERTURA: Havendo 
número regimental, a Presidente declarou abertos os 
trabalhos e submeteu à apreciação a Ata da 43ª Reu-
nião, cuja leitura foi dispensada a pedido do Deputado 
Gonzaga Patriota. Em votação, a Ata foi aprovada. Em 
seguida a Presidente comunicou que havia efetuado, 
em doze de novembro de dois mil e nove, as seguintes 
designações de relatoria: ao Deputado Marcelo Melo, 
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.973/09; ao Deputado 
William Woo, Projeto de Lei nº 5.235/09. ORDEM DO 
DIA: A requerimento do Deputado Gonzaga Patriota, 
foi aprovada inversão de pauta, para que fossem ana-
lisadas em primeiro lugar as proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário em tramitação ordinária. Em 
seguida, foi aprovado requerimento, do Deputado 
Gonzaga Patriota, para dar preferência ao Projeto 
de Lei nº 1.010/07. PROJETO DE LEI Nº 1.010/07 – 
do Sr. Moreira Mendes – que “Altera dispositivos da 
Lei nº 10.826, de 2003 (Estatuto do Desarmamento).” 
(Apensado: PL 5.168/09). RELATOR: Deputado Fran-
cisco Tenório. PARECER: pela aprovação deste, com 
substitutivo, e pela rejeição do PL 5.168/09, apensado. 
O Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto 
em separado em 25/11/09. Após leitura do parecer, 
pelo relator, o Deputado Antonio Carlos Biscaia soli-
citou vista, a qual foi concedida. O Deputado Laerte 
Bessa, porém, protestou contra o pedido de vista, 
argumentando que a intenção era de procrastinar a 
apreciação do projeto, opinião que foi acompanhada 
pelo Deputado Francisco Tenório. O Deputado Anto-
nio Carlos Biscaia, por sua vez, contestou, afirman-
do que, ao pedir vista, estava apenas exercendo o 
direito regimental de estudar melhor a proposição 
antes de apreciá-la. PROJETO DE LEI Nº 2.957/04 – 
do Sr. Medeiros – que “Altera normas de destinação 
de mercadorias apreendidas acrescentando o art. 
122-A ao Decreto-Lei nº 3.689, de 1941 (Código de 
Processo Penal).” RELATOR: Deputado Paes de Lira. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. Vista ao 
Deputado Antonio Carlos Biscaia em 25/11/09. Lido 
em reunião anterior, e não havendo quem quisesse 
discuti-lo, o parecer foi submetido a votação e apro-
vado. REQUERIMENTO Nº 177/09 – dos Srs. Capitão 
Assumção e Valtenir Pereira – que “Requer audiência 
pública para discutir a disponibilidade financeira da 
Emenda de Comissão no valor de R$ 15.000.000,00 

(quinze milhões de reais) para aquisição de dois he-
licópteros para as fronteiras de Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul com a Bolívia e o Paraguai”. Após en-
caminhamento do autor, o Deputado Antonio Carlos 
Biscaia afirmou que votaria a favor do requerimento, 
embora, em sua opinião, a audiência pouco ajudaria 
na aprovação da emenda. REQUERIMENTO Nº 178/09 
– do Sr. Capitão Assumção – que “Requer seja con-
vidado o Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, 
para fazer a explanação, seguida de debate, sobre a 
política de Governo anunciada para o atendimento a 
usuários de crack”. O autor encaminhou a votação, 
salientando a situação cada vez mais grave do tráfico 
e consumo de crack no Brasil, um problema tanto de 
segurança quanto de saúde públicas. Também falou a 
favor do requerimento a Deputada Marina Maggessi. 
Submetido a votação, o requerimento foi aprovado. 
PROJETO DE LEI N.º 2.541/07 – do Sr. Adão Pretto 
– que “Acrescenta § 5º ao art. 4º da Lei nº 9.613, de 
3 de março de 1998, e dá nova redação ao § 9º do 
art. 62 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, a 
fim de destinar os recursos obtidos pela alienação de 
bens que sejam instrumentos ou produtos dos crimes 
de lavagem de dinheiro e de tráfico ilícito de drogas, ou 
proveitos auferidos com a sua prática, ao Fundo Na-
cional da Habitação”. RELATOR: Deputado Pinto Ita-
maraty. PARECER: pela rejeição. O Deputado Paes de 
Lira apresentou voto em separado, em 18/11/09. Após 
a leitura do parecer, pelo Relator, o Deputado Paes de 
Lira posicionou-se contrariamente, defendendo a alte-
ração proposta em seu voto em separado, de acordo 
com a qual os recursos oriundos da lavagem de dinhei-
ro seriam revertidos ao Fundo Nacional de Segurança 
Pública, o que permitiria, ademais, contornar a incons-
titucionalidade do projeto original, posição secundada 
pelos Deputados Laerte Bessa e Capitão Assumção. 
O relator, em contrapartida, defendeu a rejeição do 
projeto de lei, argumentando que a alteração proposta 
pelo voto em separado constituía, na realidade, nova 
proposição, e não mera alteração. O Deputado Antonio 
Carlos Biscaia acompanhou o posicionamento do Rela-
tor. Submetido a votação, o parecer foi aprovado, contra 
os votos dos Deputados Capitão Assumção e Paes de 
Lira. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a 
Presidente encerrou os trabalhos às dezesseis horas e 
vinte e quatro minutos, tendo, antes, porém, convocado 
reunião ordinária para o dia nove de dezembro, às qua-
torze horas, para deliberação de proposições constan-
tes em pauta a ser divulgada. E, para constar, eu Kátia 
da Consolação dos Santos Viana, Secretária, lavrei a 
presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pela 
Presidente, Deputada Marina Maggessi, e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados.
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COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 29ª Reunião Ordinária de Audiência 
Pública Realizada 24 de Novembro de 2009.

Às quatorze horas e quarenta e oito minutos do dia 
vinte e quatro de novembro de dois mil e nove, reuniram-
se as Comissões de Turismo e Desporto (CTD), de De-
senvolvimento Urbano (CDU) e de Viação e Transportes 
(CVT) no Plenário 11 – Anexo II da Câmara dos Deputa-
dos, atendendo aos Requerimentos de números duzentos 
e cinco de dois mil e nove da CTD, de autoria do senhor 
Deputado Lupércio Ramos, oitenta e seis de dois mil e 
nove da CDU de autoria do senhor Deputado Eduardo 
Sciarra, cento e setenta e quatro de dois mil e nove da 
CVT, de autoria do senhor Deputado Vanderlei Macris e 
de número cento e setenta e cinco de dois mil e nove da 
CVT de autoria da Deputada Perpétua Almeida. Com a 
presença dos Senhores Deputados com a presença dos 
Senhores Deputados Afonso Hamm – Presidente; Otavio 
Leite – Vice-Presidente; Carlos Brandão, Edinho Bez, 
Eliene Lima, Fábio Faria e Lupércio Ramos – Titulares; 
Gilmar Machado, Moreira Mendes, Silvio Torres e Thel-
ma de Oliveira – Suplentes. Compareceram também os 
Deputados Angela Amin, Dr. Talmir, Eduardo Sciarra, 
Emilia Fernandes, Fernando Chucre, Gonzaga Patriota, 
Gustavo Fruet, Hugo Leal, Jaime Martins, Marcos Lima, 
Pedro Fernandes, Perpétua Almeida, Roberto Britto, 
Silas Brasileiro, Vanderlei Macris e Walter Ihoshi, como 
não-membros. ABERTURA: O Presidente da Comissão 
de Turismo e Desporto, Deputado Afonso Hamm abriu os 
trabalhos e certificou os presentes acerca dos procedi-
mentos regimentais e informou ter esta Audiência Pública 
o objetivo de “Discutir a atual situação dos aeroportos bem 
como as estratégias de investimento e os prazos necessá-
rios para cumprimento das metas assumidas pelo Brasil 
junto à FIFA, para a realização da Copa de 2014 e junto 
ao COI para realização dos Jogos Olímpicos em 2016”. A 
mesa foi composta com os seguintes convidados: Senho-
res Jaime Henrique Parreira – Diretor de Engenharia da 
Empresa Brasileira de Infraestrurura Aeroportuária (INFRA-
ERO); Rodrigo Ferreira de Oliveira – Superintendente 
de Infraestrutura Aeroportuária da Agência Nacional de 
Aviação Civil (ANAC); e José Márcio Mollo – Presidente 
do Sindicato Nacional de Empresas Aeroviárias (SNEA). 
Concluídas as apresentações, o Presidente passou a pa-
lavra aos convidados. Neste momento a Presidência dos 
trabalhos foi passada ao Deputado Lupércio Ramos. Após 
a apresentação dos Convidados o Presidente concedeu 
a palavra os Senhores Deputados: Eduardo Sciarra, Van-
derlei Macris, Lupércio Ramos, Fernando Chucre, Sílvio 
Torres, Otavio Leite e Gustavo Fruet. A Presidência dos 

trabalhos foi passada ao Deputado Jaime Martins. Fez uso 
da palavra, ainda, o senhor João Márcio Jordão, da Área 
de Engenharia da INFRAERO. A Reunião foi encerrada às 
dezessete horas e três minutos. E, para constar, eu, James 
Lewis Gorman Júnior, lavrei a presente Ata, que por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente que 
encerrou a sessão, Deputado Jaime Martins, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.

Comissão Especial destinada a proferir parecer à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 3-A, de 2007, do 
Sr. José Santana de Vasconcellos, que “altera o inciso 
XII do art. 93 da Constituição Federal” (Férias Coletivas 
nos Juízos e Tribunais de Segundo Grau).

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 3ª Reunião Ordinária, Realizada 3 De 
Junho de 2009.

Às quinze horas e onze minutos do dia três de junho 
de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão Especial desti-
nada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 3-A, de 2007, do Sr. José Santana de Vasconcellos, 
que “altera o inciso XII do art. 93 da Constituição Federal” 
(permite férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo 
grau), no Plenário 11 do Anexo II da Câmara dos Depu-
tados, com a presença dos Senhores Deputados Paulo 
Abi-Ackel – Presidente; Júlio Delgado – Vice-Presidente; 
Nelson Trad – Relator; Antonio Bulhões, Antonio Carlos 
Biscaia, Márcio Reinaldo Moreira, Paes Landim e Vitor 
Penido – Titulares; Geraldo Pudim, Luciano Pizzatto, Na-
zareno Fonteles, Pastor Pedro Ribeiro e Ricardo Barros – 
Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados Dalva 
Figueiredo, Fábio Ramalho, José Santana de Vasconcellos, 
Marcos Medrado, Mauro Lopes, Miguel Corrêa, Moreira 
Mendes e Ricardo Quirino. ABERTURA: Havendo número 
regimental, o senhor Presidente, Deputado Paulo Abi-Ackel, 
declarou abertos os trabalhos e colocou à apreciação a 
Ata da 2ª Reunião, realizada no dia 27 de maio de 2009. 
O Deputado Nelson Trad solicitou a dispensa de leitura da 
Ata. Não houve discussão. Em votação, a Ata foi aprovada. 
EXPEDIENTE: O senhor Presidente, em virtude de haver 
sido distribuída aos parlamentares presentes relação de 
expedientes recebidos e expedidos pela Comissão, solicitou 
a dispensa de sua leitura e recebeu anuência do plenário. 
ORDEM DO DIA: A – Audiência Pública, convocada, com 
base no requerimento n° 1/2009, do Sr. Paes Landim, para 
debater o tema Férias Coletivas nos Juízos e Tribunais de 
Segundo Grau – assunto constante da PEC nº 003/2007, 
do Sr. José Santana de Vasconcellos. Após participar ao 
colegiado os procedimentos a serem adotados na reu-
nião, o Presidente Paulo Abi-Ackel passou a palavra ao 
Sr. Dr. Fernando Cesar Baptista de Mattos – Presidente 
da Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE e, 
em seguida, ao Sr. Dr. Flávio Eduardo Wanderley Britto – 
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Representante da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB 
para que fizessem as suas apresentações. Interpelaram os 
expositores os Deputados Nelson Trad, Relator da PEC 03-
A/07 na Comissão Especial, Paes Landim, Antônio Carlos 
Biscaia e Geraldo Pudim. O Presidente restituiu a palavra 
aos convidados, para que fizessem suas considerações 
finais. B – Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 2/09 
– da Sra. Dalva Figueiredo – que “requer a realização de 
audiência pública para tratar sobre o tema em análise: 
Proposta de emenda à Constituição nº 003/2007, do Sr. 
José Santana de Vasconcelos, que “Altera o inciso XII do 
Art. 93 da Constituição Federal’’ (Permite Férias Coletivas 
nos Juízos e Tribunais de Segundo Grau). CONVIDADOS: 
1) Dr. Airton Mozart Valadares Pires, Presidente da Asso-
ciação dos Magistrados Brasileiros – AMB; 2) Dr. Antônio 
Fernando Barros e Silva de Souza, Procurador Geral da 
República; 3) Dr. José Antônio Dias Toffoli, Advogado Ge-
ral da União”. NÃO DELIBERADO. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e vinte e 
sete minutos, o Sr. Presidente pôs termo à reunião, antes 
convocando reunião ordinária para deliberação de reque-
rimentos para as quinze horas do dia dezesseis de junho 
próximo. Para constar, eu,, Raquel Andrade de Figueiredo, 
Secretária substituta, lavrei a presente Ata, que depois de 
lida e aprovada será assinada pelo Presidente, Deputado 
Paulo Abi-Ackel, e encaminhada à publicação no Diário da 
Câmara dos Deputados. O inteiro teor foi gravado, passan-
do o arquivo de áudio correspondente a integrar o acervo 
documental desta reunião. 

DESIGNAÇÃO

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,  
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

53ª LEGISLATURA – 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a seguinte designação de re-
latoria:

Ao Deputado Nazareno Fonteles
PROJETO DE LEI Nº 511/07 – do Sr. Chico Alen-

car – que “altera a Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002, 
que cria o Fundo Garantia-Safra e institui o Benefício 
Garantia-Safra”. (Apensado: PL 3359/2008)

Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2009. – 
Deputado Fábio Souto, Presidente.

SEÇÃO II

ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 

1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa n. 205, de 28 
de junho de 1990, resolve:

ALTERAR, em parte, o Ato de 30 de novembro 
de 2009, publicado no Diário da Câmara dos Depu-
tados do dia 1º subsequente, que exonerou, a partir 
de 1º de dezembro do corrente ano, PAULO CESAR 
VIANA OTARAN, ponto nº 119.852, do cargo em co-
missão de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que 
exercia na Comissão de Finanças e Tributação, da 
Coordenação de Comissões Permanentes, do Depar-
tamento de Comissões, para considerá-lo exonerado 
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Co-
missão, CNE-09.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa n.º 205, de 28 de 
junho de 1990, resolve:

TORNAR SEM EFEITO, de acordo com os pa-
rágrafos 1º e 6º do artigo 13 da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, o Ato de 3 de novembro de 2009, 
publicado no Diário da Câmara dos Deputados do dia 
4 subsequente, que nomeou KAIO VINICIUS MO-
RAES LEAL para exercer, no Gabinete do Segundo 
Vice-Presidente, o cargo em comissão de Assessor 
Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa n.º 205, de 28 de 
junho de 1990, resolve:

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ALES-
SANDRA VIEIRA VASCONCELOS OLIVEIRA, pon-
to n.º 119.978, do cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia no 
Gabinete do Quarto-Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ANDREA 
CLÁUDIA RIZOTTO SENEDESE, ponto n.º 116.817, 
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga-
binete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do 
Líder do Partido Trabalhista Brasileiro.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, HE-
LIANA MARCOS SANDI, ponto n.º 120.089, do car-
go em comissão de Secretário Particular, CNE-09, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que 
exercia no Gabinete do Líder do Partido Progressista, 
a partir de 07 de dezembro de 2009.
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EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inci-
so I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
MARCELL PORTO E CASTRO, ponto n.º 119.873, 
do cargo em comissão de Assessor Técnico Adjunto 
B, CNE-10, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De-
putados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido 
Social Cristão.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, TATIANA 
DA SILVA MARTINS FALCÃO, ponto n.º 119.561, do 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, que exercia no Gabinete do Líder do 
Partido Trabalhista Brasileiro.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 
de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 
de dezembro de 1990, RESOLVE:

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, ALESSANDRA VIEIRA VASCON-
CELOS OLIVEIRA para exercer, no Gabinete do Líder 
do Partido Trabalhista Brasileiro, o cargo em comissão 
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei n.º 8.112, de 1990, ANDREA CLÁUDIA RIZOT-
TO SENEDESE para exercer, no Gabinete do Líder do 
Partido Trabalhista Brasileiro, o cargo em comissão de 
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-11, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, EDNA AMORIM SOBRINHO para 
exercer, no Gabinete do Líder do Partido Social Cristão, o 
cargo em comissão de Assessor Técnico Adjunto B, CNE-
10, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei n.º 8.112, de 1990, TATIANA DA SILVA MARTINS 
FALCÃO para exercer, no Gabinete do Quarto-Secre-
tário, o cargo em comissão de Assistente Técnico de 
Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, TEREZINHA DE JESUS MACHADO 
CIEGLINSKI para exercer, na Comissão de Finanças 
e Tributação, da Coordenação de Comissões Perma-
nentes, do Departamento de Comissões, o cargo em 
comissão de Assistente Técnico de Comissão, CNE-09, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

Câmara dos deputados, 9 de dezembro de 2009. 
– Michel Temer, Presidente.
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Jair Bolsonaro - PP 
Leandro Sampaio - PPS 
Léo Vivas - PRB 
Luiz Sérgio - PT 
Marcelo Itagiba - PSDB 
Marina Maggessi - PPS 
Miro Teixeira - PDT 
Neilton Mulim - PR 
Nelson Bornier - PMDB 
Otavio Leite - PSDB 
Paulo Rattes - PMDB 
Rodrigo Maia - DEM 
Rogerio Lisboa - DEM 
Silvio Lopes - PSDB 
Simão Sessim - PP 
Solange Almeida - PMDB 
Solange Amaral - DEM 
Suely - PR 
Vinicius Carvalho - PTdoB 

São Paulo  
Abelardo Camarinha - PSB 
Aldo Rebelo - PCdoB 
Aline Corrêa - PP 
Antonio Bulhões - PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB 
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB 
Antonio Palocci - PT 
Arlindo Chinaglia - PT 

Arnaldo Faria de Sá - PTB 
Arnaldo Jardim - PPS 
Arnaldo Madeira - PSDB 
Beto Mansur - PP 
Bispo Gê Tenuta - DEM 
Cândido Vaccarezza - PT 
Carlos Sampaio - PSDB 
Carlos Zarattini - PT 
Celso Russomanno - PP 
Devanir Ribeiro - PT 
Dimas Ramalho - PPS 
Dr. Nechar - PP 
Dr. Talmir - PV 
Dr. Ubiali - PSB 
Duarte Nogueira - PSDB 
Edson Aparecido - PSDB 
Eleuses Paiva - DEM 
Emanuel Fernandes - PSDB 
Fernando Chiarelli - PDT 
Fernando Chucre - PSDB 
Francisco Rossi - PMDB 
Guilherme Campos - DEM 
Ivan Valente - PSOL 
Janete Rocha Pietá - PT 
Jefferson Campos - PSB 
Jilmar Tatto - PT 
João Dado - PDT 
João Paulo Cunha - PT 
Jorginho Maluly - DEM 
José Aníbal - PSDB 
José C. Stangarlini - PSDB 
José Eduardo Cardozo - PT 
José Genoíno - PT 
José Mentor - PT 
José Paulo Tóffano - PV 
Julio Semeghini - PSDB 
Lobbe Neto - PSDB 
Luciana Costa - PR 
Luiza Erundina - PSB 
Marcelo Ortiz - PV 
Márcio França - PSB 
Michel Temer - PMDB 
Milton Monti - PR 
Milton Vieira - DEM 
Nelson Marquezelli - PTB 
Paes de Lira - PTC 
Paulo Maluf - PP 
Paulo Pereira da Silva - PDT 
Paulo Teixeira - PT 
Regis de Oliveira - PSC 
Renato Amary - PSDB 
Ricardo Berzoini - PT 
Ricardo Tripoli - PSDB 
Roberto Alves - PTB 
Roberto Santiago - PV 
Silvio Torres - PSDB 
Vadão Gomes - PP 
Valdemar Costa Neto - PR 
Vanderlei Macris - PSDB 
Vicentinho - PT 
Walter Ihoshi - DEM 
William Woo - PPS 

Mato Grosso  
Carlos Abicalil - PT 
Carlos Bezerra - PMDB 
Eliene Lima - PP 
Homero Pereira - PR 
Pedro Henry - PP 
Thelma de Oliveira - PSDB 
Valtenir Pereira - PSB 
Wellington Fagundes - PR 



Distrito Federal  
Augusto Carvalho - PPS 
Jofran Frejat - PR 
Laerte Bessa - PSC 
Magela - PT 
Osório Adriano - DEM 
Rodovalho - DEM 
Rodrigo Rollemberg - PSB 
Tadeu Filippelli - PMDB 

Goiás  
Carlos Alberto Leréia - PSDB 
Íris de Araújo - PMDB 
João Campos - PSDB 
Jovair Arantes - PTB 
Leandro Vilela - PMDB 
Leonardo Vilela - PSDB 
Luiz Bittencourt - PMDB 
Marcelo Melo - PMDB 
Pedro Chaves - PMDB 
Pedro Wilson - PT 
Professora Raquel Teixeira - PSDB 
Roberto Balestra - PP 
Ronaldo Caiado - DEM 
Rubens Otoni - PT 
Sandes Júnior - PP 
Sandro Mabel - PR 
Tatico - PTB 

Mato Grosso do Sul  
Antônio Carlos Biffi - PT 
Antonio Cruz - PP 
Dagoberto - PDT 
Geraldo Resende - PMDB 
Marçal Filho - PMDB 
Nelson Trad - PMDB 
Vander Loubet - PT 
Waldemir Moka - PMDB 

Paraná  
Abelardo Lupion - DEM 
Affonso Camargo - PSDB 
Airton Roveda - PR 
Alceni Guerra - DEM 
Alex Canziani - PTB 
Alfredo Kaefer - PSDB 
Andre Vargas - PT 
Andre Zacharow - PMDB 
Angelo Vanhoni - PT 
Assis do Couto - PT 
Cezar Silvestri - PPS 
Chico da Princesa - PR 
Dilceu Sperafico - PP 
Dr. Rosinha - PT 
Eduardo Sciarra - DEM 
Giacobo - PR 
Gustavo Fruet - PSDB 
Hermes Parcianello - PMDB 
Luiz Carlos Hauly - PSDB 
Luiz Carlos Setim - DEM 
Marcelo Almeida - PMDB 
Moacir Micheletto - PMDB 
Nelson Meurer - PP 
Odílio Balbinotti - PMDB 
Osmar Serraglio - PMDB 
Ratinho Junior - PSC 
Ricardo Barros - PP 
Rodrigo Rocha Loures - PMDB 
Takayama - PSC 
Wilson Picler - PDT 

Santa Catarina  
Acélio Casagrande - PMDB 
Angela Amin - PP 
Celso Maldaner - PMDB 

Décio Lima - PT 
Edinho Bez - PMDB 
Fernando Coruja - PPS 
Gervásio Silva - PSDB 
João Matos - PMDB 
João Pizzolatti - PP 
Jorge Boeira - PT 
José Carlos Vieira - PR 
Nelson Goetten - PR 
Paulo Bornhausen - DEM 
Valdir Colatto - PMDB 
Vignatti - PT 
Zonta - PP 

Rio Grande do Sul  
Afonso Hamm - PP 
Beto Albuquerque - PSB 
Cláudio Diaz - PSDB 
Darcísio Perondi - PMDB 
Eliseu Padilha - PMDB 
Emilia Fernandes - PT 
Enio Bacci - PDT 
Fernando Marroni - PT 
Germano Bonow - DEM 
Henrique Fontana - PT 
Ibsen Pinheiro - PMDB 
José Otávio Germano - PP 
Luciana Genro - PSOL 
Luis Carlos Heinze - PP 
Luiz Carlos Busato - PTB 
Manuela D'ávila - PCdoB 
Marco Maia - PT 
Maria do Rosário - PT 
Mendes Ribeiro Filho - PMDB 
Nelson Proença - PPS 
Onyx Lorenzoni - DEM 
Osvaldo Biolchi - PMDB 
Paulo Pimenta - PT 
Paulo Roberto Pereira - PTB 
Pepe Vargas - PT 
Pompeo de Mattos - PDT 
Professor Ruy Pauletti - PSDB 
Renato Molling - PP 
Sérgio Moraes - PTB 
Vieira da Cunha - PDT 
Vilson Covatti - PP 



COMISSÕES PERMANENTES 
 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL  

Presidente: Fábio Souto (DEM) 
1º Vice-Presidente: Wandenkolk Gonçalves (PSDB) 
2º Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PP) 
3º Vice-Presidente: Nelson Meurer (PP) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Anselmo de Jesus Afonso Hamm vaga do PSDB/DEM/PPS

Antônio Andrade vaga do PV Airton Roveda
Assis do Couto Camilo Cola
Benedito de Lira Carlos Alberto Canuto
Beto Faro Dalva Figueiredo
Celso Maldaner vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN Darcísio Perondi

Dilceu Sperafico Eduardo Amorim
Homero Pereira Ernandes Amorim
Leandro Vilela Eugênio Rabelo
Luciana Costa Fernando Melo
Luis Carlos Heinze Geraldo Simões
Moacir Micheletto João Leão (Licenciado)
Moises Avelino Lázaro Botelho
Nazareno Fonteles Nilson Mourão
Nelson Meurer Paulo Piau
Odílio Balbinotti Rose de Freitas

Osvaldo Reis 
Vadão Gomes vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Pedro Chaves Vander Loubet
Tatico Veloso
Valdir Colatto Vignatti
Waldemir Moka Washington Luiz

Zé Gerardo vaga do PSDB/DEM/PPS 
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 

ocupa a vaga)
Zonta (Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS 
ocupa a vaga) 

PSDB/DEM/PPS  
Abelardo Lupion Alfredo Kaefer
Cezar Silvestri Antonio Carlos Mendes Thame
Duarte Nogueira Betinho Rosado

Fábio Souto 
Carlos Melles vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Humberto Souto Cláudio Diaz
Jairo Ataide Eduardo Sciarra

Leonardo Vilela Félix Mendonça vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Lira Maia vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Francisco Rodrigues
Luiz Carlos Setim vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN 
Jerônimo Reis

Moreira Mendes vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
João Oliveira vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Onyx Lorenzoni Júlio Cesar
Vitor Penido Leandro Sampaio

Wandenkolk Gonçalves Marcos Montes vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga) 

Osório Adriano 

1 vaga Silvio Lopes

 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN   

Dagoberto 
Giovanni Queiroz vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Fernando Coelho Filho Mário Heringer
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PRB 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 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

PV  
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga) 

Edson Duarte

PRB  
Flávio Bezerra vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN 
Márcio Marinho vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha  
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 32  
Telefones: 3216-6403/6404/6406  
FAX: 3216-6415  

 
COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
Presidente: Silas Câmara (PSC) 
1º Vice-Presidente: Sergio Petecão (PMN) 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Antonio Feijão vaga do PSDB/DEM/PPS Anselmo de Jesus
Asdrubal Bentes Átila Lins
Dalva Figueiredo Eduardo Valverde
Fernando Melo Francisco Praciano
Natan Donadon Lúcio Vale
Silas Câmara Lupércio Ramos
Washington Luiz Marinha Raupp
Zé Vieira vaga do PSDB/DEM/PPS Neudo Campos
(Dep. do PV ocupa a vaga) Zé Geraldo
(Dep. do 
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa 
a vaga) 

Zequinha Marinho vaga do 

PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PRB ocupa a vaga) (Dep. do PV ocupa a vaga)

2 vagas 
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 

ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS  

Nilson Pinto Ilderlei Cordeiro
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga) 

Marcio Junqueira

(Dep. do 
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa 
a vaga) 

Urzeni Rocha

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga) 

Wandenkolk Gonçalves

2 vagas Zenaldo Coutinho

 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Janete Capiberibe Giovanni Queiroz
Marcelo Serafim vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
Sebastião Bala Rocha vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Maria Helena Valtenir Pereira
Perpétua Almeida vaga do 

PSDB/DEM/PPS Vanessa Grazziotin

Sergio Petecão 
PV  

Henrique Afonso vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
Lindomar Garçon vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PRB  



Márcio Marinho vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
Secretário(a): Iara Araújo Alencar Aires  
Local: Anexo II - Sala T- 59  
Telefones: 3216-6432  
FAX: 3216-6440  

 
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E 

INFORMÁTICA  
Presidente: Eduardo Gomes (PSDB) 
1º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB) 
2º Vice-Presidente: Cida Diogo (PT) 
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Antonio Carlos Chamariz Angela Amin vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Beto Mansur Angelo Vanhoni
Bilac Pinto Antônio Carlos Biffi
Charles Lucena Antonio Palocci
Cida Diogo Beto Faro
Dr. Adilson Soares Celso Russomanno
Eunício Oliveira Colbert Martins
Francisco Rossi Eliene Lima
Gilmar Machado Fernando Ferro
Iriny Lopes João Matos
Jader Barbalho Luiz Fernando Faria
José Rocha Mendes Ribeiro Filho

Paulo Henrique Lustosa 
Milton Barbosa vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Paulo Pimenta Nelson Meurer
Paulo Roberto Pereira Olavo Calheiros
Paulo Teixeira Sabino Castelo Branco
Ratinho Junior Silas Câmara
Sandes Júnior Wellington Fagundes
Takayama Wladimir Costa

Zequinha Marinho (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

 
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 

ocupa a vaga)
 1 vaga

PSDB/DEM/PPS  
Bispo Gê Tenuta Andreia Zito
Eduardo Gomes Arnaldo Jardim
Eleuses Paiva Arolde de Oliveira
Emanuel Fernandes Clóvis Fecury

Gustavo Fruet Duarte Nogueira vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Manoel Salviano Indio da Costa
Narcio Rodrigues vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Jorginho Maluly

Nelson Proença José Aníbal
Paulo Bornhausen José Mendonça Bezerra
Professora Raquel Teixeira Julio Semeghini
Solange Amaral Lobbe Neto
Vic Pires Franco Raul Jungmann
(Dep. do PV ocupa a vaga) Rômulo Gouveia

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Abelardo Camarinha Ariosto Holanda
Glauber Braga Fábio Faria
Luiza Erundina Jô Moraes

Miro Teixeira José Carlos Araújo vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Rodrigo Rollemberg Wilson Picler

(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)

PV  
Edigar Mão Branca José Paulo Tóffano
Lindomar Garçon vaga do 

PSDB/DEM/PPS 
PRB  

 Flávio Bezerra vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PHS  
Uldurico Pinto vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN 
Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira  
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49  
Telefones: 3216-6452 A 6458  
FAX: 3216-6465  

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA  
Presidente: Tadeu Filippelli (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Bonifácio de Andrada (PSDB) 
3º Vice-Presidente: José Maia Filho (DEM) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Antonio Carlos Biscaia Aracely de Paula
Augusto Farias vaga do PSDB/DEM/PPS Arnaldo Faria de Sá
Carlos Bezerra vaga do PSDB/DEM/PPS Carlos Abicalil
Ciro Nogueira Carlos Willian
Colbert Martins Celso Russomanno
Eduardo Cunha Décio Lima
Eliseu Padilha Dilceu Sperafico
Emiliano José Domingos Dutra
Fernando Gonçalves Eduardo Amorim
Geraldo Pudim vaga do PV Fátima Bezerra
Gerson Peres Hugo Leal
João Paulo Cunha Ibsen Pinheiro
José Eduardo Cardozo Jaime Martins
José Genoíno Jair Bolsonaro
José Mentor João Magalhães
Magela José Guimarães
Marçal Filho Leo Alcântara
Marcelo Guimarães Filho Luiz Couto
Maurício Quintella Lessa Maria do Rosário
Mauro Benevides Maria Lúcia Cardoso
Mendes Ribeiro Filho Maurício Rands
Nelson Trad Mauro Lopes
Osmar Serraglio Miguel Corrêa
Paes Landim Odílio Balbinotti
Paulo Maluf Pastor Pedro Ribeiro
Regis de Oliveira Paulo Rattes
Rubens Otoni Ricardo Barros
Sérgio Barradas Carneiro Sandes Júnior
Tadeu Filippelli Sandro Mabel
Themístocles Sampaio Silvio Costa vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Vicente Arruda Wilson Santiago
Vilson Covatti (Dep. do PRB ocupa a vaga)

Vital do Rêgo Filho 
(Dep. do PSDB/DEM/PPS 

ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

PSDB/DEM/PPS  
Antonio Carlos Pannunzio Alexandre Silveira
Arolde de Oliveira Arnaldo Madeira
Bonifácio de Andrada Bispo Gê Tenuta
Efraim Filho Bruno Araújo
Felipe Maia Carlos Melles
Indio da Costa vaga do PSOL Edson Aparecido
João Almeida Fernando Coruja
João Campos Humberto Souto
José Carlos Aleluia Jairo Ataide
José Maia Filho Jorginho Maluly



Jutahy Junior Major Fábio
Marcelo Itagiba Moreira Mendes

Mendonça Prado Onyx Lorenzoni vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Paulo Magalhães Paulo Bornhausen
Roberto Magalhães Renato Amary
Zenaldo Coutinho Ricardo Tripoli
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga) 

Rômulo Gouveia

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga) 

Solange Amaral

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

Vic Pires Franco

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Ciro Gomes Beto Albuquerque
Flávio Dino Chico Lopes
Francisco Tenorio Evandro Milhomen
Gonzaga Patriota Fernando Chiarelli
Jefferson Campos vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Pompeo de Mattos

Márcio França vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
Sergio Petecão

Marcos Medrado vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PRB ocupa a vaga)

Sandra Rosado 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Valtenir Pereira 
Vieira da Cunha 
Wolney Queiroz 

PV  
Marcelo Ortiz Roberto Santiago
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga) 

Sarney Filho

PSOL  
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

Chico Alencar

PRB  

 Eduardo Lopes vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN

 
George Hilton vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Rejane Salete Marques  
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 21  
Telefones: 3216-6494  
FAX: 3216-6499  

 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR  

Presidente: Ana Arraes (PSB) 
1º Vice-Presidente: Filipe Pereira (PSC) 
2º Vice-Presidente: Vinicius Carvalho (PTdoB) 
3º Vice-Presidente: Walter Ihoshi (DEM) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Antonio Cruz vaga do PSDB/DEM/PPS Ciro Nogueira
Celso Russomanno Eduardo da Fonte
Dr. Nechar vaga do PV João Carlos Bacelar
Elismar Prado José Eduardo Cardozo
Elizeu Aguiar Leandro Vilela vaga do PV

Filipe Pereira Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS

Leo Alcântara vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN Roberto Britto

Luiz Bittencourt Sandes Júnior
Neudo Campos Sérgio Barradas Carneiro
Tonha Magalhães Vital do Rêgo Filho
Vinicius Carvalho Wellington Roberto
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) Wladimir Costa

(Dep. do PHS ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

PSDB/DEM/PPS  
Carlos Sampaio Bruno Rodrigues
Dimas Ramalho Cezar Silvestri

Ricardo Tripoli Felipe Maia vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Rogerio Lisboa Julio Semeghini
Walter Ihoshi Milton Vieira
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga) 

Paulo Abi-ackel

 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Ana Arraes Abelardo Camarinha
Chico Lopes vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Wolney Queiroz

José Carlos Araújo vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
(Dep. do PSDB/DEM/PPS 

ocupa a vaga)
Júlio Delgado 
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga) 

PV  
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PSOL  

 
Ivan Valente vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PHS  
Felipe Bornier vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
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: Edmilson Valentim (PCdoB) 
1º Vice-Presidente: Dr. Ubiali (PSB) 
2º Vice-Presidente: João Maia (PR) 
3º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (DEM) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Edson Ezequiel Aelton Freitas
Jairo Carneiro Antônio Andrade
João Maia Armando Monteiro
José Guimarães Carlos Eduardo Cadoca
Jurandil Juarez Elizeu Aguiar vaga do PSDB/DEM/PPS

Miguel Corrêa Maurício Trindade vaga do PHS

Nelson Goetten Natan Donadon
Renato Molling Rebecca Garcia
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) Ricardo Berzoini

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

Silas Brasileiro

 Vilson Covatti
 Virgílio Guimarães

PSDB/DEM/PPS  
Albano Franco Guilherme Campos
Fernando de Fabinho Manoel Salviano
Leandro Sampaio Moreira Mendes

Luiz Paulo Vellozo Lucas 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Osório Adriano  1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN   



Capitão Assumção vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Fernando Coelho Filho

Dr. Ubiali Valadares Filho
Edmilson Valentim vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
Laurez Moreira 
Vanessa Grazziotin vaga do PHS 

PHS  

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Anamélia Lima Rocha M. Fernandes  
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33  
Telefones: 3216-6601 A 6609  
FAX: 3216-6610  

 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO  

Presidente: Eduardo Sciarra (DEM) 
1º Vice-Presidente: João Bittar (DEM) 
2º Vice-Presidente: Fernando Chucre (PSDB) 
3º Vice-Presidente: José Chaves (PTB) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Angela Amin Acélio Casagrande
Emilia Fernandes Bene Camacho
Flaviano Melo Benedito de Lira
Francisco Praciano Chico da Princesa
João Carlos Bacelar vaga do 

PSDB/DEM/PPS José Airton Cirilo

José Chaves José Carlos Vieira vaga do 

PSDB/DEM/PPS

Marcelo Melo Jurandy Loureiro
Milton Barbosa vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN Leonardo Monteiro

Zezéu Ribeiro Luiz Carlos Busato
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

Silvio Costa vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN

(Dep. do PV ocupa a vaga) (Dep. do PSDB/DEM/PPS 
ocupa a vaga)

1 vaga 1 vaga
PSDB/DEM/PPS  

Eduardo Sciarra Arnaldo Jardim
Fernando Chucre Gustavo Fruet
João Bittar Jorge Khoury
José Carlos Machado vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
Onyx Lorenzoni vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga) 

Renato Amary

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN   

Evandro Milhomen Flávio Dino
Mário Heringer vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PRB ocupa a vaga)

Osmar Júnior 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga) 

PV  
José Paulo Tóffano vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
PRB  

 Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Estevam dos Santos Silva  
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188  
Telefones: 3216-6551/ 6554  
FAX: 3216-6560  

 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS  

Presidente: Luiz Couto (PT) 
1º Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT) 
2º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB) 
3º Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Domingos Dutra Dr. Rosinha
Edmar Moreira vaga do PSDB/DEM/PPS Iriny Lopes
Janete Rocha Pietá José Linhares
Lucenira Pimentel Lincoln Portela
Luiz Couto Luiz Alberto
Pastor Pedro Ribeiro Paes de Lira

Pedro Wilson Pastor Manoel Ferreira 
(Licenciado)

Suely Paulo Henrique Lustosa
Veloso (Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga 

PSDB/DEM/PPS  
Geraldo Thadeu Eduardo Barbosa
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) José Maia Filho
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga) 

Mendonça Prado

2 vagas (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
 (Dep. do PHS ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Pompeo de Mattos Janete Capiberibe
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Paulo Rubem Santiago

PHS  
Miguel Martini Uldurico Pinto vaga do PSDB/DEM/PPS

 (Dep. do PRB ocupa a vaga)
PRB  

Cleber Verde vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN 
Antonio Bulhões vaga do PHS

1 vaga 1 vaga
PV  

 Antônio Roberto vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSOL  
Chico Alencar vaga do PSDB/DEM/PPS Luciana Genro vaga do PSDB/DEM/PPS

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: Maria do Rosário (PT) 
1º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT) 
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Alex Canziani Angela Portela
Angelo Vanhoni Charles Lucena
Antônio Carlos Biffi Elismar Prado
Bel Mesquita Emiliano José
Carlos Abicalil Eudes Xavier
Fátima Bezerra Fernando Nascimento
Gastão Vieira (Licenciado) Geraldo Resende
Iran Barbosa Jairo Carneiro
João Matos José Linhares
Joaquim Beltrão Marcelo Almeida
Joseph Bandeira Mauro Benevides
Lelo Coimbra Osmar Serraglio
Maria do Rosário Pedro Wilson
Neilton Mulim Roberto Alves
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS Rodrigo Rocha Loures
Professor Setimo vaga do 

PSDB/DEM/PPS 
Severiano Alves vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN



Raul Henry vaga do PV (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

Reginaldo Lopes 1 vaga 
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)  

1 vaga  
PSDB/DEM/PPS  

Clóvis Fecury 
Eduardo Barbosa vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
Jorginho Maluly Eleuses Paiva 
Lobbe Neto Lira Maia 
Pinto Itamaraty Luiz Carlos Setim 
Rogério Marinho vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN Narcio Rodrigues 

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Paulo Magalhães 
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga) 

Professor Ruy Pauletti 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga) 

Professora Raquel Teixeira 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) Raimundo Gomes de Matos 

2 vagas (Dep. do PV ocupa a vaga) 
 1 vaga 

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Alice Portugal Dr. Ubiali 
Ariosto Holanda vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Lídice da Mata 

Átila Lira Luiza Erundina 

Paulo Rubem Santiago 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Wilson Picler vaga do PSDB/DEM/PPS  
(Dep. do PSDB/DEM/PPS 
ocupa a vaga) 

 

PV  
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga) 

José Fernando Aparecido de 
Oliveira vaga do PSDB/DEM/PPS 

 Marcelo Ortiz 
PRB  

Marcos Antonio vaga do PSDB/DEM/PPS  
Secretário(a): Anamélia Ribeiro C. de Araújo  
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170  
Telefones: 3216-6625/6626/6627/6628  
FAX: 3216-6635  

 
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  

Presidente: Vignatti (PT) 
1º Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT) 
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Félix Mendonça (DEM) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Aelton Freitas Bilac Pinto
Andre Vargas Edgar Moury vaga do PSOL

Antonio Palocci Eduardo Cunha
Armando Monteiro João Magalhães
Eduardo Amorim João Paulo Cunha
Gladson Cameli Jorge Boeira
João Pizzolatti Leonardo Quintão
Manoel Junior vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN Magela

Marcelo Castro Maurício Quintella Lessa
Pedro Eugênio Paulo Maluf
Pedro Novais Pedro Henry
Pepe Vargas Professor Setimo
Ricardo Barros Reginaldo Lopes
Ricardo Berzoini Tonha Magalhães
Rodrigo Rocha Loures Vital do Rêgo Filho

Silvio Costa vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Zonta

Vicentinho Alves 
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 

ocupa a vaga)
Vignatti 1 vaga
Virgílio Guimarães vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN 
Wilson Santiago 

PSDB/DEM/PPS  
Alfredo Kaefer Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira Arnaldo Jardim
Carlos Melles João Almeida
Félix Mendonça João Bittar vaga do PV

Guilherme Campos João Oliveira
Ilderlei Cordeiro José Aníbal
Júlio Cesar José Carlos Aleluia
Julio Semeghini José Maia Filho

Luiz Carlos Hauly Nelson Proença vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Luiz Carreira vaga do PV 
Paulo Renato Souza 

(Licenciado)
(Dep. do PV ocupa a vaga) Rodrigo de Castro
 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
João Dado Ciro Gomes
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Julião Amin

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Osmar Júnior vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Paulo Pereira da Silva

 
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 

a vaga)
PV  

Ciro Pedrosa vaga do PSDB/DEM/PPS 
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 

a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

PSOL  

Luciana Genro 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti  
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136  
Telefones: 3216-6654/6655/6652  
FAX: 3216-6660  

 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE 

Presidente: Silvio Torres (PSDB) 
1º Vice-Presidente: Rômulo Gouveia (PSDB) 
2º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT) 
3º Vice-Presidente: Léo Vivas (PRB) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Aníbal Gomes Alexandre Santos
Cândido Vaccarezza vaga do 

PSDB/DEM/PPS Augusto Farias

Carlos Willian Celso Russomanno
Devanir Ribeiro Edinho Bez
João Magalhães José Mentor
Márcio Reinaldo Moreira Jurandil Juarez
Paulo Rattes Luis Carlos Heinze
Simão Sessim Luiz Sérgio
Solange Almeida Paulo Rocha
Vadão Gomes Vicentinho Alves
Wellington Roberto (Dep. do PHS ocupa a vaga)
1 vaga 

PSDB/DEM/PPS  
Edson Aparecido Bruno Araújo



Milton Vieira Duarte Nogueira

Rodrigo Maia 
Humberto Souto vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Rômulo Gouveia José Carlos Aleluia
Silvio Torres José Carlos Machado
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Moreira Mendes

 Vanderlei Macris
PSB/PDT/PCdoB/PMN   

Ademir Camilo Daniel Almeida
Sueli Vidigal Márcio França

(Dep. do PRB ocupa a vaga) (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

PRB  
Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN 

PHS  

 Felipe Bornier vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida  
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161  
Telefones: 3216-6671 A 6675  
FAX: 3216-6676  

 
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA  

Presidente: Roberto Britto (PP) 
1º Vice-Presidente: Eliene Lima (PP) 
2º Vice-Presidente: Dr. Talmir (PV) 
3º Vice-Presidente: Vadão Gomes (PP) 
Titulares  Suplentes  

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Eduardo Amorim Angelo Vanhoni 
Eliene Lima Fátima Bezerra 
Emilia Fernandes Fernando Ferro 
Francisco Praciano Lincoln Portela 
Iran Barbosa Mário de Oliveira 
Janete Rocha Pietá Nazareno Fonteles 

José Carlos Vieira vaga do PSDB/DEM/PPS Rodrigo Rocha 
Loures 

Jurandil Juarez 
Sabino Castelo 

Branco 
Leonardo Monteiro Silas Câmara 
Pedro Wilson 1 vaga 
Roberto Britto  
Vadão Gomes vaga do PV  

PSDB/DEM/PPS  
Luiz Carlos Setim Paulo Bornhausen 
(Dep. do PV ocupa a vaga) Rodrigo Maia 
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
ocupa a vaga) 

3 vagas 

2 vagas  
PSB/PDT/PCdoB/PMN   

Luiza Erundina Glauber Braga 
Sebastião Bala Rocha João Dado 

PV  
Dr. Talmir vaga do PSDB/DEM/PPS 1 vaga 
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
ocupa a vaga) 

 

Secretário(a): Sônia Hypolito  
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122  
Telefones: 3216-6692 / 6693  
FAX: 3216-6700  

 
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL  
Presidente: Roberto Rocha (PSDB) 
1º Vice-Presidente: Marcos Montes (DEM) 
2º Vice-Presidente: Jurandy Loureiro (PSC) 
3º Vice-Presidente: Leonardo Monteiro (PT) 

Titulares  Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   

Jurandy Loureiro Antonio Feijão vaga do PSDB/DEM/PPS

Leonardo Monteiro Fernando Marroni
Mário de Oliveira Homero Pereira
Paulo Piau Moacir Micheletto
Rebecca Garcia Paulo Roberto Pereira
Zé Geraldo Paulo Teixeira
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

Roberto Balestra

(Dep. do PV ocupa a vaga) Valdir Colatto
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

Zezéu Ribeiro

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

 
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 

a vaga)
PSDB/DEM/PPS  

André de Paula vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Arnaldo Jardim

Antonio Carlos Mendes Thame Cezar Silvestri vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Gervásio Silva Germano Bonow
Jorge Khoury vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Luiz Carreira

Marcos Montes Moreira Mendes vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Marina Maggessi 
Nilson Pinto vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Roberto Rocha Wandenkolk Gonçalves

Rodovalho vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN   

Givaldo Carimbão Miro Teixeira

(Dep. do PV ocupa a vaga) (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

PV  
Antônio Roberto vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Fernando Gabeira

Edson Duarte vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN 
Sarney Filho 
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: Bernardo Ariston (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Eduardo da Fonte (PP) 
2º Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT) 
3º Vice-Presidente: Nelson Bornier (PMDB) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Alexandre Santos Andre Vargas
Bernardo Ariston Chico D'angelo

Carlos Alberto Canuto 
Davi Alves Silva Júnior vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Eduardo da Fonte Edinho Bez
Eduardo Valverde Edio Lopes
Ernandes Amorim Edson Ezequiel
Fernando Ferro Jilmar Tatto
Fernando Marroni João Pizzolatti
Jorge Boeira Leonardo Quintão
José Otávio Germano vaga do 

PSDB/DEM/PPS Maurício Quintella Lessa

José Santana de Vasconcellos Pedro Eugênio

Luiz Alberto vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
Pedro Fernandes vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Luiz Fernando Faria Silvio Costa vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN



Marcos Lima Simão Sessim
Nelson Bornier Solange Almeida
Rose de Freitas Tatico

Vander Loubet (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

Wladimir Costa (Dep. do PV ocupa a vaga)
 1 vaga

PSDB/DEM/PPS  

Arnaldo Jardim Bruno Araújo vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Betinho Rosado Carlos Brandão
Bruno Rodrigues Eduardo Gomes
João Oliveira Eduardo Sciarra
Marcio Junqueira Gervásio Silva
Paulo Abi-ackel José Carlos Aleluia
Silvio Lopes Nelson Proença
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

Paulo Bornhausen

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Urzeni Rocha

 Vitor Penido
PSB/PDT/PCdoB/PMN   

Arnaldo Vianna Átila Lira

Brizola Neto vaga do PSDB/DEM/PPS 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Fernando Chiarelli 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Julião Amin 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PV  

Fábio Ramalho Ciro Pedrosa vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

 
José Fernando Aparecido de 

Oliveira
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: Damião Feliciano (PDT) 
1º Vice-Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT) 
2º Vice-Presidente: Átila Lins (PMDB) 
3º Vice-Presidente: Maria Lúcia Cardoso (PMDB) 
Titulares  Suplentes  

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Aracely de Paula Andre Zacharow 

Arlindo Chinaglia Arnon Bezerra vaga do 

PSDB/DEM/PPS 
Átila Lins Carlos Zarattini 
Dr. Rosinha Gladson Cameli 
Ibsen Pinheiro Jackson Barreto 
Íris de Araújo Janete Rocha Pietá 
Jair Bolsonaro José Genoíno 
Luiz Sérgio Lelo Coimbra vaga do PV 
Marcondes Gadelha vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN Luciana Costa 

Maria Lúcia Cardoso 
Manoel Junior vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN 
Maurício Rands Márcio Reinaldo Moreira 

Nilson Mourão 
Paes Landim vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN 
Severiano Alves Paulo Pimenta 

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Raul Henry
(Dep. do PV ocupa a vaga) Regis de Oliveira
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

Takayama

(Dep. do PSDB/DEM/PPS 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)

PSDB/DEM/PPS  
Bruno Araújo André de Paula

Claudio Cajado 
Antonio Carlos Mendes 

Thame

Francisco Rodrigues Bispo Gê Tenuta vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Professor Ruy Pauletti Bonifácio de Andrada
Raul Jungmann José C. Stangarlini
Renato Amary Luiz Carlos Hauly
Rodrigo de Castro Marina Maggessi
Urzeni Rocha vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
Moreira Mendes vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

William Woo Nelson Proença vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Walter Ihoshi

 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/
PTC/PTdoB ocupa a vaga)

 
(Dep. do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN   

Aldo Rebelo Capitão Assumção vaga do 

PSDB/DEM/PPS

Damião Feliciano Jefferson Campos vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Sebastião Bala Rocha vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Júlio Delgado

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Vieira da Cunha
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB 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)

PV  

Fernando Gabeira 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/
PTC/PTdoB ocupa a vaga)

José Fernando Aparecido de Oliveira 
vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 

PRB  
Eduardo Lopes vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
George Hilton vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
PSOL  

Ivan Valente vaga do PSDB/DEM/PPS 
Secretário(a): Iracema Marques  
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: Marina Maggessi (PPS) 
1º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS) 
2º Vice-Presidente: Marcelo Melo (PMDB) 
3º Vice-Presidente: João Campos (PSDB) 



Titulares  Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   

Antonio Carlos Biscaia Elizeu Aguiar vaga do PV

Arnaldo Faria de Sá Hugo Leal
Domingos Dutra Iriny Lopes
Fernando Marroni Janete Rocha Pietá
Fernando Melo José Genoíno
Marcelo Melo Laerte Bessa
Neilton Mulim Lincoln Portela
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) Mauro Lopes

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

Paes de Lira

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

 
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 

ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS  

Alexandre Silveira Carlos Sampaio
Bispo Gê Tenuta Guilherme Campos

João Campos Marcelo Itagiba vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Major Fábio Pinto Itamaraty
Marina Maggessi vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Rogerio Lisboa

Raul Jungmann vaga do PV (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

William Woo 
PSB/PDT/PCdoB/PMN   

Capitão Assumção Glauber Braga
Enio Bacci vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
Gonzaga Patriota vaga do 

PSDB/DEM/PPS

Francisco Tenorio Paulo Rubem Santiago
Perpétua Almeida vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
Pompeo de Mattos vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV  

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana  
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C  
Telefones: 3216-6761 / 6762  
FAX: 3216-6770  

 
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA  

Presidente: Elcione Barbalho (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Dr. Paulo César (PR) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Acélio Casagrande Antonio Carlos Chamariz
Aline Corrêa Antonio Cruz
Andre Zacharow vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN Arlindo Chinaglia

Angela Portela Assis do Couto
Armando Abílio vaga do PSOL Bel Mesquita
Arnaldo Faria de Sá Carlos Bezerra
Bene Camacho Cida Diogo
Chico D'angelo Dr. Nechar
Darcísio Perondi Geraldo Pudim
Dr. Paulo César Íris de Araújo
Elcione Barbalho Moises Avelino vaga do PSOL

Fátima Pelaes Nazareno Fonteles
Geraldo Resende Neilton Mulim
Henrique Fontana vaga do 

PSDB/DEM/PPS Pastor Pedro Ribeiro

Jofran Frejat Pepe Vargas
José Carlos Vieira vaga do 

PSDB/DEM/PPS Simão Sessim

José Linhares Solange Almeida

Maurício Trindade Waldemir Moka
Roberto Alves 
Saraiva Felipe 
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

PSDB/DEM/PPS  
Alceni Guerra Andreia Zito
Eduardo Barbosa Eleuses Paiva
Germano Bonow Fernando Coruja
José C. Stangarlini Geraldo Thadeu
Lael Varella João Campos
Raimundo Gomes de Matos Jorginho Maluly
Rita Camata vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Leandro Sampaio

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Leonardo Vilela
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Otavio Leite

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Ronaldo Caiado

1 vaga 
PSB/PDT/PCdoB/PMN   

Jô Moraes Marcelo Serafim
Manato Mário Heringer
Ribamar Alves Mauro Nazif
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV  
Dr. Talmir Luiz Bassuma

PSOL  
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)
PRB  

Antonio Bulhões vaga do 

PSDB/DEM/PPS 
Cleber Verde vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN

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: Sabino Castelo Branco (PTB) 
1º Vice-Presidente: Sérgio Moraes (PTB) 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Edgar Moury Armando Abílio
Eudes Xavier Carlos Santana
Fernando Nascimento Edinho Bez vaga do PSDB/DEM/PPS

Gorete Pereira vaga do PSDB/DEM/PPS Emilia Fernandes
Hermes Parcianello Filipe Pereira
Jovair Arantes vaga do PSDB/DEM/PPS Gladson Cameli
Laerte Bessa José Otávio Germano
Luciano Castro Nelson Pellegrino (Licenciado)
Luiz Carlos Busato Osvaldo Reis
Milton Monti vaga do PSDB/DEM/PPS Sandro Mabel
Paulo Rocha Vinicius Carvalho

Pedro Henry (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

Sabino Castelo Branco (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

Sérgio Moraes (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

Vicentinho 
Wilson Braga 

PSDB/DEM/PPS  



Andreia Zito Carlos Alberto Leréia
Major Fábio Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira Efraim Filho
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga) 

Ilderlei Cordeiro vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga) 

João Campos

(Dep. do 
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a 
vaga) 

Jorginho Maluly

(Dep. do 
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a 
vaga) 

José Carlos Aleluia

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga) 

Marcio Junqueira

 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN   

Daniel Almeida Alice Portugal vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Manuela D'ávila vaga do 

PSDB/DEM/PPS Maria Helena

Mauro Nazif vaga do PSDB/DEM/PPS Sandra Rosado
Paulo Pereira da Silva Sebastião Bala Rocha

1 vaga Vanessa Grazziotin vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV  
Roberto Santiago Edigar Mão Branca
Secretário(a): Ruy Omar Prudêncio da Silva  
Local: Anexo II, Sala T 50  
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807  
FAX: 3216-6815  

 
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

Presidente: Afonso Hamm (PP) 
1º Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PR) 
2º Vice-Presidente: Eugênio Rabelo (PP) 
3º Vice-Presidente: Otavio Leite (PSDB) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Afonso Hamm Alex Canziani
Arnon Bezerra Fátima Pelaes
Carlos Eduardo Cadoca Gilmar Machado
Deley Hermes Parcianello
Edinho Bez vaga do PSDB/DEM/PPS Iran Barbosa
Eliene Lima João Pizzolatti
Eugênio Rabelo vaga do PSDB/DEM/PPS Joaquim Beltrão
Fernando Lopes José Rocha
Jackson Barreto Vicentinho

Jilmar Tatto (Dep. do PSDB/DEM/PPS 
ocupa a vaga)

José Airton Cirilo 
Lupércio Ramos vaga do PSDB/DEM/PPS 
Marcelo Teixeira 

PSDB/DEM/PPS  
Carlos Brandão Albano Franco
Jerônimo Reis Fábio Souto
Otavio Leite Fernando de Fabinho
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Marcos Montes vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Moreira Mendes

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Silvio Torres

 Thelma de Oliveira
PSB/PDT/PCdoB/PMN   

Fábio Faria Ademir Camilo
Lídice da Mata Laurez Moreira
Valadares Filho Manuela D'ávila
Secretário(a): James Lewis Gorman Junior  
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo  
Telefones: 3216-6831 / 6832 / 6833  
FAX: 3216-6835  

 
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES  

Presidente: Jaime Martins (PR) 
1º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Carlos Santana (PT) 
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Airton Roveda vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN Aelton Freitas

Camilo Cola vaga do PSDB/DEM/PPS Beto Mansur
Carlos Santana Devanir Ribeiro
Carlos Zarattini Eliseu Padilha
Chico da Princesa Flaviano Melo
Davi Alves Silva Júnior vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN José Chaves

Décio Lima Marcelo Teixeira
Edio Lopes vaga do PSDB/DEM/PPS Marcos Lima
Geraldo Simões Nelson Bornier
Hugo Leal Nelson Trad
Jaime Martins Pedro Chaves
Lázaro Botelho Renato Molling
Leonardo Quintão Rubens Otoni

Lúcio Vale vaga do PV Sérgio Brito (Licenciado) vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Marcelo Almeida vaga do 

PSDB/DEM/PPS 
Sérgio Moraes

Marinha Raupp 
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 

a vaga)

Mauro Lopes (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

Olavo Calheiros 
Pedro Fernandes 
Roberto Britto 
Silas Brasileiro 
Wellington Fagundes vaga do 

PSDB/DEM/PPS 
1 vaga 

PSDB/DEM/PPS  

Affonso Camargo 
Alexandre Silveira vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Carlos Alberto Leréia Arnaldo Jardim
Cláudio Diaz Arolde de Oliveira
Vanderlei Macris Emanuel Fernandes
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga) 

Fernando Chucre

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga) 

Geraldo Thadeu vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga) 

Lael Varella

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga) 

Rita Camata

1 vaga Roberto Rocha

 Rogério Marinho vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN

 Walter Ihoshi
 (Dep. do PV ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN   



Beto Albuquerque Gonzaga Patriota
Giovanni Queiroz Perpétua Almeida
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/

PTdoB ocupa a vaga)
PV  

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga) 

Dr. Talmir vaga do PSDB/DEM/PPS

 Fábio Ramalho
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 PARA ANALISAR TODOS OS 

ARTIGOS AINDA NÃO REGULAMENTADOS DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.  

Presidente: 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Coordenador: Regis de Oliveira (PSC) 
Titulares  Suplentes

PMDB  
Ibsen Pinheiro 
Osmar Serraglio 

PT  
Cândido Vaccarezza 
João Paulo Cunha 
José Eduardo Cardozo 
José Genoíno 

PSDB  
Bruno Araújo 

DEM  
Roberto Magalhães 
Solange Amaral 

PP  
Jairo Carneiro 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá 

PDT  
João Dado 

PSC  
Regis de Oliveira 

PV  
Marcelo Ortiz 

PPS  
Fernando Coruja 

PCdoB   
Aldo Rebelo 
Flávio Dino 

PRB  
Cleber Verde 

PTdoB   
Vinicius Carvalho 
Secretário(a): Raquel Figueiredo  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: (61) 3216-6240  
FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PREPARAR AS 

COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DA 
INAUGURAÇÃO DE BRASÍLIA E DA TRANSFERÊNCIA DO 

CONGRESSO NACIONAL PARA A NOVA CAPITAL FEDERAL.  
Presidente: Rodrigo Rollemberg (PSB) 

1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Osório Adriano (DEM) 
Titulares  Suplentes

PMDB  
Tadeu Filippelli 

PT  
Magela 
Marco Maia 

DEM  
Osório Adriano  

PR  
Jofran Frejat 

PSB  
Rodrigo Rollemberg 

PSC  
Laerte Bessa 
Secretário(a): -  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR, ATÉ O 

DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2008, 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: Daniel Almeida (PCdoB) 
1º Vice-Presidente: Claudio Cajado (DEM) 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   

Arnaldo Faria de Sá Aracely de 
Paula

Elcione Barbalho Carlos Santana
Fernando Ferro Fátima Bezerra
Fernando Lopes Filipe Pereira
José Eduardo Cardozo Luiz Couto
Magela 4 vagas
Pastor Manoel Ferreira (Licenciado) 
Wilson Braga vaga do PSDB/DEM/PPS 
(Dep. do PRB ocupa a vaga) 
1 vaga 

PSDB/DEM/PPS  

Andreia Zito Eduardo 
Barbosa

Arnaldo Jardim Emanuel 
Fernandes

Claudio Cajado 
Rômulo 
Gouveia

João Almeida 2 vagas
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a 
vaga) 

PSB/PDT/PCdoB/PMN   

Daniel Almeida Pompeo de 
Mattos

Lídice da Mata 1 vaga
PV  

Sarney Filho 
Fernando 

Gabeira
PHS  



Felipe Bornier 1 vaga
PRB  

George Hilton vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A  
Telefones: 3216.6209  
FAX: 3216.6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 3-A, DE 
2007, DO SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS, QUE 

"ALTERA O INCISO XII DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL" (PERMITE FÉRIAS COLETIVAS NOS JUÍZOS E 

TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU).  
Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB) 
1º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT) 
2º Vice-Presidente: Júlio Delgado (PSB) 
3º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB) 
Relator: Paes Landim (PTB) 
Titulares  Suplentes  

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Antonio Carlos Biscaia Bilac Pinto 

Dalva Figueiredo Fernando 
Gonçalves 

José Santana de Vasconcellos Geraldo Pudim 

Márcio Reinaldo Moreira Nazareno 
Fonteles 

Mauro Lopes 
Pastor Pedro 

Ribeiro 
Miguel Corrêa Ricardo Barros 
Nelson Trad Veloso 
Paes Landim 2 vagas 
(Dep. do PRB ocupa a vaga)  

PSDB/DEM/PPS  
Moreira Mendes João Almeida 
Paulo Abi-ackel Lael Varella 
Vitor Penido 3 vagas 
2 vagas  

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Júlio Delgado 2 vagas 
Marcos Medrado  

PV  
Fábio Ramalho 1 vaga 

PRB  
Antonio Bulhões vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 1 vaga 
1 vaga  
Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: (61) 3216-6287  
FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 28, DE 2007, 
DO SR. VITAL DO REGO FILHO, QUE "ACRESCENTA O 

ART.73-A À COSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO O 
CONSELHO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS". 

Presidente: Mauro Benevides (PMDB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM) 
3º Vice-Presidente: Benedito de Lira (PP) 
Relator: Júlio Delgado (PSB) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   

Andre Vargas 
Antonio Carlos 

Biscaia
Augusto Farias Átila Lins
Benedito de Lira Eduardo Amorim
Dr. Rosinha Elismar Prado
Eduardo Valverde Joaquim Beltrão
Mauro Benevides 4 vagas
Vicentinho Alves 

Vital do Rêgo Filho 
(Dep. do PRB ocupa a vaga) 

PSDB/DEM/PPS  

Efraim Filho Bonifácio de 
Andrada

Humberto Souto Leandro Sampaio
Roberto Magalhães 3 vagas
2 vagas 

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Júlio Delgado Valtenir Pereira
Sebastião Bala Rocha Wolney Queiroz

PV  
1 vaga 1 vaga

PSOL  
1 vaga 1 vaga

PRB  
Antonio Bulhões vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
Secretário(a): Cláudia Maria Borges Matias  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: (61) 3216-6235  
FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 30-A, DE 

2007, DA SRA. ANGELA PORTELA, QUE "DÁ NOVA 
REDAÇÃO AO INCISO XVIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, AMPLIANDO PARA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS 
A LICENÇA À GESTANTE".  

Presidente: Cida Diogo (PT) 
1º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT) 
2º Vice-Presidente: Solange Amaral (DEM) 
3º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT) 
Relator: Rita Camata (PSDB) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Aline Corrêa Armando Abílio
Angela Portela Darcísio Perondi
Arnaldo Faria de Sá Eudes Xavier

Cida Diogo 
Janete Rocha 

Pietá
Dr. Nechar vaga do PV Luiz Couto
Elcione Barbalho 4 vagas
Fátima Bezerra 
Íris de Araújo 
Lucenira Pimentel 
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS 
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga) 

PSDB/DEM/PPS  
Andreia Zito 5 vagas
Leandro Sampaio 
Rita Camata vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
Solange Amaral 
Thelma de Oliveira 
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa 
a vaga) 

PSB/PDT/PCdoB/PMN   

Maria Helena Edmilson 
Valentim

Sueli Vidigal 
Perpétua 
Almeida

PV  
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa 
a vaga) 

1 vaga

PRB  
Cleber Verde 1 vaga
Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: (61) 3216-6216/3216-6232  



FAX: (61) 3216-66225  
 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 31-A, DE 

2007, DO SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES, QUE "ALTERA O 
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL, UNIFICA A LEGISLAÇÃO 

DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À 
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES 

DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E 
INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO, DENTRE OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS".  
Presidente: Antonio Palocci (PT) 
1º Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Paulo Renato Souza (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Humberto Souto (PPS) 
Relator: Sandro Mabel (PR) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Antonio Palocci Carlos Zarattini
Armando Monteiro Celso Maldaner
Átila Lins Eduardo Cunha
Edinho Bez Eduardo Valverde
Gerson Peres Gastão Vieira (Licenciado)
Lelo Coimbra João Leão (Licenciado)
Paulo Maluf João Maia
Pepe Vargas Luiz Carlos Busato
Rodrigo Rocha Loures Manoel Junior vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Sandro Mabel Márcio Reinaldo Moreira
Virgílio Guimarães Maurício Rands
1 vaga Ricardo Barros
 1 vaga

PSDB/DEM/PPS  
Eduardo Sciarra Antonio Carlos Mendes Thame
Humberto Souto Carlos Melles
Julio Semeghini Emanuel Fernandes
Leonardo Vilela Fernando Coruja
Luiz Carreira Júlio Cesar
Paulo Bornhausen Ronaldo Caiado
Paulo Renato Souza 
(Licenciado) Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Ana Arraes Francisco Tenorio
Chico Lopes João Dado

Miro Teixeira 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
ocupa a vaga)

PV  
Fábio Ramalho Sarney Filho

PSOL  
1 vaga Ivan Valente
Secretário(a): Eveline Alminta  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A  
Telefones: 3216.6211  
FAX: 3216.6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 42-A, DE 

1995, DA SENHORA RITA CAMATA, QUE "DÁ NOVA 
REDAÇÃO AO ARTIGO 55 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", 

ESTABELECENDO QUE PERDERÁ O MANDATO O 
DEPUTADO OU SENADOR QUE SE DESFILIAR 

VOLUNTARIAMENTE DO PARTIDO SOB CUJA LEGENDA FOI 
ELEITO. 

Presidente: 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Luciano Castro (PR) 
Titulares  Suplentes  

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Arnon Bezerra Arnaldo Faria de Sá 

Carlos Willian Celso Maldaner
João Paulo Cunha Lincoln Portela
José Genoíno Marcelo Almeida
José Otávio Germano Nelson Bornier
Luciano Castro Paulo Piau
Regis de Oliveira Reginaldo Lopes

Silvio Costa vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Sérgio Barradas 
Carneiro

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga) 1 vaga
1 vaga 

PSDB/DEM/PPS  
Bruno Rodrigues Efraim Filho
Claudio Cajado José Maia Filho
Felipe Maia 3 vagas
Gervásio Silva 
Raul Jungmann 
Rita Camata vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Laurez Moreira Pompeo de Mattos
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
ocupa a vaga) 

Sueli Vidigal

PV  
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL  
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Fernando Maia Leão  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A  
Telefones: (61) 3216-6241  
FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E 
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO Nº 47, DE 2003, DO SENADO FEDERAL, QUE 
"ALTERA O ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA 
INTRODUZIR A ALIMENTAÇÃO COMO DIREITO SOCIAL".  

Presidente: Armando Abílio (PTB) 
1º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB) 
2º Vice-Presidente: Emilia Fernandes (PT) 
3º Vice-Presidente: Valadares Filho (PSB) 
Relator: Lelo Coimbra (PMDB) 
Titulares  Suple ntes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Acélio Casagrande Aline Corrêa
Antonio Cruz Charles Lucena
Armando Abílio Dr. Rosinha
Emilia Fernandes Elismar Prado
Joseph Bandeira Gilmar Machado
Lelo Coimbra Jorge Boeira
Nazareno Fonteles 3 vagas
Rose de Freitas 
Tonha Magalhães 

PSDB/DEM/PPS  
Eleuses Paiva Antonio Carlos Mendes Thame
Geraldo Thadeu Ilderlei Cordeiro
Raimundo Gomes de Matos João Bittar
Roberto Magalhães João Campos
Thelma de Oliveira 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Paulo Rubem Santiago Mário Heringer
Valadares Filho Ribamar Alves

PV  
Dr. Talmir 1 vaga

PSOL  
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Cláudia Matias  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: (61) 3216-6235  
FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 



À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 052, DE 
2003, DO SR. RIBAMAR ALVES, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO 

AO § 4º DO ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", 
ESTABELECENDO QUE NA CRIAÇÃO, FUSÃO OU 

DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIOS DEVERÃO SER 
PRESERVADOS A CONTINUIDADE E A UNIDADE 
HISTÓRICO-CULTURAL DO AMBIENTE URBANO.  

Presidente: Eduardo Valverde (PT) 
1º Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM) 
3º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB) 
Relator: Zequinha Marinho (PSC) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Angela Amin Leonardo Monteiro
Dr. Nechar vaga do PV Nazareno Fonteles
Eduardo Valverde Paes Landim

Flaviano Melo Waldir Maranhão 
(Licenciado)

José Airton Cirilo Zezéu Ribeiro
Luciana Costa 4 vagas
Moacir Micheletto 
Sérgio Moraes 
Zequinha Marinho 
1 vaga 

PSDB/DEM/PPS  
Carlos Brandão Fernando Chucre
Duarte Nogueira Geraldo Thadeu
Jorge Khoury Guilherme Campos

Moreira Mendes Raimundo Gomes de 
Matos

1 vaga 1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN   

Ademir Camilo Perpétua Almeida
Ribamar Alves 1 vaga

PV  
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdo
B ocupa a vaga) 

José Fernando Aparecido 
de Oliveira

PRB  
Cleber Verde Marcos Antonio
Secretário(a): Valdivino Telentino Filho  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: (61) 3216-6206  
FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 59-A, DE 

2007, DO SR. MÁRCIO FRANÇA, QUE "ACRESCENTA 
DISPOSITIVOS AO ART. 144, CRIANDO A POLÍCIA 

PORTUÁRIA FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".  
Presidente: Paulo Pimenta (PT) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Antonio Carlos Biscaia Carlos Santana
Arnaldo Faria de Sá Fátima Pelaes
Beto Mansur Magela
Eliseu Padilha Pedro Novais
Manoel Junior vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN 5 vagas
Neilton Mulim 
Paes de Lira 
Paulo Pimenta 
Paulo Rocha 
Rose de Freitas 

PSDB/DEM/PPS  
Indio da Costa 5 vagas
João Campos 

Major Fábio 
Marina Maggessi 
William Woo 

PSB/PDT/PCdoB/PMN   

Capitão Assumção 
Gonzaga 

Patriota
(Dep. do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
ocupa a vaga) Márcio França

PV  
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS  
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: (61) 3216-6287  
FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 89-A, DE 
2007, DO SR. JOÃO DADO, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO 

INCISO XI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO", 
ESTABELECENDO O MESMO TETO REMUNERATÓRIO PARA 

QUALQUER QUE SEJA A ESFERA DE GOVERNO.  
Presidente: Átila Lins (PMDB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Arnaldo Faria de Sá Eduardo Valverde
Átila Lins Lincoln Portela
Décio Lima Luiz Couto
Edinho Bez Marcelo Castro
Maurício Trindade Pedro Eugênio

Nelson Trad Rodrigo Rocha 
Loures

Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS 3 vagas
Paulo Maluf 
Paulo Pimenta 
Vander Loubet 

PSDB/DEM/PPS  
Cezar Silvestri 5 vagas
Efraim Filho 
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa 
a vaga) 
2 vagas 

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Gonzaga Patriota Chico Lopes
João Dado Mário Heringer

PV  
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS  
Felipe Bornier 1 vaga
Secretário(a): Aparecida de Moura  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: (61) 3126-6207  
FAX: (61) 3126-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 98-A, DE 
2007, DO SENHOR OTÁVIO LEITE, QUE "ACRESCENTA A 
ALÍNEA (E) AO INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL", INSTITUINDO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE 

OS FONOGRAMAS E VIDEOFONOGRAMAS MUSICAIS 
PRODUZIDOS NO BRASIL, CONTENDO OBRAS MUSICAIS 
OU LÍTERO-MUSICAIS DE AUTORES BRASILEIROS, E/OU 

OBRAS EM GERAL INTERPRETADAS POR ARTISTAS 
BRASILEIROS, BEM COMO OS SUPORTES MATERIAIS OU 

ARQUIVOS DIGITAIS QUE OS CONTENHAM.  
Presidente: Décio Lima (PT) 



1º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS) 
2º Vice-Presidente: Marcelo Serafim (PSB) 
3º Vice-Presidente: Chico Alencar (PSOL) 
Relator: José Otávio Germano (PP) 
Titulares  Suplentes  

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Átila Lins Edio Lopes 
Bilac Pinto Fernando Ferro 
Chico D'angelo Francisco Praciano 
Décio Lima Lincoln Portela 
Elismar Prado Luiz Fernando Faria 
José Otávio Germano Marinha Raupp 
Lupércio Ramos Rebecca Garcia 
Marcelo Melo Sabino Castelo Branco 
Paulo Roberto Pereira Wladimir Costa 

PSDB/DEM/PPS  
Albano Franco Bruno Araújo 
André de Paula Jorge Khoury 
Arnaldo Jardim Jorginho Maluly 
Germano Bonow Leandro Sampaio 
Otavio Leite Professora Raquel Teixeira 

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Marcelo Serafim Fábio Faria 
Vanessa Grazziotin 1 vaga 

PV  
Edigar Mão Branca Fábio Ramalho 

PSOL  
Chico Alencar Ivan Valente 
Secretário(a): Angélica Fialho  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: 3216-6218 / 3216-6232  
FAX: 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 115-A, DE 

2007, DO SR. PAULO RENATO SOUZA, QUE "CRIA O 
TRIBUNAL SUPERIOR DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA".  

Presidente: Vital do Rêgo Filho (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Ibsen Pinheiro (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Francisco Praciano (PT) 
Relator: Flávio Dino (PCdoB) 
Titulares  Suplentes  

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Benedito de Lira Antonio Carlos Biscaia 
Domingos Dutra José Eduardo Cardozo 
Elizeu Aguiar Leo Alcântara 
Fátima Bezerra Luiz Couto 
Francisco Praciano Mauro Benevides 
Ibsen Pinheiro 4 vagas 
Regis de Oliveira  
Vicente Arruda  
Vital do Rêgo Filho  

PSDB/DEM/PPS  
Antonio Carlos Mendes Thame Arnaldo Jardim 
Gustavo Fruet Paulo Abi-ackel 
Onyx Lorenzoni 3 vagas 
Paulo Bornhausen  
Raul Jungmann  

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Flávio Dino 2 vagas 
Giovanni Queiroz  

PV  
Marcelo Ortiz 1 vaga 

PSOL  
Chico Alencar 1 vaga 
Secretário(a): Heloísa Maria Diniz  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: (61) 3216-6201  
FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 130-A, DE 
2007, DO SR. MARCELO ITAGIBA, QUE "REVOGA O INCISO 
X DO ART. 29; O INCISO III DO ART. 96; AS ALÍNEAS 'B' E 'C' 
DO INCISO I DO ART. 102; A ALÍNEA 'A' DO INCISO I DO ART. 

105; E A ALÍNEA “A” DO INCISO I DO ART. 108, TODOS DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (REVOGA DISPOSITIVOS QUE 

GARANTEM A PRERROGATIVA DE FORO OU “FORO 
PRIVILEGIADO”).  

Presidente: Dagoberto (PDT) 
1º Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (DEM) 
2º Vice-Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB) 
Relator: Regis de Oliveira (PSC) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Aníbal Gomes Átila Lins
Arnon Bezerra Fátima Pelaes
Eduardo Valverde Maurício Quintella Lessa
Fernando Ferro Nilson Mourão
João Pizzolatti Pedro Fernandes
Jorge Bittar (Licenciado) Rubens Otoni
Laerte Bessa Sandes Júnior
Regis de Oliveira Virgílio Guimarães
Vicente Arruda (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS  
Alexandre Silveira Antonio Carlos Pannunzio
Jorge Tadeu Mudalen 
(Licenciado) 

Geraldo Thadeu

Osório Adriano  
Marcelo Itagiba vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Paulo Abi-ackel William Woo
Ricardo Tripoli 2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Dagoberto Paulo Rubem Santiago
Gonzaga Patriota 1 vaga

PV  
Fábio Ramalho 1 vaga

PHS  
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A  
Telefones: 3216.6214  
FAX: 3216.6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 134-A, DE 

2007, DO SR. ALCENI GUERRA, QUE "ACRESCENTA 
PARÁGRAFO AO ART . 208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 

DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 1º DO ART. 211" 
(PREVÊ A PUNIÇÃO PARA O AGENTE PÚBLICO 

RESPONSÁVEL PELA GARANTIA À EDUCAÇÃO BÁSICA, EM 
CASO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE FORA DA ESCOLA, E 

O ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL NAS ESCOLAS 
PÚBLICAS)  

Presidente: 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   

Fátima Bezerra Antonio Carlos 
Chamariz

Geraldo Simões Eudes Xavier
Joaquim Beltrão Iran Barbosa
José Linhares João Matos
Maria Lúcia Cardoso Reginaldo Lopes
Nilmar Ruiz 4 vagas
Nilson Mourão 
Paes Landim 



Professor Setimo 
Severiano Alves vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN 

PSDB/DEM/PPS  
Alceni Guerra Eduardo Sciarra
Ilderlei Cordeiro Germano Bonow
Lobbe Neto Rogério Marinho
Luiz Carlos Setim 2 vagas
Professora Raquel Teixeira 

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Alice Portugal Átila Lira
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
ocupa a vaga) 

Paulo Rubem 
Santiago

PV  
Dr. Talmir 1 vaga

PHS  
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): -  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 153-A, DE 
2003, DO SR. MAURÍCIO RANDS, QUE "ALTERA O ART. 132 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (REGULAMENTANDO A 
CARREIRA DE PROCURADOR MUNICIPAL).  

Presidente: 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Arnaldo Faria de Sá Antônio Carlos Biffi
José Eduardo 
Cardozo 

José Mentor

Maurício Quintella 
Lessa Paes Landim

Maurício Rands Reginaldo Lopes
Mendes Ribeiro 
Filho 

Sérgio Brito (Licenciado) vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Nelson Trad Wilson Santiago
Nilson Mourão 4 vagas
Regis de Oliveira 
Simão Sessim 

PSDB/DEM/PPS  
Clóvis Fecury 5 vagas
Gustavo Fruet 
Ilderlei Cordeiro 
Otavio Leite 
Roberto Magalhães 

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Alice Portugal Lídice da Mata

Julião Amin 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
ocupa a vaga)

PV  
Marcelo Ortiz Ciro Pedrosa

PSOL  
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): -  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 210-A DE 

2007, DO SR. REGIS DE OLIVEIRA, QUE "ALTERA OS 
ARTIGOS 95 E 128 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA 

RESTABELECER O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 
COMO COMPONENTE DA REMUNERAÇÃO DAS CARREIRAS 

DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO".  
Presidente: João Dado (PDT) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Laerte Bessa (PSC) 

Titulares  Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   

Arnaldo Faria de 
Sá 

Jofran Frejat

Dalva Figueiredo Joseph Bandeira
Eduardo 
Valverde 

Magela

Eliene Lima Marcelo Melo
Elismar Prado Natan Donadon
Geraldo Pudim Paes de Lira
João Maia Washington Luiz
Laerte Bessa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
Mauro Lopes 1 vaga

PSDB/DEM/PPS  
Alexandre 
Silveira João Campos

Jorginho Maluly Marcelo Itagiba vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Major Fábio Marina Maggessi
Zenaldo 
Coutinho William Woo

1 vaga 2 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN   

Francisco 
Tenorio 

Dagoberto

João Dado Flávio Dino
PV  

Marcelo Ortiz 1 vaga
PSOL  

1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: (61) 3216-6232  
FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 231-A, DE 
1995, DO SR. INÁCIO ARRUDA, QUE "ALTERA OS INCISOS 

XIII E XVI DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL" 
(REDUZINDO A JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO PARA 40 

HORAS SEMANAIS E AUMENTANDO PARA 75% A 
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO).  

Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB) 
1º Vice-Presidente: Deley (PSC) 
2º Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB) 
3º Vice-Presidente: José Otávio Germano (PP) 
Relator: Vicentinho (PT) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Deley Carlos Santana
Eudes Xavier Fátima Bezerra

Gorete Pereira Maria Lúcia 
Cardoso

Iran Barbosa Paulo Rocha
José Otávio Germano Sandro Mabel
Luiz Carlos Busato 4 vagas
Vicentinho 
Wilson Braga 
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga) 

PSDB/DEM/PPS  

Arnaldo Jardim Guilherme 
Campos

Carlos Sampaio Walter Ihoshi
Fernando Chucre 3 vagas
Rita Camata vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
2 vagas 

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Daniel Almeida Chico Lopes

Paulo Pereira da Silva vaga do PHS Vanessa 
Grazziotin

Rodrigo Rollemberg 
PV  



Roberto Santiago 1 vaga
PHS  

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a vaga) Felipe Bornier
Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: (61) 3216-6216  
FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 270-A, DE 

2008, DA SRA. ANDREIA ZITO, QUE "ACRESCENTA O 
PARÁGRAFO 9º AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1988". (GARANTE AO SERVIDOR QUE 

APOSENTAR-SE POR INVALIDEZ PERMANENTE O DIREITO 
DOS PROVENTOS INTEGRAIS COM PARIDADE).  

Presidente: Osvaldo Reis (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Antônio Carlos Biffi (PT) 
2º Vice-Presidente: Mauro Nazif (PSB) 
3º Vice-Presidente: Germano Bonow (DEM) 
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Andre Zacharow Chico D'angelo
Antônio Carlos Biffi Edgar Moury
Arnaldo Faria de Sá Edinho Bez
Gorete Pereira Jorge Boeira
Joseph Bandeira Jurandy Loureiro
Osvaldo Reis Paes de Lira
Roberto Britto Pedro Wilson
Rose de Freitas 2 vagas
Zé Geraldo 

PSDB/DEM/PPS  
Andreia Zito Alexandre Silveira
Eleuses Paiva Jerônimo Reis
Germano Bonow Major Fábio
Humberto Souto Raimundo Gomes de Matos
João Campos 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Mauro Nazif Janete Capiberibe
Pompeo de Mattos 1 vaga

PV  
Lindomar Garçon 1 vaga

PRB  
Cleber Verde Marcos Antonio
Secretário(a): Maria Terezinha Donati  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: (61) 3216-6215  
FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 285-A, DE 

2008, DO SR. PAULO TEIXEIRA, QUE "ACRESCENTA 
ARTIGO AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 

TRANSITÓRIAS PARA DISPOR SOBRE A VINCULAÇÃO DE 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, 

DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS AOS 
RESPECTIVOS FUNDOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE 

SOCIAL"  
Presidente: Renato Amary (PSDB) 
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB) 
2º Vice-Presidente: Júlio Cesar (DEM) 
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB) 
Relator: Zezéu Ribeiro (PT) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   

Andre Vargas 
Anselmo de 

Jesus

Deley Chico da 
Princesa

Dr. Nechar vaga do PV Colbert Martins
João Leão (Licenciado) Edinho Bez

Luiz Carlos Busato Janete Rocha 
Pietá

Marcelo Castro Pedro Eugênio
Marcelo Teixeira 3 vagas
Paulo Teixeira 
Waldemir Moka 
Zezéu Ribeiro 

PSDB/DEM/PPS  

Alfredo Kaefer Fernando 
Chucre

Arnaldo Jardim Jorginho Maluly
Félix Mendonça 3 vagas
Júlio Cesar 
Renato Amary 

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Brizola Neto Valtenir Pereira
Luiza Erundina 1 vaga

PV  
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa 
a vaga) 

1 vaga

PSOL  
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: (61) 3216-6214  
FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 300-A, DE 

2008, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "ALTERA A 
REDAÇÃO DO § 9º, DO ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL". ESTABELECE QUE A REMUNERAÇÃO DOS 

POLICIAIS MILITARES DOS ESTADOS NÃO PODERÁ SER 
INFERIOR À DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, 
APLICANDO-SE TAMBÉM AOS INTEGRANTES DO CORPO 

DE BOMBEIROS MILITAR E AOS INATIVOS.  
Presidente: José Otávio Germano (PP) 
1º Vice-Presidente: Paes de Lira (PTC) 
2º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT) 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Major Fábio (DEM) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Arnaldo Faria de Sá Eliene Lima
Átila Lins Elismar Prado
Edmar Moreira Elizeu Aguiar
Fátima Bezerra Emilia Fernandes
José Otávio Germano Jair Bolsonaro
Leonardo Monteiro Luiz Couto
Paes de Lira Neilton Mulim
Paulo Pimenta Silas Câmara
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS  
Andreia Zito Abelardo Lupion
Ilderlei Cordeiro Carlos Brandão

João Campos Guilherme Campos vaga do 

PHS

Major Fábio José Maia Filho
Mendonça Prado Marcelo Itagiba
 Moreira Mendes

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Capitão Assumção Fernando Chiarelli
Enio Bacci Francisco Tenorio
Maria Helena vaga do PHS 

PV  
Lindomar Garçon Ciro Pedrosa

PHS  
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS 
ocupa a vaga)

PRB  



Flávio Bezerra vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
Secretário(a): Valdivino Telentino Filho  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: (61) 3216-6206  
FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 308-A, DE 

2004, DO SR. NEUTON LIMA, QUE "ALTERA OS ARTS. 21, 32 
E 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO AS POLÍCIAS 

PENITENCIÁRIAS FEDERAL E ESTADUAIS".  
Presidente: Nelson Pellegrino (PT) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM) 
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 
Titulares  Supl entes  

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Afonso Hamm Arnon Bezerra 
Arnaldo Faria de Sá Eduardo Valverde 
Fernando Melo Fernando Ferro 
Iriny Lopes Francisco Rossi 
Laerte Bessa José Guimarães 

Nelson Pellegrino (Licenciado) 
Leonardo Picciani 

(Licenciado) 
Vital do Rêgo Filho Lincoln Portela 
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga) 2 vagas 
1 vaga  

PSDB/DEM/PPS  
Jairo Ataide Alexandre Silveira 
Marcelo Itagiba vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
Edson Aparecido 

Mendonça Prado Major Fábio 
Raul Jungmann Pinto Itamaraty 
Rodrigo de Castro 1 vaga 
William Woo  

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Francisco Tenorio Sueli Vidigal 
João Dado 1 vaga 

PV  
Marcelo Ortiz Dr. Talmir 

PSOL  
Chico Alencar 1 vaga 
Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho  
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A  
Telefones: 3216-6203 / 3216-6232  
FAX: 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 324-A, DE 

2001, DO SR. INALDO LEITÃO, QUE "INSERE O § 3º NO ART. 
215 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", APLICANDO, 

ANUALMENTE, NUNCA MENOS DE 6% DA RECEITA DE 
IMPOSTOS EM FAVOR DA PRODUÇÃO, PRESERVAÇÃO, 

MANUTENÇÃO E O CONHECIMENTO DE BENS E VALORES 
CULTURAIS.  

Presidente: Marcelo Almeida (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Zezéu Ribeiro (PT) 
2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM) 
3º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB) 
Relator: José Fernando Aparecido de Oliveira (PV) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Angelo Vanhoni Alex Canziani
Fátima Bezerra Décio Lima
Joaquim Beltrão Gilmar Machado
Lelo Coimbra Luiz Sérgio
Marcelo Almeida Magela
Paulo Rocha Maria do Rosário
Tonha Magalhães Marinha Raupp

Zezéu Ribeiro Maurício Quintella Lessa
Zonta Raul Henry

PSDB/DEM/PPS  
Guilherme Campos Humberto Souto
Ilderlei Cordeiro 4 vagas
Marcos Montes 
Professora Raquel Teixeira 
Raimundo Gomes de Matos 

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Paulo Rubem Santiago Brizola Neto
Rodrigo Rollemberg Evandro Milhomen

PV  
José Fernando Aparecido de Oliveira 1 vaga

PRB  
Cleber Verde 1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: (61) 3216-6203  
FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 324, DE 
2009, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 103-B, 

PARA MODIFICAR A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 
NACIONAL DE JUSTIÇA " (ESTABELECE QUE A 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA SERÁ 
EXERCIDA PELO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL; ACABA COM O LIMITE DE IDADE PARA OS 
MEMBROS DO CONSELHO).  

Presidente: Benedito de Lira (PP) 
1º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT) 
2º Vice-Presidente: João Bittar (DEM) 
3º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PR) 
Relator: Paes Landim (PTB) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Átila Lins Domingos Dutra
Benedito de Lira José Genoíno
Carlos Willian Maurício Rands

Dalva Figueiredo 
Regis de 

Oliveira
José Eduardo Cardozo 5 vagas
José Mentor 
Mendes Ribeiro Filho 
Paes Landim 
Severiano Alves vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
Vicente Arruda 

PSDB/DEM/PPS  
Bonifácio de Andrada Abelardo Lupion
Humberto Souto Bruno Araújo

João Bittar Edson 
Aparecido

2 vagas Moreira Mendes
 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a 
vaga) 

2 vagas

1 vaga 
PV  

Marcelo Ortiz 1 vaga
PHS  

1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Eveline Alminta  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: (61) 3216-6205  
FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 347-A, DE 
2009, DA SRA. RITA CAMATA, QUE "ALTERA A REDAÇÃO 



DO INCISO III DO ART. 208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL" 
(GARANTE ACESSO À EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA PARA 

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA SEM IMPOSIÇÃO DE LIMITE 
DE FAIXA ETÁRIA E NÍVEL DE INSTRUÇÃO, 

PREFERENCIALMENTE NA REDE REGULAR DE ENSINO)  
Presidente: Carlos Willian (PTC) 
1º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB) 
2º Vice-Presidente: Roberto Alves (PTB) 
3º Vice-Presidente: Alceni Guerra (DEM) 
Relator: Paulo Delgado (PT) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Carlos Willian Dr. Nechar vaga do PV

Eudes Xavier Emiliano José
Geraldo Resende Fernando Nascimento
Hugo Leal Gorete Pereira
Iran Barbosa João Matos
José Linhares Márcio Reinaldo Moreira
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS Pedro Eugênio
Paulo Delgado Rebecca Garcia
Roberto Alves 2 vagas
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

PSDB/DEM/PPS  
Alceni Guerra Eduardo Sciarra
Eduardo Barbosa Ilderlei Cordeiro
Leandro Sampaio Luiz Carlos Setim
Raimundo Gomes de Matos Otavio Leite
Rita Camata vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
1 vaga

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Dr. Ubiali Capitão Assumção
Paulo Rubem Santiago 1 vaga

PV  

Dr. Talmir 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PHS  
Felipe Bornier 1 vaga
Secretário(a): -  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: (63) 3216-6232  
FAX: (63) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 357-A, DE 
2001, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA A ALÍNEA "D" 
DO INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 

PARA INSTITUIR IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PARA 
CADERNOS ESCOLARES".  

Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT) 
1º Vice-Presidente: João Bittar (DEM) 
2º Vice-Presidente: Décio Lima (PT) 
3º Vice-Presidente: Eliene Lima (PP) 
Relator: Edinho Bez (PMDB) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Antônio Carlos Biffi Carlos Abicalil
Décio Lima Carlos Zarattini
Edinho Bez Fernando Nascimento
Eliene Lima Pedro Fernandes
Elismar Prado Raul Henry
João Maia Sandro Mabel
Jurandil Juarez 3 vagas
Paes Landim 
Professor Setimo 

PSDB/DEM/PPS  
João Bittar Luiz Carlos Hauly

Leandro Sampaio 4 vagas
Marcio Junqueira 
Professora Raquel Teixeira 
William Woo 

PSB/PDT/PCdoB /PMN  
Dr. Ubiali Laurez Moreira
Sebastião Bala Rocha Paulo Rubem Santiago

PV  
Antônio Roberto Roberto Santiago

PSOL  
Ivan Valente Chico Alencar
Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: (61) 3216-6232  
FAX: (61) 3216-9287  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 366-A, DE 
2005, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 98 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 30 DO ATO DAS 

DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS", 
ESTABELECENDO O CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO 
DE JUIZ DE PAZ, MANTENDO OS ATUAIS ATÉ A VACÂNCIA 

DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES.  
Presidente: 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Jorginho Maluly (DEM) 
Titula res  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Arnaldo Faria de Sá Maurício Quintella Lessa

Carlos Zarattini Pastor Manoel Ferreira 
(Licenciado)

José Guimarães Regis de Oliveira
Mauro Benevides 6 vagas
Solange Almeida 
Vicente Arruda 
Vicentinho 
Vilson Covatti 
(Dep. do PRB ocupa a vaga) 

PSDB/DEM/PPS  
Fernando Coruja 5 vagas
Jorginho Maluly 
Osório Adriano  
Vanderlei Macris 
1 vaga 

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Marcos Medrado 2 vagas
Valtenir Pereira 

PV  
Marcelo Ortiz 1 vaga

PRB  
Antonio Bulhões vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Cleber Verde

Léo Vivas 
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: (61) 3216-6214  
FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 391-A, DE 

2009, DO SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS, QUE "ALTERA 
O ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA 

ESTABELECER PLANO DE CARREIRA E PISO SALARIAL 
PROFISSIONAL NACIONAL PARA O AGENTE COMUNITÁRIO 

DE SAÚDE E O AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS" 
Presidente: Pedro Chaves (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Alceni Guerra (DEM) 
2º Vice-Presidente: Geraldo Resende (PMDB) 



3º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB) 
Relator: Fátima Bezerra (PT) 
Titulares  Suplentes  

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Antonio Cruz Arnaldo Faria de Sá 
Dr. Paulo César Carlos Santana 
Elizeu Aguiar Charles Lucena 
Fátima Bezerra Domingos Dutra vaga do PV 
Geraldo Resende Eduardo Amorim 
Jackson Barreto Fernando Ferro 
Pedro Chaves José Airton Cirilo 
Pedro Wilson Leandro Vilela 
Washington Luiz Paulo Rocha 
 Wilson Santiago 

PSDB/DEM/PPS  
Alceni Guerra Albano Franco 
Humberto Souto Efraim Filho 
João Campos Ilderlei Cordeiro 
Mendonça Prado Major Fábio 
Raimundo Gomes de Matos Pinto Itamaraty 

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Alice Portugal vaga do PHS Janete Capiberibe 
Daniel Almeida Sebastião Bala Rocha vaga do PHS 
Valtenir Pereira (Dep. do PHS ocupa a vaga) 

PV  

Dr. Talmir 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTd
oB ocupa a vaga) 

PHS  
(Dep. do 
PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

Uldurico Pinto vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN 

 (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: (61) 3216-6240  
FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 422-A, DE 

2005, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO AO ARTIGO 125 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL", CRIANDO VARAS 

ESPECIALIZADAS PARA JULGAR AÇÕES CONTRA ATOS DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  

Presidente: Vital do Rêgo Filho (PMDB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Moreira Mendes (PPS) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Benedito de Lira Antonio Carlos Biscaia
Eduardo Valverde Décio Lima
Francisco Praciano Mauro Benevides
Geraldo Pudim Osmar Serraglio
Jofran Frejat Paes Landim
Luiz Couto Veloso
Nelson Trad 3 vagas
Sabino Castelo Branco 
Vital do Rêgo Filho 

PSDB/DEM/PPS  
Claudio Cajado 5 vagas
Gustavo Fruet 
Moreira Mendes 
2 vagas 

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Valtenir Pereira Flávio Dino
Wolney Queiroz 1 vaga

PV  
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS  
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Leila Machado Campos  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: (61) 3216-6212  
FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 471-A, DE 

2005, DO SR. JOÃO CAMPOS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO 
PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL", ESTABELECENDO A EFETIVAÇÃO PARA OS 
ATUAIS RESPONSÁVEIS E SUBSTITUTOS PELOS SERVIÇOS 

NOTARIAIS, INVESTIDOS NA FORMA DA LEI.  
Presidente: Sandro Mabel (PR) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: Roberto Balestra (PP) 
3º Vice-Presidente: 
Relator: João Matos (PMDB) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas Dr. Rosinha
João Matos João Carlos Bacelar
José Genoíno Moacir Micheletto
Leonardo Quintão Nelson Meurer
Nelson Bornier Nelson Trad
Roberto Balestra Regis de Oliveira
Sandro Mabel 2 vagas
1 vaga 

PSDB/DEM/PPS  
Gervásio Silva Carlos Alberto Leréia
Humberto Souto Guilherme Campos
João Campos Raul Jungmann
Jorge Tadeu Mudalen (Licenciado) Zenaldo Coutinho
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Dagoberto Valadares Filho
Gonzaga Patriota 1 vaga

PV  
Marcelo Ortiz Ciro Pedrosa

PHS  
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: 3216-6207/6232  
FAX: 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 483-A, DE 
2005, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 89 DO 

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS", INCLUINDO OS SERVIDORES PÚBLICOS, 
CIVIS E MILITARES, CUSTEADOS PELA UNIÃO ATÉ 31 DE 

DEZEMBRO DE 1991, NO QUADRO EM EXTINÇÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DO EX - TERRITÓRIO FEDERAL 

DE RONDÔNIA. 
Presidente: Mauro Nazif (PSB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Eduardo Valverde (PT) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Anselmo de Jesus Lucenira Pimentel
Eduardo Valverde Marcelo Melo
Ernandes Amorim Sabino Castelo Branco
Fátima Pelaes Valdir Colatto
Gorete Pereira Zequinha Marinho
Marinha Raupp 4 vagas
Natan Donadon 



Rebecca Garcia 
1 vaga 

PSDB/DEM/PPS  
Andreia Zito Carlos Alberto Leréia
Jorginho Maluly Eduardo Barbosa
Moreira Mendes Ilderlei Cordeiro
Urzeni Rocha 2 vagas
1 vaga 

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Maria Helena Sebastião Bala Rocha
Mauro Nazif 1 vaga

PV  
Lindomar Garçon Antônio Roberto

PRB  
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: 3216-6204/6232  
FAX: 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 485-A, DE 

2005, DA SRA. SANDRA ROSADO, QUE "DÁ NOVA 
REDAÇÃO AO ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 

PREVENDO A CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS NOS 
JUIZADOS ESPECIAIS PARA AS QUESTÕES RELATIVAS ÀS 

MULHERES".  
Presidente: Janete Rocha Pietá (PT) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Alice Portugal (PCdoB) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   

Aline Corrêa Arnaldo Faria de 
Sá

Emilia Fernandes Dalva Figueiredo
Fátima Pelaes Fátima Bezerra
Gorete Pereira Luiz Alberto
Janete Rocha Pietá Marinha Raupp

Maria do Rosário Tonha 
Magalhães

Maria Lúcia Cardoso 3 vagas
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS 
Roberto Alves 
Solange Almeida 

PSDB/DEM/PPS  
Andreia Zito Moreira Mendes
Marina Maggessi 4 vagas
Solange Amaral 
Thelma de Oliveira 
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa 
a vaga) 

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Alice Portugal Maria Helena
Julião Amin Sandra Rosado

PV  
Antônio Roberto Lindomar Garçon

PRB  
Cleber Verde Léo Vivas
Secretário(a): Fernando Mia Leão  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: (61) 3216-6205  
FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 488-A, DE 
2005, DA SRA. MARIA HELENA, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO 

AO ART. 31 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 1998". 
(INCLUI OS EMPREGADOS DO EXTINTO BANCO DE 

RORAIMA, CUJO VÍNCULO FUNCIONAL TENHA SIDO 
RECONHECIDO, NO QUADRO EM EXTINÇÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ALTERA A CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1988).  

Presidente: Edio Lopes (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Marcio Junqueira (DEM) 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: Sandra Rosado (PSB) 
Relator: Luciano Castro (PR) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Angela Portela Arnaldo Faria de Sá
Arnon Bezerra Asdrubal Bentes
Dalva Figueiredo Fátima Pelaes
Edinho Bez Geraldo Pudim
Edio Lopes Gorete Pereira
Luciano Castro Rebecca Garcia
Lupércio Ramos 3 vagas
Neudo Campos 
1 vaga 

PSDB/DEM/PPS  
Francisco Rodrigues Ilderlei Cordeiro
Marcio Junqueira 4 vagas
Moreira Mendes 
Urzeni Rocha 
1 vaga 

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Sandra Rosado Maria Helena
Sergio Petecão Mauro Nazif vaga do PSOL

 Sebastião Bala Rocha
PV  

Fábio Ramalho Lindomar Garçon
PSOL  

1 vaga 
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a 

vaga)
Secretário(a): Eveline Alminta  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: (61) 3216-6211/3216-6232  
FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 511-A, DE 
2006, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 62 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA DISCIPLINAR A EDIÇÃO DE 
MEDIDAS PROVISÓRIAS", ESTABELECENDO QUE A 

MEDIDA PROVISÓRIA SÓ TERÁ FORÇA DE LEI DEPOIS DE 
APROVADA A SUA ADMISSIBILIDADE PELO CONGRESSO 

NACIONAL, SENDO O INÍCIO DA APRECIAÇÃO ALTERNADO 
ENTRE A CÂMARA E O SENADO.  

Presidente: Cândido Vaccarezza (PT) 
1º Vice-Presidente: Regis de Oliveira (PSC) 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: Bruno Araújo (PSDB) 
Relator: Leonardo Picciani (PMDB) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Cândido Vaccarezza Augusto Farias
Gerson Peres Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo Geraldo Pudim
José Genoíno Ibsen Pinheiro
Leonardo Picciani (Licenciado) João Magalhães
Mendes Ribeiro Filho José Mentor
Paes Landim Lúcio Vale
Regis de Oliveira Rubens Otoni
Vicente Arruda 1 vaga

PSDB/DEM/PPS  
Bruno Araújo Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Edson Aparecido
João Almeida Fernando Coruja
José Carlos Aleluia Fernando de Fabinho
Roberto Magalhães João Oliveira



PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Dr. Ubiali Flávio Dino
Wolney Queiroz 1 vaga

PV  
1 vaga Roberto Santiago

PRB  
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A  
Telefones: 3216-6207  
FAX: 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 549-A, DE 
2006, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "ACRESCENTA 
PRECEITO ÀS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS, 

DISPONDO SOBRE O REGIME CONSTITUCIONAL PECULIAR 
DAS CARREIRAS POLICIAIS QUE INDICA".  

Presidente: Vander Loubet (PT) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: José Mentor (PT) 
Relator: Regis de Oliveira (PSC) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Arnaldo Faria de Sá Angelo Vanhoni
Décio Lima Eliene Lima

Jair Bolsonaro 
José Otávio 

Germano
José Mentor Marcelo Melo
Laerte Bessa Marinha Raupp
Neilton Mulim Paes Landim
Regis de Oliveira Sandro Mabel
Vander Loubet Valdir Colatto
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB/DEM/PPS  
Alexandre Silveira Abelardo Lupion
João Campos Pinto Itamaraty
Jorginho Maluly 3 vagas
Marcelo Itagiba vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
Rogerio Lisboa 
William Woo 

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Francisco Tenorio Flávio Dino
Vieira da Cunha João Dado

PV  
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

PRB  
Léo Vivas Cleber Verde
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: 3216-6206/6232  
FAX: 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 556-A, DE 

2002, DA SRA. VANESSA GRAZZIOTIN, QUE "DÁ NOVA 
REDAÇÃO AO ARTIGO 54 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES 

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL", CONCEDENDO AOS SERINGUEIROS 

(SOLDADOS DA BORRACHA) OS MESMOS DIREITOS 
CONCEDIDOS AOS EX-COMBATENTES: APOSENTADORIA 

ESPECIAL, PENSÃO ESPECIAL, DENTRE OUTROS.  
Presidente: Lindomar Garçon (PV) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Perpétua Almeida (PCdoB) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Átila Lins Assis do Couto

Eduardo Valverde Beto Faro
Ernandes Amorim Lúcio Vale
Fernando Melo Sabino Castelo Branco
Flaviano Melo 5 vagas
Lucenira Pimentel 
Nilson Mourão 
Rebecca Garcia 
Zequinha Marinho 

PSDB/DEM/PPS  
Ilderlei Cordeiro Carlos Alberto Leréia
Marcio Junqueira Moreira Mendes
Thelma de Oliveira Raimundo Gomes de Matos
Urzeni Rocha 2 vagas
1 vaga 

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Perpétua Almeida Mauro Nazif
Vanessa Grazziotin Sebastião Bala Rocha

PV  
Lindomar Garçon 1 vaga

PHS  
1 vaga Felipe Bornier
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: (61) 3216-6209  
FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 590-A, DE 

2006, DA SRA. LUIZA ERUNDINA, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO 
AO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 58 DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL". (GARANTE A REPRESENTAÇÃO 
PROPORCIONAL DE CADA SEXO NA COMPOSIÇÃO DAS 
MESAS DIRETORAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO 

SENADO E DE CADA COMISSÃO, ASSEGURANDO, AO 
MENOS, UMA VAGA PARA CADA SEXO).  

Presidente: Emilia Fernandes (PT) 
1º Vice-Presidente: Solange Amaral (DEM) 
2º Vice-Presidente: Jô Moraes (PCdoB) 
3º Vice-Presidente: Marcelo Ortiz (PV) 
Relator: Rose de Freitas (PMDB) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Antonio Carlos Chamariz Aline Corrêa
Bel Mesquita vaga do PHS Angela Portela
Emilia Fernandes Carlos Willian
Fátima Bezerra Gorete Pereira

Ibsen Pinheiro Maria do 
Rosário

Janete Rocha Pietá 
Natan 

Donadon
Maria Lúcia Cardoso 3 vagas
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS 
Rebecca Garcia 
Rose de Freitas 
Tonha Magalhães 

PSDB/DEM/PPS  
Andreia Zito 5 vagas
Marina Maggessi 
Solange Amaral 
Thelma de Oliveira 
(Dep. do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
ocupa a vaga) 

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Jô Moraes Alice Portugal
Luiza Erundina Lídice da Mata

PV  
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS  
(Dep. do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
ocupa a vaga) Felipe Bornier

Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo  



Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: (61) 3216-6241  
FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
AO PROJETO DE LEI Nº 1 DE 2007, DO PODER EXECUTIVO, 

QUE "DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A 
PARTIR DE 2007 E ESTABELECE DIRETRIZES PARA A SUA 

POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DE 2008 A 2023".  
Presidente: Júlio Delgado (PSB) 
1º Vice-Presidente: Paulo Pereira da Silva (PDT) 
2º Vice-Presidente: Íris de Araújo (PMDB) 
3º Vice-Presidente: Felipe Maia (DEM) 
Relator: Roberto Santiago (PV) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Arnaldo Faria de Sá Aline Corrêa
Edgar Moury Carlos Alberto Canuto
Íris de Araújo Dr. Adilson Soares
Pedro Eugênio Eudes Xavier
Pedro Henry José Guimarães
Reinhold Stephanes (Licenciado) Nelson Pellegrino (Licenciado)
Sandro Mabel 3 vagas
2 vagas 

PSDB/DEM/PPS  
Felipe Maia Andreia Zito
Fernando Coruja Efraim Filho
Francisco Rodrigues Fernando Chucre
José Aníbal Fernando de Fabinho
Paulo Renato Souza 
(Licenciado) Leandro Sampaio

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Júlio Delgado Daniel Almeida
Paulo Pereira da Silva Sergio Petecão

PV  
Roberto Santiago Lindomar Garçon

PRB  
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho  
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A s/ 170  
Telefones: 3216.6206  
FAX: 3216.6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
AO PROJETO DE LEI Nº 219, DE 2003, DO SR. REGINALDO 

LOPES, QUE "REGULAMENTA O INCISO XXXIII DO ART. 5º , 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DISPONDO SOBRE 

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DETIDAS PELOS ÓRGÃOS 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" (FIXA O PRAZO MÁXIMO DE 

15 'QUINZE' DIAS ÚTEIS PARA PRESTAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES) 

Presidente: José Genoíno (PT) 
1º Vice-Presidente: Fernando Gabeira (PV) 
2º Vice-Presidente: Bonifácio de Andrada (PSDB) 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Mendes Ribeiro Filho (PMDB) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Arnaldo Faria de Sá Domingos Dutra
Colbert Martins Dr. Rosinha
José Genoíno Emiliano José
Maurício Rands Fernando Ferro
Mendes Ribeiro Filho João Matos
Milton Monti Paulo Teixeira
Reginaldo Lopes Pedro Fernandes
Rodrigo Rocha Loures Vicente Arruda
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS  
Bonifácio de Andrada Gustavo Fruet
Guilherme Campos 4 vagas
José Carlos Aleluia 

Raul Jungmann 
1 vaga 

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Aldo Rebelo 2 vagas
Lídice da Mata 

PV  
Fernando Gabeira 1 vaga

PHS  
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: (61) 3216-6201  
FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 630, DE 2003, DO SENHOR 
ROBERTO GOUVEIA, QUE "ALTERA O ART. 1º DA LEI N.º 

8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990, CONSTITUI FUNDO 
ESPECIAL PARA FINANCIAR PESQUISAS E FOMENTAR A 
PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TÉRMICA A PARTIR 

DA ENERGIA SOLAR E DA ENERGIA EÓLICA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" (FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA).  

Presidente: Rodrigo Rocha Loures (PMDB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS) 
3º Vice-Presidente: Duarte Nogueira (PSDB) 
Relator: Fernando Ferro (PT) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Bernardo Ariston Airton Roveda
Ernandes Amorim Aline Corrêa
Fernando Ferro Aníbal Gomes
Fernando Marroni Carlos Abicalil
João Maia Eudes Xavier
Neudo Campos Marcos Lima
Paulo Henrique Lustosa Nazareno Fonteles
Paulo Teixeira 2 vagas
Rodrigo Rocha Loures 

PSDB/DEM/PPS  
Antonio Carlos Mendes Thame Alfredo Kaefer
Arnaldo Jardim Guilherme Campos
Betinho Rosado Silvio Lopes
Duarte Nogueira Urzeni Rocha
José Carlos Aleluia 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Arnaldo Vianna Átila Lira
Beto Albuquerque 1 vaga

PV  
1 vaga Antônio Roberto

PRB  
Léo Vivas Cleber Verde
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A  
Telefones: 3216.6201  
FAX: 3216.6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 694, DE 1995, QUE "INSTITUI AS 
DIRETRIZES NACIONAIS DO TRANSPORTE COLETIVO 

URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".  
Presidente: Eduardo Sciarra (DEM) 
1º Vice-Presidente: Francisco Praciano (PT) 
2º Vice-Presidente: Fernando Chucre (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Pedro Chaves (PMDB) 
Relator: Angela Amin (PP) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Angela Amin Aline Corrêa
Chico da Princesa Arnaldo Faria de Sá
Francisco Praciano Carlos Zarattini
Jackson Barreto Edinho Bez



João Magalhães vaga do PSOL Gilmar Machado
José Airton Cirilo José Chaves
Mauro Lopes Jurandy Loureiro
Pedro Chaves Paulo Teixeira
Pedro Eugênio Ratinho Junior
Pedro Fernandes Silvio Costa vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

PSDB/DEM/PPS  
Arnaldo Jardim Cláudio Diaz
Eduardo Sciarra Geraldo Thadeu
Fernando Chucre Vitor Penido
2 vagas 2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Chico Lopes Julião Amin

1 vaga 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PV  
José Fernando Aparecido de 
Oliveira Fábio Ramalho

PSOL  
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

1 vaga

Secretário(a): Angélica Fialho  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: (61) 3216-6218 / 6232  
FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 841, DE 1995, DO SR. VIC PIRES 
FRANCO, QUE "DISPÕE SOBRE A MULTA A SER APLICADA 

À EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO EM CASO DE 
EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM EM NÚMERO 

SUPERIOR À CAPACIDADE DA AERONAVE DESTACADA 
PARA O RESPECTIVO TRECHO DE VIAGEM" - PL 2.452/07 

APENSADO A ESTE.  
Presidente: Luiz Sérgio (PT) 
1º Vice-Presidente: Bruno Araújo (PSDB) 
2º Vice-Presidente: Jorginho Maluly (DEM) 
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC) 
Relator: Rodrigo Rocha Loures (PMDB) 
Titulares  Suplentes  

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Arnon Bezerra Devanir Ribeiro 
Beto Mansur Fernando Marroni 
Carlos Zarattini Marcelo Teixeira 
Dr. Nechar vaga do PV Ricardo Barros 

Hugo Leal vaga do PRB Sabino Castelo 
Branco 

Leo Alcântara Vander Loubet 
Luiz Bittencourt Vital do Rêgo Filho 
Luiz Sérgio 2 vagas 
Marcelo Castro  
Pepe Vargas  
Rodrigo Rocha Loures  

PSDB/DEM/PPS  
Bruno Araújo Otavio Leite 
Geraldo Thadeu Paulo Abi-ackel 
Jorginho Maluly 3 vagas 
Vanderlei Macris  
Vic Pires Franco  

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
João Dado 2 vagas 
1 vaga  

PV  
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
ocupa a vaga) 

1 vaga 

PRB  
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 

Cleber Verde 

ocupa a vaga) 
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade  
Local: Anexo II Pavimento Suprior - Sala 170-A  
Telefones: (61) 3216-6207  
FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 1.481, DE 2007, QUE "ALTERA A LEI 
Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, E A LEI Nº 9.998, DE 
17 DE AGOSTO DE 2000, PARA DISPOR SOBRE O ACESSO 

A REDES DIGITAIS DE INFORMAÇÃO EM 
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO". (FUST)  

Presidente: Marcelo Ortiz (PV) 
1º Vice-Presidente: Vilson Covatti (PP) 
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM) 
Relator: Paulo Henrique Lustosa (PMDB) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Bilac Pinto Andre Vargas
Colbert Martins Angela Amin
Jorge Bittar (Licenciado) Antonio Carlos Chamariz
Magela Dr. Adilson Soares
Paulo Henrique Lustosa Eudes Xavier
Paulo Roberto Pereira Paulo Teixeira
Raul Henry Rebecca Garcia
Vilson Covatti 2 vagas
Walter Pinheiro (Licenciado) 

PSDB/DEM/PPS  
Jorge Khoury Arnaldo Jardim
Julio Semeghini Eduardo Sciarra
Leandro Sampaio Emanuel Fernandes
Lobbe Neto Paulo Bornhausen
Vic Pires Franco Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Ariosto Holanda 2 vagas
1 vaga 

PV  
Marcelo Ortiz Fernando Gabeira

PHS  
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Fernando Maia Leão  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A  
Telefones: 3216.6205  
FAX: 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: Edio Lopes (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Bel Mesquita (PMDB) 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Eduardo Valverde (PT) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Asdrubal Bentes Celso Maldaner
Bel Mesquita Colbert Martins
Dalva Figueiredo Fernando Ferro
Edio Lopes Homero Pereira
Eduardo Valverde Jurandil Juarez
Ernandes Amorim Neudo Campos
Francisco Praciano Paulo Roberto Pereira
José Otávio Germano Paulo Rocha
Luciano Castro Vignatti

PSDB/DEM/PPS  
João Almeida Arnaldo Jardim



Marcio Junqueira Paulo Abi-ackel
Moreira Mendes Pinto Itamaraty
Urzeni Rocha 2 vagas
Vitor Penido 

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Maria Helena 2 vagas
Perpétua Almeida 

PV  
José Fernando Aparecido de Oliveira Fernando Gabeira

PHS  
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Maria Terezinha Donati  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A  
Telefones: 3216-6215  
FAX: 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 1876, DE 1999, DO SR. SÉRGIO 
CARVALHO, QUE "DISPÕE SOBRE ÁREAS DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE, RESERVA LEGAL, 
EXPLORAÇÃO FLORESTAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

(REVOGA A LEI N. 4.771, DE 1965 - CÓDIGO FLORESTAL; 
ALTERA A LEI Nº 9.605, DE 1998)  

Presidente: Moacir Micheletto (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Anselmo de Jesus (PT) 
2º Vice-Presidente: Homero Pereira (PR) 
3º Vice-Presidente: Nilson Pinto (PSDB) 
Relator: Aldo Rebelo (PCdoB) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Anselmo de Jesus Alex Canziani
Dr. Rosinha Asdrubal Bentes
Ernandes Amorim Assis do Couto
Homero Pereira Carlos Abicalil
Leonardo Monteiro Celso Maldaner vaga do PHS

Luis Carlos Heinze Fernando Ferro
Moacir Micheletto Silas Brasileiro
Paulo Piau Waldemir Moka
Valdir Colatto Zonta
 (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS  
Antonio Carlos 
Mendes Thame Cezar Silvestri

Carlos Melles Eduardo Sciarra

Marcos Montes Gervásio Silva vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Moreira Mendes Lira Maia
Nilson Pinto Urzeni Rocha
 Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Aldo Rebelo Giovanni Queiroz
Rodrigo Rollemberg Perpétua Almeida

PV  
Sarney Filho Fernando Gabeira

PHS  

(Dep. do PSOL ocupa 
a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 

ocupa a vaga)
PSOL  

Ivan Valente vaga do PHS 
Secretário(a): Eveline Alminta  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: (61) 3216-6211  
FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 1921, DE 1999, DO SENADO 
FEDERAL, QUE INSTITUI A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA PARA CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

Presidente: Leandro Sampaio (PPS) 

1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB) 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: João Pizzolatti (PP) 
Relator: Carlos Zarattini (PT) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Alexandre Santos Carlos Alberto Canuto
Carlos Zarattini Neudo Campos
Ernandes Amorim Nilson Mourão
Fernando Ferro Pedro Fernandes
Jackson Barreto Tonha Magalhães
João Pizzolatti 4 vagas
Moises Avelino 
Pedro Wilson 
Vicentinho Alves 

PSDB/DEM/PPS  
Edson Aparecido Arnaldo Jardim
José Carlos Aleluia Augusto Carvalho
Leandro Sampaio Bruno Araújo
Luiz Carlos Hauly Fábio Souto
1 vaga Fernando de Fabinho

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Ana Arraes Chico Lopes
Sueli Vidigal Dagoberto

PV  
Fábio Ramalho Roberto Santiago

PRB  
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A  
Telefones: 3216-6214  
FAX: 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
AO PROJETO DE LEI Nº 2502, DE 2007, DO SR. EDUARDO 

VALVERDE, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.478, DE 06 DE 
AGOSTO DE 1997,QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA 

ENERGÉTICA NACIONAL, AS ATIVIDADES RELATIVAS AO 
MONOPÓLIO DO PETRÓLEO, INSTITUI O CONSELHO 
NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA E A AGÊNCIA 

NACIONAL DO PETRÓLEO".  
Presidente: Arlindo Chinaglia (PT) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) 
3º Vice-Presidente: José Rocha (PR) 
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Arlindo Chinaglia Andre Vargas
Charles Lucena Beto Mansur
Devanir Ribeiro Edio Lopes
Eduardo Cunha Eduardo Valverde
Henrique Eduardo Alves Eunício Oliveira
José Rocha Geraldo Simões
Paulo Teixeira Hugo Leal
Rose de Freitas João Carlos Bacelar
Simão Sessim Paes Landim

PSDB/DEM/PPS  
Duarte Nogueira Ilderlei Cordeiro
Humberto Souto João Almeida
Luiz Paulo Vellozo Lucas José Maia Filho
Osório Adriano  Luiz Carlos Hauly
Rodrigo Maia Marcio Junqueira

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Ciro Gomes Alice Portugal
Miro Teixeira Valtenir Pereira

PV  
Sarney Filho Fernando Gabeira

PSOL  
Ivan Valente 1 vaga
Secretário(a): Maria Terezinha Donati  



Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: (61) 3216-6215  
FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
AO PROJETO DE LEI Nº 3057, DE 2000, DO SENHOR BISPO 

WANDERVAL, QUE "INCLUI § 2º NO ART. 41, DA LEI Nº 6.766, 
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-SE COMO 

PARÁGRAFO 1º O ATUAL PARÁGRAFO ÚNICO", 
ESTABELECENDO QUE PARA O REGISTRO DE 

LOTEAMENTO SUBURBANO DE PEQUENO VALOR 
IMPLANTADO IRREGULARMENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 

1999 E REGULARIZADO POR LEI MUNICIPAL, NÃO HÁ 
NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR 

OUTRO ÓRGÃO. 
Presidente: 
1º Vice-Presidente: Marcelo Melo (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Angela Amin (PP) 
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM) 
Relator: Renato Amary (PSDB) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Angela Amin Alex Canziani
Carlos Eduardo Cadoca Beto Mansur
José Eduardo Cardozo Celso Maldaner
José Guimarães Celso Russomanno
Luiz Bittencourt Edson Santos (Licenciado)
Luiz Carlos Busato Homero Pereira
Marcelo Melo José Airton Cirilo
2 vagas Zezéu Ribeiro
 1 vaga

PSDB/DEM/PPS  
Arnaldo Jardim Bruno Araújo
Fernando Chucre Dimas Ramalho
Jorge Khoury Eduardo Sciarra
Renato Amary Gervásio Silva
1 vaga Ricardo Tripoli vaga do PSOL

 Solange Amaral
PSB/PDT/PCdoB/PMN   

Arnaldo Vianna Chico Lopes
1 vaga Gonzaga Patriota

PV  
José Paulo Tóffano Sarney Filho

PSOL  

Ivan Valente (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a 
vaga)

Secretário(a): Leila Machado Campos  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A  
Telefones: 3216.6212  
FAX: 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: Marcelo Melo (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (DEM) 
2º Vice-Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB) 
3º Vice-Presidente: Leandro Sampaio (PPS) 
Relator: Indio da Costa (DEM) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas Eduardo Cunha
Antônio Andrade Filipe Pereira
Celso Russomanno Geraldo Simões
Décio Lima João Leão (Licenciado)
Dr. Paulo César Paulo Teixeira

Marcelo Melo 3 vagas
Zezéu Ribeiro 
1 vaga 

PSDB/DEM/PPS  
Fernando Chucre André de Paula
Fernando de Fabinho Paulo Magalhães
Indio da Costa 3 vagas
Leandro Sampaio 
Luiz Carlos Hauly 

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Damião Feliciano Evandro Milhomen
Manuela D'ávila (Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV  
Fernando Gabeira Antônio Roberto

PHS  
Felipe Bornier 1 vaga

PRB  
 Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: (61) 3216-6207  
FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR E 

PROFERIR AO PROJETO DE LEI Nº 3555-A, DE 2004, DO SR. 
JOSÉ EDUARDO CARDOZO, QUE "ESTABELECE NORMAS 

GERAIS EM CONTRATOS DE SEGURO PRIVADO E REVOGA 
DISPOSITIVOS DO CÓDIGO CIVIL, DO CÓDIGO COMERCIAL 
BRASILEIRO E DO DECRETO-LEI Nº 73 DE 1966 (REVOGA 

DISPOSITIVOS DAS LEIS NºS 556, DE 1850 E 10.406, DE 
2002) 

Presidente: Moreira Mendes (PPS) 
1º Vice-Presidente: Paulo Magalhães (DEM) 
2º Vice-Presidente: Darcísio Perondi (PMDB) 
3º Vice-Presidente: Andre Vargas (PT) 
Relator: Jorginho Maluly (DEM) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Andre Vargas Antonio Carlos Biscaia
Arnaldo Faria de 
Sá Celso Russomanno

Darcísio Perondi Dr. Nechar vaga do PV

Homero Pereira Elizeu Aguiar
José Mentor Fernando Marroni
Nelson Meurer Vander Loubet
Osmar Serraglio Vinicius Carvalho
Pepe Vargas 3 vagas
Valdir Colatto 

PSDB/DEM/PPS  
Bruno Araújo Alexandre Silveira
Duarte Nogueira Luiz Carlos Hauly
Jorginho Maluly Luiz Carlos Setim
Moreira Mendes Marcos Montes
Paulo Magalhães Otavio Leite

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Dagoberto Beto Albuquerque
Júlio Delgado Pompeo de Mattos

PV  

Lindomar Garçon 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa 
a vaga)

PRB  
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): -  
Telefones: (63) 3216-6232  
FAX: (63) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
AO PROJETO DE LEI Nº 4.212, DE 2004, DO SR. ÁTILA LIRA, 

QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 9.394, DE 20 DE 
DEZEMBRO DE 1996, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E 



BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" (FIXANDO NORMAS PARA A EDUCAÇÃO 
SUPERIOR DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DE 

ENSINO). 
Presidente: Lelo Coimbra (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Professor Setimo (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Jorginho Maluly (DEM) 
3º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB) 
Relator: Jorginho Maluly (DEM) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Angelo Vanhoni Emiliano José
Carlos Abicalil Fátima Bezerra
João Matos Maria do Rosário
José Linhares Milton Monti
Lelo Coimbra Nazareno Fonteles
Luciana Costa Raul Henry
Márcio Reinaldo 
Moreira Reginaldo Lopes

Osmar Serraglio Severiano Alves vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Pedro Wilson 3 vagas
Professor Setimo 

PSDB/DEM/PPS  
Clóvis Fecury Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Efraim Filho
Jorginho Maluly Geraldo Thadeu
José Carlos Aleluia Rogério Marinho
Lobbe Neto 2 vagas
Professora Raquel 
Teixeira 

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Alice Portugal Chico Lopes
Átila Lira Dr. Ubiali

1 vaga 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
ocupa a vaga)

PV  
Marcelo Ortiz Fábio Ramalho

PHS  
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: (61) 3216-6204  
FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 4.436, DE 2008, DO SENADO 
FEDERAL - SERYS SLHESSARENKO, QUE "MODIFICA O 

ART. 19 DA LEI Nº 7.102, DE 20 DE JUNHO DE 1983, PARA 
GARANTIR AO VIGILANTE O RECEBIMENTO DE ADICIONAL 

DE PERICULOSIDADE" - PL. 4.305/04 FOI APENSADO A 
ESTE. 

Presidente: Filipe Pereira (PSC) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM) 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Professor Setimo (PMDB) 
Titulares  Suplentes  

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Antonio Carlos Biscaia Arnaldo Faria de Sá 
Eduardo Valverde Emiliano José 
Filipe Pereira Fernando Melo 
Luiz Carlos Busato Lelo Coimbra 
Neilton Mulim Leonardo Monteiro 
Paulo Pimenta Osmar Serraglio 
Professor Setimo Paes de Lira vaga do PSDB/DEM/PPS 
Sérgio Brito (Licenciado) vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN Pastor Pedro Ribeiro 

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Vilson Covatti 
1 vaga (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 

a vaga)
PSDB/DEM/PPS  

Alexandre Silveira Andreia Zito
Guilherme Campos Major Fábio

João Campos 
Marcelo Itagiba vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

William Woo Pinto Itamaraty

1 vaga 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

 1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN   

Givaldo Carimbão Capitão Assumção
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga) 

Francisco Tenorio

PV  
1 vaga 1 vaga

PHS  
Felipe Bornier Miguel Martini

PRB  
Flávio Bezerra vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: (61) 3216-6207  
FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 4.529, DE 2004, DA COMISSÃO 
ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E ESTUDAR 

PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A 
JUVENTUDE, QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA 

JUVENTUDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".  
Presidente: Lobbe Neto (PSDB) 
1º Vice-Presidente: Paulo Henrique Lustosa (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM) 
3º Vice-Presidente: Eudes Xavier (PT) 
Relator: Manuela D'ávila (PCdoB) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Eudes Xavier Carlos Santana
Gladson Cameli Filipe Pereira
Luciana Costa José Airton Cirilo
Marinha Raupp Maurício Quintella Lessa
Pastor Manoel Ferreira 
(Licenciado) Mauro Lopes

Paulo Henrique Lustosa Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS

Raul Henry Paulo Roberto Pereira
Reginaldo Lopes (Dep. do PRB ocupa a vaga)
Zezéu Ribeiro 2 vagas

PSDB/DEM/PPS  
Andreia Zito Bruno Araújo
Efraim Filho Rodrigo de Castro

Felipe Maia 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdo
B ocupa a vaga)

Ilderlei Cordeiro 2 vagas
Lobbe Neto 

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Glauber Braga Sebastião Bala Rocha
Manuela D'ávila Valadares Filho

PV  
José Fernando Aparecido 
de Oliveira Dr. Talmir

PRB  

Léo Vivas Antonio Bulhões vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

 1 vaga
Secretário(a): Leila Machado  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  



Telefones: (61) 3216-6212  
FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 5.186, DE 2005, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO 

DE 1998, QUE INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE 
DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".  

Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 
2º Vice-Presidente: Silvio Torres (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM) 
Relator: José Rocha (PR) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Arnaldo Faria de Sá Deley
Asdrubal Bentes Luiz Carlos Busato
Dr. Rosinha Marcelo Teixeira
Eudes Xavier Mendes Ribeiro Filho
Eugênio Rabelo Vital do Rêgo Filho
Gilmar Machado 4 vagas
Hermes Parcianello 
José Rocha 
Marcelo Guimarães Filho 

PSDB/DEM/PPS  
Guilherme Campos Marcos Montes
Humberto Souto Zenaldo Coutinho
Luiz Carlos Hauly 3 vagas
Silvio Torres 
1 vaga 

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Fábio Faria Beto Albuquerque
Manuela D'ávila Marcos Medrado

PV  
Ciro Pedrosa 1 vaga

PSOL  
1 vaga Ivan Valente
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade  
Local: Anexo II - Pavimento superior - sala 170-A  
Telefones: 3216.6207  
FAX: 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 5417, DE 2009, DO SR. PEDRO 
EUGÊNIO, QUE "CRIA O FUNDO SOBERANO SOCIAL DO 

BRASIL - FSSB E DISPÕE SOBRE SUA ESTRUTURA, 
FONTES DE RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".  

Presidente: Rodrigo Rollemberg (PSB) 
1º Vice-Presidente: Manato (PDT) 
2º Vice-Presidente: Colbert Martins (PMDB) 
3º Vice-Presidente: Luiz Carreira (DEM) 
Relator: Antonio Palocci (PT) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Antonio Palocci Alexandre Santos
Colbert Martins Aline Corrêa
Darcísio Perondi Antônio Carlos Biffi
João Pizzolatti Fernando Marroni
Joaquim Beltrão Jurandil Juarez
José Guimarães Marcelo Teixeira
Luiz Alberto Pedro Eugênio
Milton Monti Rodrigo Rocha Loures
Sérgio Moraes 1 vaga

PSDB/DEM/PPS  
Albano Franco Carlos Brandão
Dimas Ramalho Marcio Junqueira
Júlio Cesar Solange Amaral
Luiz Carreira 2 vagas
Raimundo Gomes de 
Matos 

PSB/PDT/PCdoB/PMN   

Manato Marcelo Serafim
Rodrigo Rollemberg Paulo Rubem Santiago

PV  
Roberto Santiago José Fernando Aparecido de Oliveira

PRB  
Cleber Verde Léo Vivas
Secretário(a): Cláudia Matias  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: (61) 3216-6235  
FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 5941, DE 2009, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "AUTORIZA A UNIÃO A CEDER 

ONEROSAMENTE À PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - 
PETROBRAS O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA 
E LAVRA DE PETRÓLEO, DE GÁS NATURAL E DE OUTROS 
HIDROCARBONETOS FLUIDOS DE QUE TRATA O INCISO I 

DO ART. 177 DA CONSTITUIÇÃO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS".  

Presidente: Arnaldo Jardim (PPS) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: João Maia (PR) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Alex Canziani Andre Zacharow
Carlos Zarattini Antonio Carlos Biscaia
Iriny Lopes Fátima Bezerra
João Maia Gladson Cameli
José Mentor Jurandy Loureiro
Marçal Filho Pedro Fernandes
Marcelo Castro Silvio Costa
Nelson Meurer Vicente Arruda
Professor Setimo Virgílio Guimarães

PSDB/DEM/PPS  
Antonio Carlos Mendes 
Thame 

Bruno Araújo

Arnaldo Jardim Cezar Silvestri
José Carlos Aleluia Eduardo Sciarra
Otavio Leite Marcio Junqueira
Paulo Bornhausen 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Aldo Rebelo Sebastião Bala Rocha
Dr. Ubiali (Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV  
Antônio Roberto Dr. Talmir

PSOL  
Chico Alencar 1 vaga

PRB  
 Eduardo Lopes vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Ana Lúcia  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: (61) 3216-6214  
FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 6.264, DE 2005, DO SENADO 
FEDERAL, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE 

RACIAL".  
Presidente: Carlos Santana (PT) 
1º Vice-Presidente: Damião Feliciano (PDT) 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: Janete Rocha Pietá (PT) 
Relator: Antônio Roberto (PV) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Carlos Santana Carlos Bezerra
Janete Rocha Pietá Dalva Figueiredo
Leonardo Quintão Dr. Rosinha



Luis Carlos Heinze Gilmar Machado
Pastor Manoel Ferreira (Licenciado) Luiz Alberto
Paulo Henrique Lustosa Moacir Micheletto
Veloso Paulo Roberto Pereira
Vicentinho Valdir Colatto
(Dep. do PRB ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB/DEM/PPS  
Abelardo Lupion Andreia Zito
João Almeida Gervásio Silva
Marcio Junqueira Guilherme Campos
Onyx Lorenzoni Indio da Costa
Raul Jungmann João Campos vaga do PHS

 Paulo Bornhausen
PSB/PDT/PCdoB/PMN   

Damião Feliciano Edmilson Valentim
Evandro Milhomen Paulo Rubem Santiago

PV  
Antônio Roberto 1 vaga

PHS  

Felipe Bornier (Dep. do PSDB/DEM/PPS 
ocupa a vaga)

PRB  
Márcio Marinho vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
Secretário(a): Mário Dráusio de Azeredo Coutinho  
Local: Anexo II - Pavimento Superior, sala 170-A  
Telefones: 3216.6203  
FAX: 32166225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
AO PROJETO DE LEI Nº 1.927, DE 2003, DO SR. FERNANDO 
DE FABINHO, QUE "ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI Nº 
10.336, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001, PARA ISENTAR AS 

EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO 
MUNICIPAL E TRANSPORTE COLETIVO URBANO 

ALTERNATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 
DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE"  

Presidente: Jackson Barreto (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Vitor Penido (DEM) 
2º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB) 
3º Vice-Presidente: José Chaves (PTB) 
Relator: Carlos Zarattini (PT) 
Titulares  Suplent es

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Carlos Zarattini Aline Corrêa
Chico da Princesa Andre Vargas
Francisco Praciano Angela Amin vaga do PSDB/DEM/PPS

Jackson Barreto Arnaldo Faria de Sá vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

João Leão 
(Licenciado) Carlos Santana

João Magalhães Carlos Willian
José Chaves Dr. Paulo César
Mauro Lopes Hugo Leal
Zezéu Ribeiro Jilmar Tatto
 Luiz Carlos Busato
 Marcelo Melo

PSDB/DEM/PPS  
Eduardo Sciarra Arolde de Oliveira
Fernando Chucre Luiz Carlos Hauly

Humberto Souto 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
ocupa a vaga)

Raimundo Gomes 
de Matos 2 vagas

Vitor Penido 
PSB/PDT/PCdoB/PMN   

Gonzaga Patriota 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
ocupa a vaga)

Paulo Rubem 
Santiago 

1 vaga

PV  
1 vaga 1 vaga

PSOL  
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Angélica Fialho  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A  
Telefones: 3216.6218  
FAX: 3216.6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINA A PROFERIR PARECER AO 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1, DE 2007, DO 
PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCE DISPOSITIVO À LEI 

COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000". 
(PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC)  

Presidente: Nelson Meurer (PP) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: José Pimentel (PT) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Armando Monteiro Fátima Bezerra
Eduardo Valverde Gorete Pereira
Flaviano Melo Luiz Fernando Faria
José Pimentel (Licenciado) Paes Landim
Leonardo Quintão Rodrigo Rocha Loures
Lúcio Vale 4 vagas
Mauro Benevides 
Nelson Meurer 
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa 
a vaga) 

PSDB/DEM/PPS  
Alfredo Kaefer Cláudio Diaz
Augusto Carvalho Silvio Lopes
Zenaldo Coutinho 3 vagas
2 vagas 

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Alice Portugal Pompeo de Mattos

Arnaldo Vianna (Dep. do PRB ocupa a 
vaga)

Paulo Rubem Santiago vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
PV  

Fernando Gabeira Edson Duarte
PHS  

Felipe Bornier Miguel Martini
PRB  

 Marcos Antonio vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Angélica Fialho  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A  
Telefones: 3216-6218  
FAX: 32166225  

 
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: Paulo Teixeira (PT) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Titulares  Suplentes

PMDB  
Colbert Martins 

PT  
Paulo Teixeira 



PSDB  
Paulo Abi-ackel 
Secretário(a): Eugênia Kimie Suda Camacho Pestana  
Local: Anexo II, CEDI, 1º Piso  
Telefones: 3216-5631  
FAX: 3216-5605  

 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A 

INVESTIGAR AS CAUSAS, CONSEQÜÊNCIAS E 
RESPONSÁVEIS PELOS DESAPARECIMENTOS DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL NO PERÍODO DE 
2005 A 2007. 

Presidente: Bel Mesquita (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS) 
2º Vice-Presidente: Vanderlei Macris (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Sandra Rosado (PSB) 
Relator: Andreia Zito (PSDB) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Angela Amin Aline Corrêa
Antonio Carlos Chamariz Arnaldo Faria de Sá
Bel Mesquita Domingos Dutra
Dalva Figueiredo Dr. Nechar vaga do PV

Emilia Fernandes Elismar Prado
Fátima Bezerra José Linhares
Fátima Pelaes Lucenira Pimentel
Geraldo Pudim Luiz Couto
Maria do Rosário Paulo Henrique Lustosa
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS 4 vagas
Rebecca Garcia 
Vicentinho Alves 
(Dep. do PRB ocupa a vaga) 

PSDB/DEM/PPS  
Andreia Zito Eduardo Barbosa
Bispo Gê Tenuta Ilderlei Cordeiro
Geraldo Thadeu João Campos
Raimundo Gomes de Matos 4 vagas
Solange Amaral 
Vanderlei Macris 
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Capitão Assumção Sebastião Bala Rocha
Manuela D'ávila 2 vagas
Sandra Rosado 

PV  

Dr. Talmir 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PHS  
Miguel Martini 1 vaga

PRB  
Antonio Bulhões vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
Secretário(a): Manoel Alvim  
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B  
Telefones: (61) 3216-6210  
FAX: (61) 3216-6285  

 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A 
INVESTIGAR A DÍVIDA PÚBLICA DA UNIÃO, ESTADOS E 
MUNICÍPIOS, O PAGAMENTO DE JUROS DA MESMA, OS 

BENEFICIÁRIOS DESTES PAGAMENTOS E O SEU IMPACTO 
NAS POLÍTICAS SOCIAIS E NO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DO PAÍS.  
Presidente: Virgílio Guimarães (PT) 
1º Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP) 
2º Vice-Presidente: Ivan Valente (PSOL) 
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC) 
Relator: Pedro Novais (PMDB) 

Titulares  Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   

Aelton Freitas Eduardo Amorim
Carlos Alberto Canuto Fernando Ferro
Eduardo Valverde Iriny Lopes
Ernandes Amorim José Rocha

Hugo Leal Leonardo 
Quintão

Manoel Junior vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Paulo Pimenta
Márcio Reinaldo Moreira Pedro Eugênio

Nelson Meurer 
Pedro 

Fernandes

Pedro Novais Regis de 
Oliveira

Ricardo Berzoini 3 vagas
Vignatti 
Virgílio Guimarães 
Vital do Rêgo Filho 

PSDB/DEM/PPS  
Alfredo Kaefer Bruno Araújo
Antonio Carlos Pannunzio Duarte Nogueira

Ilderlei Cordeiro 
Edson 

Aparecido
José Carlos Aleluia Raul Jungmann
José Maia Filho 3 vagas
Luiz Carreira 
1 vaga 

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Jô Moraes Dr. Ubiali
Paulo Rubem Santiago Julião Amin
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa 
a vaga) 

Vanessa 
Grazziotin

PV  
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Sarney Filho

PRB  
Cleber Verde 1 vaga

PSOL  
Ivan Valente vaga do PV 
Secretário(a): Saulo Augusto  
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B  
Telefones: (61) 3216-6276  
FAX: (61) 3216-6285  

 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A 
INVESTIGAR A FORMAÇÃO DOS VALORES DAS TARIFAS 

DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL, A ATUAÇÃO DA 
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL) NA 

AUTORIZAÇÃO DOS REAJUSTES E REPOSICIONAMENTOS 
TARIFÁRIOS A TÍTULO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO E ESCLARECER OS MOTIVOS PELOS QUAIS A 
TARIFA MÉDIA DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL SER 
MAIOR DO QUE EM NAÇÕES DO CHAMADO G7, GRUPO 

DOS 7 PAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS DO MUNDO.  
Presidente: Eduardo da Fonte (PP) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Alexandre Santos (PMDB) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Alexandre Santos Antônio Andrade
Andre Vargas Antonio Carlos Chamariz
Arlindo Chinaglia Carlos Santana
Carlos Zarattini Edio Lopes
Ciro Nogueira Elismar Prado
Eduardo da Fonte Gladson Cameli
Fernando Marroni Jorge Boeira
Leonardo Quintão Leo Alcântara
Marcelo Guimarães Filho Nelson Bornier
Maurício Quintella Lessa Paulo Maluf



Sabino Castelo Branco Raul Henry
Wladimir Costa Simão Sessim

PSDB/DEM/PPS  
Arnaldo Jardim Alfredo Kaefer
Claudio Cajado Arolde de Oliveira
José Carlos Aleluia Betinho Rosado
Marcio Junqueira Bruno Rodrigues
Narcio Rodrigues Eduardo Sciarra
Rômulo Gouveia Ilderlei Cordeiro
Urzeni Rocha Pinto Itamaraty

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Chico Lopes Francisco Tenorio
Júlio Delgado Manato
Sergio Petecão Mário Heringer

PV  
Ciro Pedrosa Fábio Ramalho

PRB  
Cleber Verde Flávio Bezerra
Secretário(a): Francisco Diniz  
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B  
Telefones: (61) 3216-6213  
FAX: (61) 3216-6285  

 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A 

APURAR A VIOLÊNCIA URBANA.  
Presidente: Alexandre Silveira (PPS) 
1º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS) 
2º Vice-Presidente: João Campos (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB) 
Relator: Paulo Pimenta (PT) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Antonio Carlos Biscaia Carlos Willian
Arnaldo Faria de Sá Décio Lima
Carlos Bezerra Domingos Dutra
Iriny Lopes Francisco Praciano
Luiz Alberto Laerte Bessa
Marcelo Melo Luiz Carlos Busato
Pastor Pedro Ribeiro Neilton Mulim
Paulo Pimenta Paes de Lira
Severiano Alves vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Pedro Wilson
Simão Sessim 3 vagas
Vilson Covatti 
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a 
vaga) 

PSDB/DEM/PPS  
Alexandre Silveira Carlos Sampaio
João Campos Jorginho Maluly
José Maia Filho José Aníbal

Major Fábio 
Marina Maggessi vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Marcelo Itagiba vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 4 vagas

Raul Jungmann vaga do PV 
Rogerio Lisboa 
William Woo 
1 vaga 

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Francisco Tenorio Paulo Rubem Santiago
José Carlos Araújo vaga do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
Perpétua Almeida

Vanessa Grazziotin 
(Dep. do PSDB/DEM/PPS 

ocupa a vaga)
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTd
oB ocupa a vaga) 

PV  
Fernando Gabeira vaga do PSOL 1 vaga
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a 

vaga) 
PSOL  

(Dep. do PV ocupa a vaga) 1 vaga
Secretário(a): Sílvio Souza da Sílva  
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B  
Telefones: (61) 3216-6267  
FAX: (61) 3216-6285  

 
COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS 

INVESTIGAÇÕES A RESPEITO DA QUADRILHA DE 
NEONAZISTAS DESARTICULADA NO ESTADO DO RIO DO 
GRANDE DO SUL, COM CÉLULAS ORGANIZADAS EM SÃO 

PAULO, PARANÁ E SANTA CATARINA, E SEUS 
DESDOBRAMENTOS.  

Titulares  Suplentes
PT  

Maria do Rosário 
PSDB  

João Campos 
Marcelo Itagiba 

PDT  
Pompeo de Mattos 

PPS  
Alexandre Silveira 
Secretário(a): Manoel Amaral Alvim de Paula  
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A  
Telefones: (61) 3216-6210  
FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO EXTERNA A FIM DE ACOMPANHAR AS 

INVESTIGAÇÕES ACERCA DO APAGÃO OCORRIDO NO DIA 
10/11/2009 EM VÁRIOS ESTADOS BRASILEIROS  

Coordenador: Bernardo Ariston (PMDB) 
Titulares  Suplentes

PMDB  
Alexandre Santos 
Bernardo Ariston 
Marcos Lima 
Nelson Bornier 
Wladimir Costa 

PT  
Fernando Ferro 
Fernando Marroni 
Jorge Boeira 

PSDB  
Carlos Brandão 

DEM  
José Carlos Aleluia 
Marcio Junqueira 

PP  
Eduardo da Fonte 

PDT  
Brizola Neto 

PSC  
Carlos Alberto Canuto 

PPS  
Arnaldo Jardim 
Secretário(a): Fernando Maia Leão  
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: (61) 3216-6205  
FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A 

DESOCUPAÇÃO DA RESERVA INDÍGENA RAPOSA/SERRA 
DO SOL 

Titulares  Suplentes
PMDB  

Edio Lopes 
PT  

Francisco Praciano 
PSDB  



Urzeni Rocha 
DEM  

Marcio Junqueira 
PR  

Luciano Castro 
PP  

Neudo Campos 
PSB  

Maria Helena 
PV  

Fernando Gabeira 
Secretário(a): -  

 
COMISSÃO EXTERNA PARA APURAR AS CONDIÇÕES E AS 
APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA SAÚDE NOS HOSPITAIS 

DOS ESTADOS DO PARÁ E DO AMAPÁ.  
Coordenador: Elcione Barbalho (PMDB) 
Titulares  Suplente s

PMDB  
Bel Mesquita 
Elcione Barbalho 
Fátima Pelaes 

PR  
Dr. Paulo César 

PP  
Roberto Britto 
Secretário(a): -  

 
COMISSÃO EXTERNA A FIM DE ACOMPANHAR A SITUAÇÃO 

DA ESTIAGEM NO RIO GRANDE DO SUL  
Coordenador: Marco Maia (PT) 
Titulares  Suplentes

PMDB  
Darcísio Perondi 

PT  
Marco Maia 

PSDB  
Cláudio Diaz 

PP  
Afonso Hamm 
Luis Carlos Heinze 
Vilson Covatti 

PTB  
Luiz Carlos Busato 
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho  
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A  
Telefones: (61) 3216-6203  
FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A TRAGÉDIA 

CLIMÁTICA OCORRIDA NO ESTADO DE SANTA CATARINA.  
Titulares  Suplentes

PMDB  
Acélio Casagrande 
Celso Maldaner 
Edinho Bez 
João Matos 
Mauro Mariani (Licenciado) 
Valdir Colatto 

PT  
Décio Lima 
Vignatti 

PSDB  
Gervásio Silva 

DEM  
Paulo Bornhausen 

PR  
Nelson Goetten 

PP  
Angela Amin 
João Pizzolatti 

Zonta 
PPS  

Fernando Coruja 
Secretário(a): .  

 
COMISSÃO EXTERNA PARA VERIFICAR, IN LOCO, A 

SITUAÇÃO DA EMBAIXADA BRASILEIRA EM HONDURAS E 
COLABORAR COM OS ESFORÇOS DA COMUNIDADE 

INTERNACIONAL PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 
QUE ENVOLVE O ACOLHIMENTO DO PRESIDENTE MANOEL 

ZELAYA NAS DEPENDÊNCIAS DA LEGAÇÃO DO BRASIL 
NESSE PAÍS. 

Coordenador: Raul Jungmann (PPS) 
Titulares  Suplentes

PMDB  
 Lelo Coimbra

PT  
Maurício Rands Carlos Zarattini
 Janete Rocha Pietá
 Paulo Pimenta

PSDB  
Bruno Araújo 

DEM  
Claudio Cajado 

PSC  
Marcondes Gadelha 

PPS  
Raul Jungmann 

PSOL  
Ivan Valente 
Secretário(a): -  

 
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A SITUAÇÃO 

DA UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL.  
Coordenador: Maria do Rosário (PT) 
Titulares  Suplentes

PMDB  
Gastão Vieira (Licenciado) 
Osvaldo Reis 

PT  
Angela Portela 
Marco Maia 
Maria do Rosário 
Paulo Pimenta 
Pedro Wilson 

PSDB  
Professor Ruy Pauletti 
Professora Raquel Teixeira 

DEM  
Germano Bonow 
Lira Maia 

PR  
Nilmar Ruiz 

PP  
Renato Molling 

PTB  
Luiz Carlos Busato 

PCdoB   
Manuela D'ávila 
Secretário(a): -  

 
COMISSÃO EXTERNA PARA VISITAR AS ÁREAS ATINGIDAS 

PELAS ENCHENTES NO ESTADO DO MARANHÃO.  
Coordenador: Flávio Dino (PCdoB) 
Titulares  Suplentes

PMDB  
Gastão Vieira (Licenciado) 
Pedro Novais 
Professor Setimo 

PT  
Domingos Dutra 



PSDB  
Carlos Brandão 
Pinto Itamaraty 
Roberto Rocha 

DEM  
Clóvis Fecury 
Nice Lobão 

PR  
Davi Alves Silva Júnior 
Zé Vieira 

PP  
Waldir Maranhão (Licenciado) 

PSB  
Ribamar Alves 

PTB  
Pedro Fernandes 

PDT  
Julião Amin 

PV  
Sarney Filho 

PCdoB   
Flávio Dino 

PRB  
Cleber Verde 
Secretário(a): -  

 
GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS.  

Coordenador: José Mentor (PT) 
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   

Asdrubal Bentes 
Antonio Carlos 

Biscaia

Cândido Vaccarezza Arnaldo Faria de 
Sá

Carlos Bezerra Beto Mansur
José Eduardo Cardozo Carlos Abicalil

José Mentor 
Carlos Eduardo 

Cadoca
Marcondes Gadelha vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Fátima Pelaes
Mauro Benevides Milton Monti
Nelson Marquezelli Rubens Otoni
Paulo Maluf Zezéu Ribeiro
Reginaldo Lopes 2 vagas
Regis de Oliveira 
Sandro Mabel 

PSDB/DEM/PPS  
Arnaldo Jardim Fernando Chucre
Bruno Araújo Raul Jungmann
Bruno Rodrigues 4 vagas
José Carlos Aleluia 
Ricardo Tripoli 
Roberto Magalhães 

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Flávio Dino 3 vagas
Miro Teixeira 
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
ocupa a vaga) 

PV  
Marcelo Ortiz Edigar Mão Branca
Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos  
Local: Anexo II, Ala A, sala 153  
Telefones: 3215-8652/8  
FAX: 3215-8657  

 
GRUPO DE TRABALHO PARA EFETUAR ESTUDO EM 

RELAÇÃO À EVENTUAL INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA DE 
PROJETOS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, SOBRE DIREITO 
PENAL E PROCESSO PENAL, SOB A COORDENAÇÃO DO 

SENHOR DEPUTADO JOÃO CAMPOS.  
Titulares  Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB   
Antonio Carlos Biscaia 
Arnaldo Faria de Sá 
Vinicius Carvalho 
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga) 
1 vaga 

PSDB/DEM/PPS  
João Campos 
Marcelo Itagiba vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
Raul Jungmann 
Roberto Magalhães 

PSB/PDT/PCdoB/PMN   
Abelardo Camarinha 
Flávio Dino 
Vieira da Cunha 
Secretário(a): .  

 
GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A ESTUDAR O 

REMANEJAMENTO DO ESPAÇO FÍSICO DAS LIDERANÇAS 
PARTIDÁRIAS.  

Coordenador: Hugo Leal (PSC) 
Titulares  Suplentes

PMDB  
Osmar Serraglio 
Vital do Rêgo Filho 

PT  
Carlos Zarattini 

PR  
Luciano Castro 

PP  
Nelson Meurer 

PTB  
Silvio Costa 

PDT  
Mário Heringer 

PSC  
Hugo Leal 
Secretário(a): .  

 
GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EXAMINAR O 

PARECER PROFERIDO PELA COMISSÃO ESPECIAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991, QUE DISPÕE SOBRE O 

ACONDICIONAMENTO, A COLETA, O TRATAMENTO, O 
TRANSPORTE E A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE, COM VISTAS A VIABILIZAR, JUNTO À 
CASA, A DELIBERAÇÃO SOBRE A MATÉRIA.  

Coordenador: Arnaldo Jardim (PPS) 
Titulares  Suplentes

PMDB  
Lelo Coimbra 
Marcelo Almeida 
Paulo Henrique Lustosa 

PT  
Fernando Ferro 
Paulo Teixeira 

PSDB  
Paulo Abi-ackel 

DEM  
Jorge Khoury 

PR  
Maurício Quintella Lessa 

PP  
Dr. Nechar 
José Otávio Germano 

PSB  
Luiza Erundina 

PTB  
Armando Monteiro 

PPS  
Arnaldo Jardim 
Secretário(a): Leila Machado  



Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  
Telefones: 3216-6212  
FAX: 3216-6225  
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