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Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA), JOSÉ 
GENOÍNO (PT – SP). ............................................ 64960
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Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA 
(DEM – BA). ........................................................... 64960

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ ANÍ-
BAL (PSDB – SP), MILTON BARBOSA (PSC – BA), 
ROBERTO BRITTO (PP – BA), LUCIANO CASTRO 
(PR – RR).  ............................................................ 64961

BRIZOLA NETO (PDT – RJ. Pela ordem.) – 
Orientação da respectiva bancada. Cumprimento 
ao Deputado Luiz Fernando Faria pelo trabalho re-
alizado na Comissão Especial destinada a proferir 
parecer à matéria. Contradita a pronunciamento do 
Deputado José Carlos Aleluia sobre o pré-sal.  .... 64961

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados FERNAN-
DO COELHO FILHO (Bloco/PSB – PE), CHICO 
ALENCAR (PSOL – RJ), LUIZ CARLOS BUSATO 
(PTB – RS), JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV – SP), 
FERNANDO CORUJA (PPS – SC). ...................... 64961

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ). .............. 64962

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados LUIZ CAR-
LOS BUSATO (PTB – RS), RONALDO CAIADO 
(DEM – GO), HENRIQUE FONTANA (PT – RS). .. 64962

EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. Pela 
ordem.) – Convocação dos Deputados do PMDB 
ao plenário. ............................................................ 64962

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada o Sr. Deputado RONALDO CAIADO 
(DEM – GO). .......................................................... 64962

COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA. Pela 
ordem.) – Convocação dos Deputados do PMDB 
ao plenário. Orientação da respectiva bancada..... 64963

HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela or-
dem.) – Contestação ao pronunciamento do Depu-
tado Ronaldo Caiado, por ocasião da orientação de 
bancada. ................................................................ 64963

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado FERNANDO CORUJA 
(PPS – SC). ........................................................... 64963

EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela or-
dem.) – Críticas ao discurso da Oposição no tocante 
à criação da empresa PETRO-SAL.  ..................... 64963

CARLOS ZARATTINI (PT – SP. Pela or-
dem.) – Convocação dos Parlamentares do PT 
ao plenário. ..................................................... 64964

EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. Pela 
ordem.) – Convocação dos Deputados do PMDB 
ao plenário. ............................................................ 64964

PRESIDENTE (Michel Temer) – Solicitação 
aos Deputados de permanência no plenário. ........ 64964

GERALDO PUDIM (PR – RJ. Pela ordem.) 
– Aprovação pelo Senado Federal da proposta de 
criação do Cadastro Nacional de Pessoas Desapa-
recidas. .................................................................. 64964

DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela or-
dem.) – Convocação dos Deputados do PSDB ao 
plenário. Orientação da respectiva bancada. Coerên-
cia das ações do Governo do Estado de São Paulo 
na apuração das causas do acidente ocorrido no 
Rodoanel Metropolitano de São Paulo. ................. 64964

JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV – SP. Pela or-
dem.) – Convocação dos Deputados do PV ao 
plenário. .............................................................. 64964

JORGINHO MALULY (DEM – SP. Pela ordem.) 
– Presença no plenário do Prefeito Silvio Roberto 
Cavalcanti Peccioli, do Município de Santana de 
Parnaíba, Estado de São Paulo. ............................ 64964

PRESIDENTE (Michel Temer) – Saudação ao 
ex-Deputado Silvio Roberto Cavalcanti Peccioli. ... 64964

FERNANDO MARRONI (PT – RS. Pela or-
dem.) – Participação do orador no lançamento de 
filme sobre a vida do Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, em Brasília, Distrito Federal. ................... 64964

JILMAR TATTO (PT – SP. Pela ordem.) – Cria-
ção da empresa PETRO-SAL. ............................... 64964

EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. Pela 
ordem.) – Pedido à Presidência para encerramento 
da votação. ............................................................ 64965

PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerramento 
da votação. ............................................................ 64965

Rejeição do requerimento de preferência. ... 64965
Usaram da palavra pela ordem, para registro 

de voto, os Srs. Deputados JOSÉ CARLOS MACHA-
DO (DEM – SE), JOÃO DADO (PDT – SP). ............ 64972

PRESIDENTE (Michel Temer) – Presença no 
plenário do Embaixador de Taiwan no Brasil. ........ 64972

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados EDUARDO AMORIM 
(PSC – SE), LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB 
– GO), FÁBIO RAMALHO (PV – MG), PASTOR 
PEDRO RIBEIRO (PR – CE), CARLOS SAMPAIO 
(PSDB – SP). ......................................................... 64972

PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação das 
Emendas de Plenário de nºs 72 e 87, com parecer 
favorável, ressalvados os destaques. .................... 64972

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, a Sra. Deputada ANGELA PORTELA 
(PT – RR). ...................................................... 64972

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ GENO-
ÍNO (PT – SP), EDUARDO SCIARRA (DEM – PR), 
EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ), ROBERTO 
BRITTO (PP – BA). ................................................ 64972

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado EDIGAR MÃO BRANCA 
(PV – BA). .............................................................. 64972

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada o Sr. Deputado CHICO ALENCAR 
(PSOL – RJ). ....................................................... 64972
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Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado SARAIVA FELIPE (Bloco/
PMDB – MG). ........................................................ 64973

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados EDIGAR MÃO 
BRANCA (PV – BA), JOSÉ GENOÍNO (PT – SP), 
DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP).  .................... 64973

FÁBIO FARIA (Bloco/PMN – RN. Pela ordem.) 
– Orientação da respectiva bancada. Registro de 
voto. ....................................................................... 64973

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados ARMANDO 
ABÍLIO (PTB – PB), JOSÉ ROCHA (PR – BA), 
BRIZOLA NETO (PDT – RJ), EDUARDO AMORIM 
(PSC – SE), FERNANDO CORUJA (PPS – SC), 
HENRIQUE FONTANA (PT – RS). ........................ 64973

PRESIDENTE (Michel Temer) – Aprovação 
das emendas. ........................................................ 64973

PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação das 
Emendas de Plenário de nºs 1 a 12, 15 a 35, 39, 
41, 42, 44 a 61, 64 a 71, 74, 75, 77 a 86, 88, 90, 91, 
93, 95 a 100, 102 a 104 e 106 a 114, com parecer 
contrário, ressalvados os destaques. .................... 64973

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados EDUARDO 
CUNHA (Bloco/PMDB – RJ), JOSÉ GENOÍNO (PT 
– SP), EDUARDO SCIARRA (DEM – PR), DUAR-
TE NOGUEIRA (PSDB – SP), JOSÉ SANTANA DE 
VASCONCELLOS (PR – MG), ANTONIO CRUZ 
(PP – MS), DAGOBERTO (PDT – MS), ARMANDO 
ABÍLIO (PTB – PB), EDIGAR MÃO BRANCA (PV – 
BA), EDUARDO AMORIM (PSC – SE), RODRIGO 
ROLLEMBERG (Bloco/PSB – DF).  ...................... 64990

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados VANDERLEI MA-
CRIS (PSDB – SP), JAIRO CARNEIRO (PP – BA), 
WILLIAM WOO (PSDB – SP). ............................... 64990

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada o Sr. Deputado CHICO ALENCAR 
(PSOL – RJ).  ...................................................... 64990

FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela or-
dem e Como Líder) – Posicionamento contrário 
ao parecer do Relator das Emendas de Plenário. 
Orientação da respectiva bancada.  ...................... 64990

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados ALICE PORTUGAL 
(Bloco/PCdoB – BA), RODRIGO ROCHA LOURES 
(Bloco/PMDB – PR), LUIZ CARLOS SETIM (DEM 
– PR), JOSÉ GUIMARÃES (PT – CE), GERALDI-
NHO (PSOL – RS). ................................................ 64991

PRESIDENTE (Michel Temer) – Rejeição das 
emendas.  .............................................................. 64991

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado PROFESSOR SETIMO (Bloco/
PMDB – MA). ......................................................... 64991

PRESIDENTE (Michel Temer) – Informação 
ao Plenário sobre a votação nominal do projeto 

inicial e de destaques para votação em separado 
apresentados pelo PSDB e pelo PPS. .................. 64991

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP). ..................... 64991

PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação da 
Emenda nº 1, oferecida pelo Relator. .................... 64991

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado JOÃO ALMEIDA (PSDB 
– BA). ............................................................. 64991

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados EDUARDO 
CUNHA (Bloco/PMDB – RJ), EDUARDO VALVER-
DE (PT – RO). ....................................................... 64992

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado JOÃO CAMPOS (PSDB 
– GO). ............................................................ 64992

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados ARMANDO 
ABÍLIO (PTB – PB), JANETE CAPIBERIBE (Bloco/
PSB – AP), GORETE PEREIRA (PR – CE), EDIGAR 
MÃO BRANCA (PV – BA), DAGOBERTO (PDT – 
MS), HENRIQUE FONTANA (PT – RS).  .............. 64992

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela 
ordem.) – Orientação da respectiva bancada. Jus-
tificativa de ausência na votação anterior. ............. 64992

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados ALBERTO FRAGA 
(DEM – DF), MARCOS MONTES (DEM – MG). ... 64992

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada o Sr. Deputado EDUARDO SCIARRA 
(DEM – PR). .......................................................... 64992

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados AUGUSTO FARIAS 
(PTB – AL), DELEY (PSC – RJ). ........................... 64992

PRESIDENTE (Michel Temer) – Prorrogação 
da sessão por 1 hora.  ........................................... 64992

Usaram da palavra para orientação das 
respectivas bancadas os Srs. Deputados FER-
NANDO CORUJA (PPS – SC), GERALDINHO 
(PSOL – RS). .................................................... 64992

PRESIDENTE (Michel Temer) – Aprovação 
da emenda. ............................................................ 64992
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Subemenda Substitutiva às Emendas de Plenário 
nºs 13 e 63, denominada de Emenda nº 2, ofereci-
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Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados EDUARDO 
SCIARRA (DEM – PR), EDUARDO VALVERDE 
(PT – RO), EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – 
RJ), HENRIQUE FONTANA (PT – RS), JANETE 
CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP), DANIEL ALMEI-
DA (Bloco/PCdoB – BA), GORETE PEREIRA (PR 
– CE), EDUARDO VALVERDE (PT – RO), CAR-
LOS EDUARDO CADOCA (PSC – PE), EDIGAR 
MÃO BRANCA (PV – BA), ELIZEU AGUIAR (PTB 
– PI), FERNANDO CORUJA (PPS – SC), VILSON 
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COVATTI (PP – RS), JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP), 
GERALDINHO (PSOL – RS). ................................ 64993

PRESIDENTE (Michel Temer) – Aprovação 
da subemenda.  ..................................................... 64993

Declaração de prejudicialidade das Emendas 
de Plenário nºs 13 e 63. ........................................ 64993

PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação da 
Subemenda Substitutiva às Emendas de Plenário 
de nºs 40, 76, 89, 94 e 101, denominada de Emen-
da nº 3, oferecida pelo Relator. .............................. 64993

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados EDUARDO 
VALVERDE (PT – RO), EDUARDO CUNHA (Bloco/
PMDB – RJ), JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB 
– AP), ARMANDO ABÍLIO (PTB – PB), EDUAR-
DO SCIARRA (DEM – PR), VILSON COVATTI (PP 
– RS), GORETE PEREIRA (PR – CE), BRIZOLA 
NETO (PDT – RJ). ................................................. 64994

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados EDIGAR 
MÃO BRANCA (PV – BA), FERNANDO CORUJA 
(PPS – SC), CHICO ALENCAR (PSOL – RJ), JOSÉ 
ANÍBAL (PSDB – SP). ........................................... 64994

PRESIDENTE (Michel Temer) – Aprovação 
da subemenda. ...................................................... 64995

Declaração de prejudicialidade das Emendas 
de Plenário de nºs 40, 76, 89, 94 e 101. ............... 64995

PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação da 
Subemenda Substitutiva à Emenda de Plenário 
nº 73. ................................................................. 64995

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados EDUARDO 
VALVERDE (PT – RO), EDUARDO CUNHA (Blo-
co/PMDB – RJ), DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB 
– BA), HENRIQUE FONTANA (PT – RS), ELIZEU 
AGUIAR (PTB – PI), DANIEL ALMEIDA (Bloco/
PCdoB – BA), GORETE PEREIRA (PR – CE), 
VILSON COVATTI (PP – RS), DAGOBERTO (PDT 
– MS), EDIGAR MÃO BRANCA (PV – BA), CAR-
LOS EDUARDO CADOCA (PSC – PE), FERNAN-
DO CORUJA (PPS – SC), EDUARDO SCIARRA 
(DEM – PR), JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP), CHICO 
ALENCAR (PSOL – RJ). ....................................... 64995

PRESIDENTE (Michel Temer) – Aprovação 
da subemenda. ...................................................... 64996

Declaração de prejudicialidade da Emenda 
de Plenário nº 73. .................................................. 64996

PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação da 
Subemenda Substitutiva à Emenda de Plenário 
nº 14. .............................................................. 64996

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados EDUARDO 
CUNHA (Bloco/PMDB – RJ), EDUARDO VALVER-
DE (PT – RO), RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/
PSB – DF), DAGOBERTO (PDT – MS), GORETE 
PEREIRA (PR – CE), VILSON COVATTI (PP – RS), 
EDUARDO SCIARRA (DEM – PR), JOSÉ ANÍBAL 

(PSDB – SP), CARLOS EDUARDO CADOCA (PSC 
– PE), CHICO ALENCAR (PSOL – RJ), FERNAN-
DO CORUJA (PPS – SC). ..................................... 64996

PRESIDENTE (Michel Temer) – Aprovação 
da subemenda. ...................................................... 64997

Declaração de prejudicialidade da Emenda 
de Plenário nº 14. .................................................. 64997

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado LEONARDO QUINTÃO (Bloco/
PMDB – MG). ........................................................ 64997

RONALDO CAIADO (DEM – GO – Como Lí-
der) – Posicionamento do Democratas contrário à 
criação da empresa PETRO-SAL. Críticas ao pro-
jeto de lei sobre a criação da empresa. ................. 64997

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados DÉCIO LIMA (PT – 
SC), JANETE ROCHA PIETÁ (PT – SP.), RÔMULO 
GOUVEIA (PSDB – PB). ....................................... 64998

PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação do 
Projeto de Lei nº 5.939, de 2009, ressalvados os 
destaques. ............................................................. 64998

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados ENIO BACCI (PDT 
– RS), PAULO PIAU (Bloco/PMDB – MG). ............ 65000

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados EDUARDO 
CUNHA (Bloco/PMDB – RJ), EDUARDO VALVER-
DE (PT – RO), RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/
PSB – DF), ELIZEU AGUIAR (PTB – PI), CHICO 
ALENCAR (PSOL – RJ), NELSON PROENÇA (PPS 
– RS).  .................................................................... 65000

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado RODRIGO DE CASTRO 
(PSDB – MG). ........................................................ 65001

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ ANÍ-
BAL (PSDB – SP), JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM 
– BA), GORETE PEREIRA (PR – CE), VILSON 
COVATTI (PP – RS), DAGOBERTO (PDT – MS), 
EDIGAR MÃO BRANCA (PV – BA), DELEY (PSC 
– RJ), HENRIQUE FONTANA (PT – RS). ............. 65001

RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – DF. 
Pela ordem.) – Importância da criação da empre-
sa PETRO-SAL. Retirada de requerimentos de 
destaques.  ........................................................ 65002

JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem.) – 
Convocação dos Deputados do PT ao plenário.  .... 65002

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado MARCELO TEIXEIRA 
(PR – CE). ...................................................... 65002

EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. Pela 
ordem.) – Convocação dos Deputados do PMDB 
ao plenário.  ........................................................... 65002

Usaram da palavra pela ordem, para re-
gistro de voto, os Srs. Deputados EDINHO BEZ 
(Bloco/PMDB – SC), FRANCISCO RODRIGUES 
(DEM – RR). ................................................... 65002
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WILSON PICLER (PDT – PR. Pela ordem.) – 
Convocação dos Deputados do PDT ao plenário. . 65003

PRESIDENTE (Michel Temer) – Pedido aos 
Deputados de comparecimento e permanência no 
plenário. Anúncio sobre votação de destaques e de 
propostas de emenda à Constituição. ................... 65003

JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP – Como Líder) – 
Razões do posicionamento do orador contrário à 
criação da empresa PETRO-SAL.  ........................ 65003

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado GONZAGA PATRIOTA (Bloco/
PSB – PE).  ............................................................ 65004

BRIZOLA NETO (PDT – RJ. Pela ordem.) – 
Esclarecimento sobre conteúdo de pronunciamento 
anterior sobre marco regulatório de criação da PE-
TROBRAS. ............................................................ 65004

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela 
ordem.) – Inconveniência da manifestação do De-
putado Brizola Neto, 1º Vice-Líder do PDT – em 
contestação ao pronunciamento do Líder José 
Aníbal. Característica de empresa brasileira da 
PETROBRAS. ..................................................... 65005

PRESIDENTE (Michel Temer) – Cumprimento 
pela Presidência de dispositivos regimentais perti-
nentes à concessão da palavra aos oradores. ...... 65005

PRESIDENTE (Michel Temer) – Aprovação 
do projeto. .............................................................. 65005

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados FELIPE BORNIER 
(PHS – RJ), ANA ARRAES (Bloco/PSB – PE). ..... 65012

HENRIQUE FONTANA (PT – RS – Como Lí-
der) – Esclarecimento sobre a proposta de criação 
da empresa PETRO-SAL. Orientação da respectiva 
bancada.  ............................................................... 65012

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados ABELARDO LUPION 
(Bloco/DEM – PR), HOMERO PEREIRA (PR – MT), 
CLÓVIS FECURY (DEM – MA), ABELARDO CA-
MARINHA (Bloco/PSB – SP), MAJOR FÁBIO (DEM 
– PB), ÍRIS DE ARAÚJO (Bloco/PMDB – GO), LUIZ 
BASSUMA (PV – BA), AIRTON ROVEDA (PR – PR), 
GERALDO THADEU (PPS – MG), SEVERIANO 
ALVES (PDT – BA), JAIRO CARNEIRO (PP – BA), 
CHICO D’ANGELO (PT – RJ), WLADIMIR COSTA 
(Bloco/PMDB – PA). ............................................... 65013

INDIO DA COSTA (DEM – RJ. Pela ordem.) 
– Registro de voto. Posicionamento do orador 
com relação à exploração de petróleo na cama-
da pré-sal. ...................................................... 65013

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados EDSON DUARTE (PV 
– BA), MAJOR FÁBIO (DEM – PB), JOÃO MAGA-
LHÃES (Bloco/PMDB – MG), ANTÔNIO CARLOS 
CHAMARIZ (PTB – AL), FÁTIMA PELAES (Bloco/
PMDB – AP), MOREIRA MENDES (PPS – RO), 
CARLOS ABICALIL (PT – MT), DARCÍSIO PERON-

DI (Bloco/PMDB – RS), FLÁVIO BEZERRA (Bloco/
PMDB – CE). ......................................................... 65014

CHICO ALENCAR (PSOL – RJ) – Questão 
de ordem sobre a pauta de sessão extraordinária. 
Contrariedade à manutenção do painel, no caso de 
inclusão na pauta das chamadas PECs dos Preca-
tórios e dos Cartórios.  .......................................... 65014

PRESIDENTE (Marco Maia) – Resposta à 
questão de ordem do Deputado Chico Alencar. .... 65014

BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB – MG. 
Pela ordem.) – Pedido à Presidência de distribuição 
ao Plenário de avulsos das matérias constantes na 
pauta da sessão extraordinária. ............................ 65014

JOSÉ GENOÍNO (PT – SP) – Questão de 
ordem sobre a inclusão de matéria na pauta da 
sessão extraordinária. ........................................... 65014

PRESIDENTE (Marco Maia) – Resposta à 
questão de ordem do Deputado José Genoíno. .... 65014

Usaram da palavra pela ordem, para re-
gistro de voto, os Srs. Deputados CAPITÃO AS-
SUMÇÃO (Bloco/PSB – ES), MÁRCIO FRANÇA 
(Bloco/PSB – SP). ........................................... 65014

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
ELISMAR PRADO (PT – MG). .............................. 65015

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado JOSÉ LINHARES (PP – CE). ..... 65015

CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela ordem.) 
– Não deliberação pelo Colégio de Líderes sobre 
a inclusão na pauta da chamada PEC dos Cartó-
rios.  ....................................................................... 65015

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados RICARDO TRIPOLI 
(PSDB – SP), JILMAR TATTO (PT – SP). .............. 65015
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SEÇÃO I

Ata da 318a Sessão, Extraordinária, Matutina,  
em 18 de novembro de 2009

Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente Rodrigo Rocha Loures,  
Paulo Teixeira, Maurício Rands, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno

I – ABERTURA DA SESSÃO 
(9h 38min)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Havendo 
número regimental, declaro 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.
 O SR. PAULO TEIXEIRA, servindo como 1º Se-

cretário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

MENSAGEM Nº 873, DE 2009 
(Do Poder executivo) 

AVISO Nº 843/2009 – C. Civil

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o texto do Acordo entre o Gover-
no da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República das Filipinas sobre 
o Exercício de Atividade Remunerada por 
Parte de Dependentes do Pessoal Diplo-
mático, Consular, Administrativo e Técni-
co, celebrado em Brasília, em 24 de junho 
de 2009.

Despacho: Às Comissões de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional; Trabalho, de 
Administração e Serviço Público; e Constitui-
ção 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 entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República das Filipinas so-
bre o Exercício de Atividade Remunerada por Parte 
de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, 
Administrativo e Técnico, celebrado em Brasília, em 
24 de junho de 2009.

Brasília, 27 de outubro de 2009.

EM No 336 MRE CGPI/DAOC II/DAI/AFEPA – PAIN-
BRAS-FILI

Brasília, 11 de setembro de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
 Submeto à elevada consideração de Vossa Ex-

celência o anexo Acordo entre o Governo da Repúbli-
ca Federativa do Brasil e o Governo da República das 
Filipinas sobre o Exercício de Atividade Remunerada 
por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, 
Consular, Administrativo e Técnico, celebrado em Bra-
sília, em 24 de junho de 2009, firmado pelo Ministro 
de Estado, interino, das Relações Exteriores, Embai-
xador Samuel Pinheiro Guimarães, e pelo Secretário 
dos Negócios Estrangeiros, Alberto G. Rômulo.

O presente Acordo, semelhante aos assinados 
com mais de quarenta países ao longo das duas últi-
mas décadas, reflete a tendência atual de estender aos 
dependentes dos agentes das Missões diplomáticas a 
oportunidade de trabalhar no exterior, permitindo-lhes 
o enriquecimento de sua experiência profissional.

Com efeito, proporcionar um espaço profissio-
nal próprio para dependentes de membros do serviço 
exterior, cônjuges em especial, que lhes possibilite 
o exercício de atividades outras que a mera função 
de acompanhamento de funcionário transferido para 
outro país torna-se prática generalizada na vida in-
ternacional.

4. À luz do exposto e com vistas ao encaminha-
mento 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, subme-
to a Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem, 
acompanhado de cópias autenticadas do Acordo.

Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amorim.



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 64811 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA  

REPÚBLICA DAS FILIPINAS SOBRE O  
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA POR 

PARTE DE DEPENDENTES DO PESSOAL  
DIPLOMÁTICO, CONSULAR,  

ADMINISTRATIVO E TÉCNICO

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República das Filipinas
(doravante denominados “Partes”),
Considerando o estágio particularmente avança-

do de entendimento entre os dois países; e 
Com o intuito de estabelecer novos mecanis-

mos para o fortalecimento das suas relações diplo-
máticas;

Acordaram o seguinte:

Artigo 1º 
Definição dos Termos

1. Os dependentes do pessoal diplomático, con-
sular, administrativo e técnico de uma das Partes, ofi-
cialmente acreditados pela outra para exercer missão 
oficial como membro de Missão diplomática ou de Re-
partição consular deverão ser autorizados a exercer 
atividade remunerada no território da Parte acredita-
da, em conformidade com este Acordo e com base 
na reciprocidade.

2. Para fins deste Acordo, “pessoal diplomático, 
consular, administrativo e técnico” se refere a membros 
de Missão Diplomática ou Posto Consular, empregados 
de uma das Partes, incluindo pessoal de governo vin-
culado à Missão diplomática ou Repartição consular, 
com exceção do pessoal de apoio.

Para fins deste Acordo, dependentes se refe-
rem a: 

a) cônjuge;
b) filhos solteiros menores de 21 anos;
c) filhos solteiros menores de 25 anos, 

que estejam estudando em universidade ou 
centro de ensino superior reconhecido por 
cada Estado; e

d) filhos solteiros com deficiências físi-
cas ou mentais.

Artigo 2º 
Pedidos de Autorização

1. Todos os pedidos de autorização para exercer 
atividade remunerada deverão ser enviados, em nome 
do dependente, pela Embaixada do Estado acreditan-
te ao Setor de Protocolo do Departamento Filipino de 
Relações Exteriores ou ao Departamento de Protocolo 
do Ministério de Relações Exteriores Brasileiro. 

2. Os pedidos de autorização deverão conter infor-
mações sobre a ocupação pretendida pelo dependente 
e a relação do dependente com o pessoal em questão. 
Após verificar se a pessoa em questão é dependen-
te, e após o trâmite do pedido oficial, a Embaixada do 
Estado acreditante será informada pelo governo do 
Estado acreditado que o dependente está autorizado 
a exercer atividade remunerada.

3. Os procedimentos deverão ser aplicados de 
forma a permitir que o dependente exerça a ativida-
de remunerada o mais rapidamente possível. Todas 
as exigências relativas às autorizações de trabalho e 
quaisquer outras formalidades similares deverão ser 
favoravelmente considerados.

4. A autorização para que o dependente exerça 
atividade remunerada não implicará na isenção de 
qualquer exigência legal ou requisito relativo às carac-
terísticas pessoais, profissionais ou outra qualificação 
que a pessoa em questão deva demonstrar no exercí-
cio de uma ocupação remunerada.

5. Um dependente não poderá exercer atividade 
remunerada distinta daquela cuja autorização foi emiti-
da. Qualquer mudança da atividade remunerada após 
a emissão da autorização só terá efeito após subse-
quente pedido e emissão de uma nova autorização, em 
conformidade com o Parágrafo 1 do presente Artigo.

6. A autorização pode ser recusada nos casos em 
que, por razões de segurança nacional, interesse da 
administração pública, ou com base nas leis e regras 
existentes, apenas os cidadãos do Estado acreditado 
podem ser empregados. 

Artigo 3º 
Imunidade de Jurisdição

No caso em que o dependente autorizado a exercer 
atividade remunerada gozar de imunidade de jurisdição do 
Estado acreditado conforme os Artigos 31 e 37 da Con-
venção de Viena sobre Relações Diplomáticas ou o Artigo 
43 da Convenção de Viena sobre Relações Consulares 
ou qualquer outro tratado internacional aplicável:

a) fica acordado que tal dependente não 
gozará de imunidade de jurisdição civil ou ad-
ministrativa no Estado acreditado em ações 
contra ele iniciadas por atos diretamente re-
lacionados com o desempenho da referida 
atividade remunerada; e

b) fica acordado que o Estado acreditante 
considerará seriamente qualquer pedido do Es-
tado acreditado no sentido de renunciar à imuni-
dade de jurisdição penal do dependente acusado 
de haver cometido delito criminal no decurso do 
exercício da referida atividade remunerada. 
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Artigo 4º 
Validade da Autorização

1. A autorização para o exercício de atividade 
remunerada deverá terminar tão logo o beneficiário 
da autorização cesse de possuir a condição de de-
pendente, na data de cumprimento das obrigações 
contratuais, ou, em qualquer hipótese, ao término da 
missão do indivíduo de quem a pessoa em questão é 
dependente. Contudo, o término da autorização deverá 
levar em conta o prazo razoável do decurso previsto na 
Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 
18 de abril de 1961, sem exceder três (3) meses.

2. Qualquer contrato empregatício de que seja 
parte o dependente deverá conter cláusula dando conta 
de que o contrato cessará quando do término da auto-
rização para o exercício da atividade remunerada.

3. A autorização para que um dependente exerça 
atividade remunerada, em conformidade com o presente 
Acordo, não deverá conceder à pessoa em questão o 
direito de continuar no exercício da atividade remune-
rada ou de residir no território do Estado acreditado, 
uma vez que a missão do indivíduo de quem a pessoa 
é dependente tenha terminado.

Artigo 5º 
Reconhecimento de Títulos

Este Acordo não implicará o reconhecimento au-
tomático de títulos ou diplomas obtidos no exterior. Tal 
reconhecimento somente poderá ocorrer em conformi-
dade com as normas em vigor que regulamentam essas 
questões no território do Estado acreditado. No caso 
de profissões que requeiram qualificações especiais, 
o dependente deverá atender às mesmas exigências 
a que deve atender um nacional do Estado acreditado, 
candidato ao mesmo emprego.

Artigo 6º 
Legislação Aplicável

1. Os dependentes que exerçam atividade re-
munerada estarão sujeitos ao pagamento no Estado 
acreditado de todos os impostos relativos à renda nele 
auferida em decorrência do desempenho dessas ati-
vidades, de acordo com as leis tributárias desse país, 
com fonte no país acreditado.

2. Os dependentes que exerçam atividade remu-
nerada nos termos deste Acordo estarão sujeitos à le-
gislação trabalhista, de previdência social e de qualquer 
outra legislação pertinente do Estado acreditado.

Artigo 7º 
Resolução de Controvérsias

Qualquer controvérsia entre as Partes que surja 
da interpretação ou execução deste Acordo será di-

rimida amigavelmente entre as Partes por consultas 
diretas ou negociações, por via diplomática.

Artigo 8º 
Emendas ou Revisão

Qualquer emenda ou revisão no texto do presente 
Acordo deverá ser feita com consentimento mútuo escrito 
entre as Partes, por via diplomática. A emenda da revisão 
entrará em vigor de acordo com o disposto no Artigo 9.

Artigo 9º 
Entrada em Vigor

Este Acordo entrará em vigor trinta (30) dias 
após a data de recebimento da segunda notificação 
escrita, pelas Partes, por via diplomática, indicando 
que o cumprimento dos respectivos requisitos legais 
internos foi atendido.

Artigo 10 
Validade e Duração

Este Acordo permanecerá em vigor por um perí-
odo de cinco (5) anos , e será automaticamente prorro-
gado por iguais períodos, a menos que uma Parte no-
tifique a outra Parte, por via diplomática, de seu desejo 
de suspendê-lo ou terminá-lo. Neste caso, o Acordo 
permanecerá válido por até sessenta (60) dias após a 
data na qual uma Parte receba uma notificação oficial 
da outra Parte expressando o desejo desta última em 
suspender ou terminar a validade deste Acordo. 

 Feito em Brasília, em 24 de junho de 2009, em 
dois exemplares originais, nos idiomas português e in-
glês, todos os textos sendo igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil 
– Samuel Pinheiro Guimarães, Ministro de Estado, 
Interino, das Relações Exteriores.

Pelo Governo da República das Filipinas – Alberto 
G. Rômulo, Secretário dos Negócios Estrangeiros.

MENSAGEM Nº 915, DE 2009 
(Do Poder Executivo) 

AVISO Nº 890/2009 – C. Civil

Comunica o Excelentíssimo Senhor Pre-
sidente da República que se ausentará do 
País, no período de 13 a 16 de novembro de 
2009, para realizar viagens oficiais à França, 
nos dia 13 e 14, e à Itália, nos dias 15 e 16. 

Despacho: Publique-se. 

Senhores Membros da Câmara dos Deputados,
Informo a Vossas Excelências que me ausenta-

rei do País no período de 13 a 16 de novembro, para 
realizar viagens oficiais à França, nos dia 13 e 14, e à 
Itália, nos dias 15 e 16. 

Brasília, 11 de novembro de 2009.
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Of. nº 983/2009/PSDB

Brasília, 18 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação de Membro de Comissão.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados LOBBE 

NETO e ROGÉRIO MARINHO, como membros suplentes, 
para integrarem a Comissão Especial destinada a proferir 
parecer ao Projeto de Lei no 4.361/04, que modifica a Lei 
no 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Es-
tatuto da Criança e do Adolescente, estabelecendo limites 
ao funcionamento de casas de jogos de computadores.

Respeitosamente, – Deputado José Aníal, Líder 
do PSDB

Publique-se.
Em, 18-11-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

Of. Nº 990/2009/PSDB

Brasília, 18 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação de Membro de Comissão.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados AN-

DREIA ZITO e JOÃO CAMPOS, como membros titula-
res, para integrarem a Comissão Especial destinada a 
proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição 
no 053/07, que dá nova redação ao § 3o do Art. 39 da 
Constituição Federal.

Respeitosamente, – Deputado José Aníbal, Líder 
do PSDB

Publique-se.
Em, 18-11-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

Of. Nº 365/09 – LPR

Brasília, 18 de novembro de 2009

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados 

Assunto: Indicação de Membro da Comissão Espe-
cial – PEC 300-A/2008.

Senhor Presidente,
Solicito especial deferência de V. Exa no sentido 

de indicar o Deputado Edmar Moreira (PR/MG) como 

membro titular da Comissão Especial destinada a pro-
ferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição no 
300-A, de 2008 do Sr. Arnaldo Faria de Sá, que “alte-
ra 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 Po-
licia Militar do Distrito Federal, aplicando-se também 
aos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar e aos 
inativos.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

Respeitosamente, – Deputado Sandro Mabel, 
Líder do Partido da República

Defiro. Publique-se.
Em, 18-11-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,  
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Ofício nº 666/2009-CAPADR

Brasília, 4 de novembro de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
nesta

Assunto: Encaminhar o Relatório Final da PFC 
16/1999

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, comunicamos 

a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, 
nesta data, o Relatório Final apresentado à PFC 
16/1999, que “Propõe que a Comissão de Agricul-
tura e Política Rural fiscalize o Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, bem 
como as suas Superintendências Regionais, quan-
to ao cumprimento da legislação em vigor relativa 
aos assuntos fundiários.”, pelo Relator, Deputado 
Luis Carlos Heinze, contra os votos dos Deputados 
Nazareno Fonteles, Assis do Couto e Anselmo de 
Jesus. O Deputado Nazareno Fonteles apresentou 
voto em separado. 

2. Solicito a Vossa Excelência, ainda, autorizar a 
publicação da PFC e do parecer a ela oferecido.

Respeitosamente, – Deputado Fábio Souto, 
Presidente.

Publique-se.
Em 18-11-09. – Michel Temer, Presi-

dente.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA

Of. nº 500 – PP/2009 – CCJC  

Brasília, 29 de setembro de 2009.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: encaminhamento de proposição.

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

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 1.740/2009, apreciado por este Órgão 
Técnico, nesta data.

Atenciosamente, – Deputado Tadeu Filippelli, 
Presidente.

Publique-se.
Em 18-11-09. – Michel Temer, Presi-

dente.

Of. nº 508- PP/2009 – CCJC  

Brasília, 6 de outubro de 2009.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: encaminhamento de proposição.

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

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 1.791/2009, apreciado por este Órgão 
Técnico, nesta data.

Atenciosamente, – Deputado Tadeu Filippelli, 
Presidente.

Publique-se.
Em 18-11-09. – Michel Temer, Presi-

dente.

COMISSÃO DE  
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

Ofício nº 547/2009/CFFC-P 

Brasília, 5 de novembro de 2009.

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Publicação da PFC nº 82, de 2005

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao art. 58 do Regimento Interno, para fins de publica-
ção, que esta Comissão, em reunião ordinária reali-

zada no dia 04/11/2009, concluiu pelo arquivamento 
da Proposta de Fiscalização e Controle nº 82/2005, 
do Dep. Leonardo Mattos e outros, que “Propõe que a 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle realize 
ato de fiscalização e controle para verificar regularida-
de de todos os atos administrativos e procedimentos 
licitatórios para a implementação do Projeto de Inte-
gração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas 
do Nordeste Setentrional.” 

Atenciosamente, – Deputado Silvio Torres, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 18-11-09. – Michel Temer, Presi-

dente.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 431, DE 2009 

(Do Sr. Eduardo Barbosa e outros)

Dá nova redação aos arts. 7º, XXXI; 23, 
II; 24, XIV; 37, VIII; 40, § 4º, I; 201, § 1º; 203, 
IV e V; 208, III; 227, § 1º, II e § 2º; e 244 da 
Constituição Federal, adaptando-os ao tex-
to da Convenção da ONU sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição 
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto cons-
titucional:

Art. 1º Os arts. 7º, XXXI; 23, II; 24, XIV; 37, VIII; 
40, § 4º, I; 201, § 1º; 203, IV e V; 208, III; 227, § 1º, II e 
§ 2º; e 244 da Constituição Federal passam a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 7º  ..................................................
XXXI – proibição de qualquer discrimina-

ção no tocante a salário e critérios de admissão 
do trabalhador com deficiência;

 .....................................................” (NR)

“Art. 23.  ................................................
II – cuidar da saúde e assistência públi-

ca, da proteção e garantia das pessoas com 
deficiência;

 .....................................................” (NR)

“Art. 24.  ................................................
XIV – proteção e integração social das 

pessoas com deficiência;
 .....................................................” (NR)

“Art. 37.  ................................................
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VIII – a lei reservará percentual dos car-
gos e empregos públicos para as pessoas 
com deficiência e definirá os critérios de sua 
admissão;

 .....................................................” (NR)

“Art. 40.  ................................................
§ 4º  .......................................................
I – com deficiência;
 .....................................................” (NR)

“201.  .....................................................
§ 1º É vedada a adoção de requisitos e 

critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos beneficiários do regime 
geral de previdência social, ressalvados os 
casos de atividades exercidas sob condições 
especiais que prejudiquem a saúde ou a inte-
gridade física e quando se tratar de segurados 
com deficiência, nos termos definidos em lei 
complementar.

 .....................................................” (NR)

“Art. 203.  ..............................................
IV – a habilitação e reabilitação das pes-

soas com deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitária; 

V – a garantia de um salário mínimo de 
benefício mensal à pessoa com deficiência e 
ao idoso que comprovem não possuir meios de 
prover à própria manutenção ou de tê-la provida 
por sua família, conforme dispuser a lei.” (NR)

“Art. 208.  ..............................................
III – atendimento educacional especia-

lizado às pessoas com deficiência, preferen-
cialmente na rede regular de ensino;

 .....................................................” (NR)

“Art. 227.  ..............................................
§ 1º  .......................................................
II – criação de programas de prevenção 

e atendimento especializado para as pesso-
as com deficiência física, sensorial ou mental, 
bem como de integração social do adolescente 
com deficiência, mediante o treinamento para 
o trabalho e a convivência, e a facilitação do 
acesso aos bens e serviços coletivos, com a 
eliminação de preconceitos e obstáculos ar-
quitetônicos.

§ 2º A lei disporá sobre normas de cons-
trução dos logradouros e dos edifícios de uso 
público e de fabricação de veículos de trans-
porte coletivo, a fim de garantir acesso ade-
quado às pessoas com deficiência.

 .....................................................” (NR)

“Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação 
dos logradouros, dos edifícios de uso público e 
dos veículos de transporte coletivo atualmente 
existentes a fim de garantir acesso adequado 
às pessoas com deficiência, conforme o dis-
posto no art. 227, § 2º.” (NR)

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Justificação

Em 2008, o Brasil incorporou ao seu ordenamento 
jurídico interno, com status de emenda à Constituição, 
a Convenção da ONU sobre dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência. Primeiro tratado de direitos humanos 
aprovado pela comunidade das nações neste século, 
esse documento tem como objetivo aprimorar e promo-
ver o acesso à educação, à informação, ao emprego 
e a sistemas de saúde adequados às pessoas com 
deficiência, bem como assegurar sua mobilidade sem 
obstáculos físicos nem sociais. A Convenção protege 
ainda a igualdade plena com o resto das pessoas em 
áreas como a participação na vida pública e no bem-
estar social.

A relevância do novo instrumento internacional 
é evidente: segundo a ONU, há cerca de 650 milhões 
com deficiência no mundo todo, cifra que correspon-
de, aproximadamente, a 10% da população mundial. 
No Brasil, o IBGE aponta que cerca de 25 milhões de 
pessoas, ou 14,5% da população, apresentam algu-
ma deficiência. 

O Congresso Nacional, zelando pela inclusão 
social e econômica dessa significativa parcela da po-
pulação, cuidou de rapidamente aprovar a citada Con-
venção, apreciando-a em regime de urgência e co-
locando-a em vigor por meio do Decreto Legislativo 
nº 186, de 2008. A promulgação recebeu o merecido 
destaque, realizando-se solenemente no Salão Nobre 
do Senado Federal, com a presença do Ministro Gil-
mar Mendes, Presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF); do Secretário Nacional de Direitos Humanos, 
Paulo Vanucci; e de representantes das entidades li-
gadas ao movimento em defesa dos direitos das pes-
soas com deficiência.

A tarefa legislativa, entretanto, mostra-se ainda 
incompleta. Os diversos artigos que tratam da proteção 
à pessoa com deficiência existentes na Constituição 
de 1988 trazem agora nomenclatura incompatível com 
aquela adotada pela Convenção – cuja aprovação, 
ressaltamos, deu-se com hierarquia constitucional. A 
atualização do texto da Lei Maior, portanto, é tarefa 
que se impõe, de modo a preservar sua unidade e 
coerência interna. Esta a razão pela qual apresenta-
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mos à consideração desta Casa a presente proposta 
de emenda à Constituição.

Cientes da relevância da presente iniciativa, es-
peramos contar com o apoio de nossos ilustres Pares 
para sua aprovação.

Sala das Sessões, 11 de novembro de 2009. – 
Deputado Eduardo Barbosa. 

CONFERÊNCIA DE ASSINATURAS 
(53ª Legislatura 2007-2011)

Proposição:  PEC 431/09
Autor da Proposição:  Eduardo Barbosa e Outros
Data de Apresentação:  11-11-2009

Ementa: Dá nova redação aos arts. 7º, XXXI; 23, 
II; 24, XIV; 37, VIII; 40, § 4º, I; 201, § 1º; 203, IV e V; 208, 
III; 227, § 1º, II e § 2º e 244 da Constituição Federal, 
adaptando-os ao texto da Convenção da ONU sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência.

Possui Assinaturas Suficientes:  SIM
Totais de Assinaturas:  Confirmadas 194
Não Conferem:  006
Fora do Exercício:  002
Repetidas:  006
Ilegíveis:  000
Retiradas:  000
Total:  208

Assinaturas Confirmadas

01 – ACÉLIO CASAGRANDE PMDB SC
02 – ADEMIR CAMILO PDT MG
03 – AELTON FREITAS PR MG
04 – AFFONSO CAMARGO PSDB PR
05 – ALDO REBELO PCdoB SP
06 – ALEXANDRE SILVEIRA PPS MG
07 – ANDREIA ZITO PSDB RJ
08 – ANGELA AMIN PP SC
09 – ANGELA PORTELA PT RR
10 – ANÍBAL GOMES PMDB CE
11 – ANSELMO DE JESUS PT RO
12 – ANTÔNIO ANDRADE PMDB MG
13 – ANTONIO CARLOS BISCAIA PT RJ
14 – ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB SP
15 – ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB SP
16 – ANTONIO CRUZ PP MS
17 – ANTONIO FEIJÃO PTC AP
18 – ANTÔNIO ROBERTO PV MG
19 – ARLINDO CHINAGLIA PT SP
20 – ARNALDO FARIA DE SÁ PTB SP
21 – ARNALDO MADEIRA PSDB SP
22 – ÁTILA LIRA PSB PI
23 – BEL MESQUITA PMDB PA
24 – BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG

25 – BRUNO ARAÚJO PSDB PE
26 – BRUNO RODRIGUES PSDB PE
27 – CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB GO
28 – CARLOS WILLIAN PTC MG
29 – CELSO MALDANER PMDB SC
30 – CHARLES LUCENA PTB PE
31 – CHICO ALENCAR PSOL RJ
32 – CHICO LOPES PCdoB CE
33 – CIDA DIOGO PT RJ
34 – CIRO NOGUEIRA PP PI
35 – CIRO PEDROSA PV MG
36 – CLAUDIO CAJADO DEM BA
37 – CLEBER VERDE PRB MA
38 – DAMIÃO FELICIANO PDT PB
39 – DÉCIO LIMA PT SC
40 – DEVANIR RIBEIRO PT SP
41 – DILCEU SPERAFICO PP PR
42 – DR. ROSINHA PT PR
43 – DR. TALMIR PV SP
44 – DR. UBIALI PSB SP
45 – DUARTE NOGUEIRA PSDB SP
46 – EDIGAR MÃO BRANCA PV BA
47 – EDSON APARECIDO PSDB SP
48 – EDUARDO BARBOSA PSDB MG
49 – EDUARDO CUNHA PMDB RJ
50 – EDUARDO SCIARRA DEM PR
51 – ELCIONE BARBALHO PMDB PA
52 – ELISMAR PRADO PT MG
53 – EMANUEL FERNANDES PSDB SP
54 – ERNANDES AMORIM PTB RO
55 – EUDES XAVIER PT CE
56 – EUNÍCIO OLIVEIRA PMDB CE
57 – FÁTIMA PELAES PMDB AP
58 – FERNANDO FERRO PT PE
59 – FERNANDO GABEIRA PV RJ
60 – FERNANDO MARRONI PT RS
61 – FERNANDO MELO PT AC
62 – FERNANDO NASCIMENTO PT PE
63 – FLÁVIO BEZERRA PRB CE
64 – FLÁVIO DINO PCdoB MA
65 – FRANCISCO TENORIO PMN AL
66 – GERALDO RESENDE PMDB MS
67 – GERALDO SIMÕES PT BA
68 – GERALDO THADEU PPS MG
69 – GERMANO BONOW DEM RS
70 – GILMAR MACHADO PT MG
71 – GORETE PEREIRA PR CE
72 – GUSTAVO FRUET PSDB PR
73 – HOMERO PEREIRA PR MT
74 – ILDERLEI CORDEIRO PPS AC
75 – IRINY LOPES PT ES
76 – JAIME MARTINS PR MG
77 – JAIRO ATAIDE DEM MG
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78 – JANETE ROCHA PIETÁ PT SP
79 – JERÔNIMO REIS DEM SE
80 – JÔ MORAES PCdoB MG
81 – JOÃO ALMEIDA PSDB BA
82 – JOÃO BITTAR DEM MG
83 – JOÃO CARLOS BACELAR PR BA
84 – JOÃO DADO PDT SP
85 – JOFRAN FREJAT PR DF
86 – JORGE KHOURY DEM BA
87 – JORGINHO MALULY DEM SP
88 – JOSÉ ANÍBAL PSDB SP
89 – JOSÉ CARLOS VIEIRA PR SC
90 – JOSÉ EDUARDO CARDOZO PT SP
91 – JOSÉ LINHARES PP CE
92 – JOSÉ OTÁVIO GERMANO PP RS
93 – JOSÉ PAULO TÓFFANO PV SP
94 – JOVAIR ARANTES PTB GO
95 – JULIÃO AMIN PDT MA
96 – JÚLIO CESAR DEM PI
97 – JÚLIO DELGADO PSB MG
98 – JURANDIL JUAREZ PMDB AP
99 – LAERTE BESSA PSC DF
100 – LEANDRO VILELA PMDB GO
101 – LELO COIMBRA PMDB ES
102 – LEONARDO VILELA PSDB GO
103 – LINCOLN PORTELA PR MG
104 – LIRA MAIA DEM PA
105 – LUIZ BASSUMA PV BA
106 – LUIZ CARLOS BUSATO PTB RS
107 – LUIZ CARLOS HAULY PSDB PR
108 – LUIZ FERNANDO FARIA PP MG
109 – LUIZA ERUNDINA PSB SP
110 – MANATO PDT ES
111 – MANOEL SALVIANO PSDB CE
112 – MARCELO GUIMARÃES FILHO PMDB BA
113 – MARCELO ITAGIBA PMDB RJ
114 – MARCELO ORTIZ PV SP
115 – MÁRCIO FRANÇA PSB SP
116 117– MARCIO JUNQUEIRA DEM RR
118 – MÁRCIO MARINHO PRB BA
119 – MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP MG
120 – MARCONDES GADELHA PSC PB
121 – MARCOS LIMA PMDB MG
122 – MARIA DO ROSÁRIO PT RS
123 – MARINA MAGGESSI PPS RJ
124 – MARINHA RAUPP PMDB RO
125 – MÁRIO HERINGER PDT MG
126 – MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PR AL
127 – MAURO NAZIF PSB RO
128 – MIGUEL CORRÊA PT MG
129 – MOACIR MICHELETTO PMDB PR
130 – NARCIO RODRIGUES PSDB MG
131 – NELSON GOETTEN PR SC

132 – NELSON MARQUEZELLI PTB SP
133 – NELSON MEURER PP PR
134 – NICE LOBÃO DEM MA
135 – NILSON MOURÃO PT AC
136 – NILSON PINTO PSDB PA
137 – OLAVO CALHEIROS PMDB AL
138 – ONYX LORENZONI DEM RS
139 – OSMAR SERRAGLIO PMDB PR
140 – OSÓRIO ADRIANO DEM DF
141 – OSVALDO REIS PMDB TO
142 – OTAVIO LEITE PSDB RJ
143 – PAES DE LIRA PTC SP
144 – PASTOR PEDRO RIBEIRO PR CE
145 – PAULO ABI-ACKEL PSDB MG
146 – PAULO HENRIQUE LUSTOSA PMDB CE
147 – PAULO PEREIRA DA SILVA PDT SP
148 – PAULO ROBERTO PEREIRA PTB RS
149 – PAULO ROCHA PT PA
150 – PEDRO CHAVES PMDB GO
151 – PEDRO FERNANDES PTB MA
152 – PEDRO NOVAIS PMDB MA
153 – PEDRO WILSON PT GO
154 – PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB AC
155 – PROFESSOR RUY PAULETTI PSDB RS
156 – PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA PSDB GO
157 – RAFAEL GUERRA PSDB MG
158 – RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE
159 – RATINHO JUNIOR PSC PR
160 – RAUL HENRY PMDB PE
161 – REBECCA GARCIA PP AM
162 – REGIS DE OLIVEIRA PSC SP
163 – RENATO AMARY PSDB SP
164 – RENATO MOLLING PP RS
165 – RIBAMAR ALVES PSB MA
166 – RICARDO BERZOINI PT SP
167 – RICARDO TRIPOLI PSDB SP
168 – RITA CAMATA PSDB ES
169 – ROBERTO ROCHA PSDB MA
170 – ROBERTO SANTIAGO PV SP
171 – RODRIGO DE CASTRO PSDB MG
172 – RÔMULO GOUVEIA PSDB PB
173 – RUBENS OTONI PT GO
174 – SARAIVA FELIPE PMDB MG
175 – SEBASTIÃO BALA ROCHA PDT AP
176 – SILAS BRASILEIRO PMDB MG
177 – SILVIO COSTA PTB PE
178 – SILVIO TORRES PSDB SP
179 – SIMÃO SESSIM PP RJ
180 – SOLANGE AMARAL DEM RJ
181 – TADEU FILIPPELLI PMDB DF
182 – TATICO PTB GO
183 – THELMA DE OLIVEIRA PSDB MT
184 – URZENI ROCHA PSDB RR
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185 – VALADARES FILHO PSB SE
186 – VALTENIR PEREIRA PSB MT
187 – VANDERLEI MACRIS PSDB SP
188 – VIC PIRES FRANCO DEM PA
189 – VICENTINHO ALVES PR TO
190 – VIRGÍLIO GUIMARÃES PT MG
191 – VITOR PENIDO DEM MG
192 – W192ILLIAM WOO PPS SP
193 – ZÉ G193ERALDO PT PA
194 – ZÉ GERARDO PMDB CE
195 – ZENALDO COUTINHO PSDB PA

Assinaturas que não Conferem

01 – DR. PAULO CÉSAR PR RJ
02 – LOBBE NETO PSDB SP
03 – LÚCIO VALE PR PA
04 – PAULO MALUF PP SP
05 – VITAL DO RÊGO FILHO PMDB PB
06 – WILSON SANTIAGO PMDB PB

Assinaturas de Deputados(as)  
fora do Exercício

01 – JOSÉ EDMAR PR DF
02 – SÉRGIO BRITO PSC BA

Assinaturas Repetidas

01 – EDUARDO BARBOSA PSDB MG
02 – FERNANDO GABEIRA PV RJ
03 – GERALDO RESENDE PMDB MS
04 – MÁRIO HERINGER PDT MG
05 – MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PR AL
06 – PEDRO WILSON PT GO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 432, DE 2009 

(Do Sr. Marcelo Itagiba e outros)

Unifica as Polícias Civis e Militares dos 
Estados e do Distrito Federal; dispõe sobre 
a desmilitarização dos Corpos de Bombei-
ros; confere novas atribuições às Guardas 
Municipais; e dá outras providências.

Despacho: Apense-se à (ao) PEC-
430/2009. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal, nos termos do § 3º, do art. 60, da Constitui-
ção Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto 
constitucional:

Art. 1º Os artigos 21; 22; 24; 32; 61 e 144, da 
Constituição Federal passam a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 21.  ................................................
XIV – organizar e manter a Polícia e o 

Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e Terri-
tórios, bem como prestar assistência financeira 
ao Distrito Federal para a execução de serviços 
públicos, por meio de fundo próprio; (NR)”

“Art. 22.  ................................................
XXI – normas gerais sobre armamento 

e mobilização das polícias e corpos de bom-
beiros dos Estados e do Distrito Federal e 
Territórios;

 ..............................................................
XXX – organização, funcionamento, ga-

rantias, direitos e deveres da Polícia e do Cor-
po de Bombeiros do Distrito Federal e Terri-
tórios. (NR)”

“Art. 24.  ................................................
XVI – organização, funcionamento, garan-

tias, direitos e deveres das polícias e corpos 
de bombeiros dos Estados. 

 ............................. ........................(NR)”

“Art. 32.  ................................................
§ 1º Ao Distrito Federal são atribuídas as 

competências legislativas reservadas aos Es-
tados e Municípios, cabendo-lhe, ressalvadas 
as competências previstas nos incisos XIV do 
art. 21 e XXX do art. 22 desta Constituição, 
dispor, mediante decreto, sobre organização 
e funcionamento da Polícia e do Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal, quando não 
implicar aumento de despesa. 

 ..............................................................
§ 4º Lei federal disporá sobre a utilização, 

pelo Governo do Distrito Federal, da polícia e 
do corpo de bombeiros. (NR)”

 ..............................................................

“Art. 61.  ................................................
§ 1º  .......................................................
II –  ........................................................
g) policiais e bombeiros do Distrito Fede-

ral e Territórios, seu regime jurídico, provimento 
de cargos, promoção, estabilidade, remunera-
ção e aposentadoria. (NR)”

“Art. 144.  ..............................................
IV – polícia e corpo de bombeiros dos 

Estados;
V – polícia e corpo de bombeiros do 

Distrito Federal e Territórios, mantidos pela 
União.

 ..............................................................
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§ 4º A polícia dos Estados e do Distrito 
Federal e Territórios, de natureza civil, insti-
tuída por lei como órgão permanente e único 
em cada ente federativo, essencial à Justiça, 
subordinada ao respectivo Governador, de ati-
vidade integrada de prevenção e repressão à 
infração penal, dirigida por autoridade policial, 
organizada com base na hierarquia e discipli-
na e estruturada em carreiras, ressalvada a 
competência da União, destina-se:

I – à preservação da ordem pública;
II – à polícia ostensiva e preventiva; e
III – ao exercício privativo da investigação 

criminal e da atividade de polícia judiciária, sob 
a presidência de autoridade policial.

§ 5º O ingresso na carreira jurídica de 
autoridade policial das Polícias Federal, dos 
Estados e do Distrito Federal e Territórios, far-
se-á mediante concurso público de provas e 
títulos, assegurada a participação da Ordem 
dos Advogados do Brasil em sua realização, 
exigindo-se do candidato, bacharelado em 
direito e aprovação prévia em curso de for-
mação profissional nas áreas preventivas e 
repressivas da infração penal, ministrado em 
Academia de Polícia.

§ 6º Integram o quadro das Polícias dos 
Estados e do Distrito Federal e Territórios, a 
carreira de autoridade policial, a de agente da 
autoridade policial e a de perito, cujo ingresso, 
ressalvado o disposto no §5º deste artigo, é 
condicionado à aprovação em concurso público 
de provas ou de provas e títulos e aprovação 
prévia em curso de formação técnico-profis-
sional nas áreas preventivas e repressivas da 
infração penal, ministrado em Academia de 
Polícia, na forma da lei, garantida a autonomia 
funcional no exercício da atividade científica.

§7º A remuneração dos servidores poli-
ciais integrantes dos órgãos relacionados neste 
artigo será fixada na forma do §4º do art. 39, 
observado piso nacional estabelecido em lei.

§8º Nos concursos públicos para provi-
mento dos cargos de autoridade policial e de 
perito das Polícias Federal, dos Estados e do 
Distrito Federal e Territórios, reservar-se-ão 50 
por cento das vagas para os agentes da auto-
ridade policial que preencherem os requisitos 
exigidos em lei.

§ 9º Os Municípios, conforme dispuser 
a lei, poderão constituir guardas municipais 
destinadas à proteção de seus bens, serviços, 

instalações e à atividade complementar de 
vigilância ostensiva da comunidade.

§10. O Corpo de Bombeiros dos Estados 
e do Distrito Federal e Territórios, instituição 
permanente, de natureza civil, estruturada em 
carreiras, organizado com base na hierarquia e 
na disciplina, dirigido por autoridade de bom-
beiro, escolhido pelo respectivo Governador, 
para um mandato de dois anos, permitida re-
condução, destina-se à:

I – execução de atividades de defesa 
civil.

II – prevenção e a extinção de incên-
dios;

III – ações de busca e salvamento, de-
correntes de sinistros;

IV – serviços de atendimento ao trauma 
e emergências pré-hospitalares;

V – execução das perícias de incêndio, 
após a perícia criminal.

§11. O regime previdenciário dos inte-
grantes dos órgãos de segurança pública obe-
dece ao disposto no § 4º, do art. 40, garantida 
a paridade de remuneração entre ativos, ina-
tivos e pensionistas.

§12. Lei Complementar instituirá o fundo 
nacional, estadual e municipal de segurança 
pública, devendo a União, os Estados, e os 
Municípios, além de outras receitas que a lei 
dispuser, destinar percentual da sua arrecada-
ção ao aperfeiçoamento constante da ativida-
de policial e de defesa civil e dos profissionais 
que as exercem. (NR)”

Art. 2º A Constituição Federal passa a vigorar 
acrescida do seguinte artigo:

“Art. 144-A. O controle da atividade fun-
cional, administrativa e financeira dos órgãos 
relacionados no artigo 144 da Constituição 
Federal é exercido pelo Conselho Nacional 
de Segurança Pública, composto de dezoito 
membros nomeados pelo Presidente da Re-
pública, depois de aprovada a escolha pela 
maioria absoluta do Senado Federal, para 
mandato de dois anos, admitida uma recon-
dução, sendo:

I – o Secretário Nacional de Segurança 
Pública, que o preside;

II – duas autoridades policias da União, 
integrantes da última categoria funcional da 
respectiva carreira, indicados por seus diri-
gentes;
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III – uma autoridade policial da Polícia 
do Distrito Federal e Territórios, integrante da 
última categoria funcional da respectiva car-
reira, indicado por seu dirigente;

IV – seis autoridades policiais da Polícia 
dos Estados, integrantes da última categoria 
funcional das respectivas carreiras, indicados 
pelos respectivos Chefes de Polícia;

VII – duas autoridades dos Corpos de 
Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal 
e Territórios, integrantes da última categoria 
funcional da respectiva carreira, indicados por 
seus dirigentes; 

VII – um magistrado indicado pelo Supe-
rior Tribunal de Justiça;

VIII – um membro do Ministério Público in-
dicados pelo Procurador-Geral da República;

IX – dois advogados, indicados pelo Con-
selho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil;

X – dois cidadãos de notável saber ju-
rídico e reputação ilibada, um indicado pela 
Câmara dos Deputados e o outro pelo Sena-
do Federal.

§ 1º Observado o disposto no caput, 
compete ao Conselho Nacional de Seguran-
ça Pública:

I – zelar pela autonomia funcional das 
autoridades policiais e dos peritos dos órgãos 
de segurança pública, podendo expedir atos 
regulamentares, observados a legislação vi-
gente, no âmbito de sua competência, ou re-
comendar providências;

II – zelar pela observância do art. 37 da 
Constituição Federal, e apreciar, de ofício ou 
mediante provocação, a legalidade dos atos 
administrativos praticados por integrantes dos 
órgãos de segurança pública, podendo des-
constituí-los, revê-los ou fixar prazo para que 
se adotem as providências necessárias ao 
exato cumprimento da lei, sem prejuízo da 
competência dos Tribunais de Contas;

III – receber e conhecer das reclama-
ções contra peritos e autoridades policiais, 
inclusive contra seus agentes, sem prejuízo 
da competência disciplinar das Corregedo-
rias da respectiva instituição, podendo avocar 
processos disciplinares em curso e aplicar as 
penalidades administrativas previstas no Es-
tatuto repressivo da Instituição.

IV – rever, de ofício ou mediante provoca-
ção, os processos disciplinares dos integrantes 

dos órgãos de segurança pública, julgados há 
menos de um ano;

V – elaborar relatório anual, propondo 
as providências que julgar necessárias sobre 
a situação das referidas instituições e das ati-
vidades do Conselho, o qual deve integrar a 
mensagem prevista no art. 84, XI;

VI – exercer o controle externo da ativi-
dade policial e dos corpos de bombeiros;

VII – julgar, em última instância, os recur-
sos contra decisões administrativas adotadas 
no âmbito das referidas instituições.

§ 2º O Conselho escolherá, em votação 
secreta, um Corregedor Nacional, dentre os 
integrantes das instituições de Segurança Pú-
blica que o compõem, vedada a recondução, 
competindo-lhe, além das atribuições que lhe 
forem conferidas pela lei, as seguintes:

I – receber reclamações e denúncias, de 
qualquer interessado, relativas aos integrantes 
das referidas instituições e dos seus serviços 
auxiliares;

II – exercer funções executivas do Con-
selho, de inspeção e correição geral;

III – requisitar e designar integrantes das 
polícias e corpos de bombeiros do país, dele-
gando-lhes atribuições.

§ 3º O Presidente do Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil oficiará 
junto ao Conselho.

§ 4º Leis da União e dos Estados cria-
rão ouvidorias das polícias e dos corpos de 
bombeiros, competentes para receber recla-
mações e denúncias de qualquer interessado 
contra seus integrantes, inclusive contra seus 
serviços auxiliares, representando diretamen-
te ao Conselho Nacional de Segurança Públi-
ca.” (NR)

Art. 3º O Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias passa a vigorar acrescido dos seguintes 
dispositivos:

“Art. 96. As Polícias Civil e Militar do Es-
tado e as do Distrito Federal, a partir da data 
da promulgação da Emenda Constitucional nº 
___, passam a ser denominadas, respectiva-
mente, Polícia do Estado e Polícia do Distrito 
Federal e Territórios.

Parágrafo único. A mudança da denomi-
nação das Polícias Civil e Militar do Estado e 
as do Distrito Federal decorre da unificação 
de ambas em uma corporação policial nova, 
ficando vedada ao legislador ordinário inter-
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pretação da qual resulte a incorporação de 
uma por outra.

 Art. 97. Na composição do quadro de 
autoridades policiais da nova Polícia, as auto-
ridades oriundas do oficialato da polícia militar 
dos Estados e do Distrito Federal ficam trans-
postos para a atividade de polícia ostensiva e 
preservação da ordem pública; e as autorida-
des oriundas da carreira de delegado de polícia 
civil dos Estados e do Distrito Federal, para a 
atividade de investigação criminal e de polícia 
judiciária, obedecidas as regras de transição 
estabelecidas nos parágrafos deste artigo.

§ 1º A Direção Geral da Polícia dos Es-
tados e a do Distrito Federal e Territórios será 
exercida pelo período de dois anos, alterna-
damente, por autoridade policial oriunda da 
extinta carreira de delegado de polícia e da 
de oficial da Polícia Militar remanescentes das 
extintas instituições, escolhido pelo respectivo 
Governador, dentre os integrantes da última 
categoria funcional, até que uma autoridade 
policial, formada pelo novo sistema previsto 
nesta emenda, reúna condições para assumir 
e exercer a direção da nova entidade.

§ 2º No período de transição, quando 
ocupado o cargo de Diretor Geral de Polícia 
por autoridade policial oriunda de uma polícia, 
o cargo de Diretor Geral Adjunto de Polícia 
será ocupado por autoridade policial oriundo 
da outra.

§ 3º Em até 2 (dois) anos a partir da data 
da promulgação da Emenda Constitucional nº 
___, os cargos das carreiras das polícias civis 
e militares dos Estados e do Distrito Federal 
serão transformados, por lei do respectivo 
ente, em cargos do novo quadro, mantendo 
a correspondência entre a situação funcional 
anterior e a nova, garantida, em qualquer caso, 
para ativos, inativos e pensionistas, a irreduti-
bilidade de vencimentos ou subsídios.

§4º Fica autorizada a lotação de auto-
ridades policiais da nova Polícia oriundo de 
cargo de delegado de polícia da extinta Polícia 
Civil em cargo com função policial ostensiva 
ou preventiva, e a lotação de autoridades po-
liciais da nova Polícia oriundo do oficialato da 
extinta Polícia Militar em cargo com função 
policial investigativa, atendidos os requisitos 
constitucionais e legais.

§5º. Lei federal, de iniciativa do Presi-
dente da República, disporá sobre regras ge-
rais das Polícias, em especial sobre ingresso, 

denominação de cargos e carreiras, estrutu-
ra organizacional básica e outras situações 
especiais, consideradas as peculiaridades 
de suas atividades, que devem ser uniforme-
mente observadas pelas leis dos respectivos 
entes federativos.

Art. 98. Os Corpos de Bombeiros Milita-
res dos Estados e do Distrito Federal passam 
a ser denominados, respectivamente, Corpos 
de Bombeiros dos Estados e Corpo de Bom-
beiros do Distrito Federal e Territórios.

§ 1º Lei do respectivo ente disporá sobre 
o ingresso e a estrutura funcional dos Corpos 
de Bombeiros do Estado e do Distrito Federal 
e Territórios.

§ 2º Em até 2 (dois) anos a partir da data 
da promulgação da Emenda Constitucional nº 
___, os cargos das carreiras dos Corpos de 
Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito 
Federal serão transformados, por lei do respec-
tivo ente, em cargos do novo quadro, mantendo 
a correspondência entre a situação funcional 
anterior e a nova, garantida, em qualquer caso, 
para ativos, inativos e pensionistas, a irreduti-
bilidade de vencimentos ou subsídios.

Art. 4º Vencido o prazo de que trata o §3º do art. 
97 dos Atos das Disposições Constitucionais Transi-
tórias sem que a União, o Estado ou o Distrito Federal 
implemente as medidas de que trata esta Emenda, o 
Conselho Nacional de Segurança Pública o fará me-
diante resolução que vigorará até que o ente respec-
tivo o faça.

Art. 5º Ficam revogados o art. 42; os §§ 3º, 4º e 
5º, do art. 125; § 6º e 7º, do art. 144; e o inciso VII, do 
art. 129; todos da Constituição Federal.

 Art. 6º Esta Emenda entra em vigor cento e oi-
tenta dias subseqüentes ao da sua publicação.

Justificação

No Brasil, o atual sistema de segurança pública 
teve notória ingerência das Forças Armadas (Exército, 
Marinha e Aeronáutica), tanto na composição quanto 
na administração dos órgãos estatais encarregados 
da “segurança interna” do Estado.

Essa cultura da segurança pública, de defesa do 
Estado, oriundo do estigma da segurança nacional, 
essencialmente nos períodos de governos ditatoriais 
no Brasil, provocou verdadeiras “anomalias” no siste-
ma de segurança pública nacional, dentre os quais, a 
existência de duas polícias no âmbito estadual: Polícia 
Militar, responsável pela preservação da ordem públi-
ca através do policiamento ostensivo e preventivo; e a 
Polícia Civil, responsável pela investigação dos crimes 
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ocorridos, tudo para que o Ministério Público inicie a 
ação penal. 

Em plena era da globalização e da tecnologia, 
com o crime transnacional, esse modelo está esgotado 
uma vez que foi idealizado, nos anos do governo mili-
tar, para a segurança do Estado, na linha da ideologia 
da segurança nacional.

Infelizmente, na elaboração do Constituição Fe-
deral de 1988, na qual o legislador teve a oportunida-
de de reformular totalmente os órgãos de segurança 
pública brasileiro, já fatigado, ineficiente, e o que é 
pior, contaminado pelas mazelas típicas de regimes 
ditatoriais, não foi possível avançar, na democratiza-
ção desse sistema. 

Nos dias atuais, apesar dos avanços constitucio-
nais nos mais diversos segmentos da vida pública e 
social do país, muitos estudiosos e analistas brasileiros 
sobre segurança pública, criticam a forma como ficou 
delineada a área de segurança pública pelo constituinte 
de 1988, ainda mais após essa experiência de quase 
20 anos de vigência desse modelo, período mais que 
suficiente para analisarmos e compreendermos a ino-
perância das polícias, no sentido de não contribuírem 
significativamente para redução ou pelo menos con-
trole dos índices de criminalidade.

O sistema de segurança pública, com as suas 
instituições tem um só objetivo: a defesa da vida, da 
cidadania e do patrimônio do povo, que sem a soma 
de esforços, torna-se praticamente “impossível”.

Diante dessa vigente composição, observa-se um 
complicador a mais para essas instituições de segu-
rança pública desenvolver, implantar e obter sucesso 
em políticas de segurança pública que tenha como 
objetivo o controle da criminalidade, principalmente 
quando esse objetivo está centrado na prevenção, o 
que sem dúvidas demanda esforços concentrados e 
mais que integrados. Isso sem acrescentar, que as 
duas polícias, da forma como estão delineadas, não 
realizam o necessário ciclo completo de polícia, o que 
significa mais um argumento para realizar a reestru-
turação dos órgãos responsáveis pela segurança pú-
blica brasileira.

Apesar de gestores públicos tomarem medidas 
que considerem de peso e capazes de evitar o recru-
descimento da criminalidade, seja através da aquisição 
de armamentos e equipamentos, viaturas, ou aumen-
to do efetivo policial nas ruas, poderão estar errando 
querendo acertar, pois o Brasil tem uma organização 
político-administrativa “sui generis”. Parece óbvio, mas 
a muitos passa despercebido o dado de que o Brasil 
não é um país unitário. Este dado é significativo por-
que, com a queda da monarquia, cria-se artificialmente 
uma República Federativa num país de tradição cen-

tralizadora, onde se espera que tudo venha de cima 
para baixo. Tudo depende do poder central; hoje, do 
Governo Federal.

Diante desse quadro, temos elementos que com-
provam os motivos pelos quais algumas ações no 
âmbito da segurança pública estadual/distrital não 
evoluem como deveriam e outras ficam estagnadas 
em virtude da vigente composição político-adminis-
trativa do Estado, sendo obstáculos para implantação 
de políticas capazes de aprimorar a eficiência policial 
reduzindo-se a impunidade e que sejam compatíveis 
com os valores democráticos de respeito aos direitos 
humanos e civis.

Para vencermos este modelo obsoleto temos que 
discutir alguns paradigmas, tais como:

1) não é verdadeira a idéia de que pre-
venção do crime – largamente atribuída às 
Polícias Militares – e a investigação das Polí-
cias Civis sejam atividades tão diferenciadas 
e distanciadas que demandem organizações 
completamente diferentes em estrutura, treina-
mento, valores, áreas de operação, disciplina, 
normas administrativas e operacionais;

2) Nas polícias modernas as funções de 
policiamento uniformizado e investigação de-
vem boa parte de seus êxitos à interpenetração 
dessas funções, desde a fase de diagnóstico, 
planejamento e até a execução das ações.

3) A responsabilidade por uma área de 
ação policial é difícil de compartilhar. Em ma-
téria organizacional é incompreensível dividir 
entre dois chefes a responsabilidade para pla-
nejar e executar ações de uma mesma ativida-
de para conseguir resultados significativos;

4) Estruturas diferentes que atuam no 
mesmo espaço sobre o mesmo problema ten-
dem a constante rivalidade e atrito;

5) A coordenação das polícias através da 
designação de uma pessoa de fora dos qua-
dros policiais traz mais complexidade para o 
problema. Secretários da Segurança, que são 
chefes da polícia estadual sem serem policiais, 
terão dificuldade para compreender a comple-
xidade do trabalho policial, o que dificulta a 
tomada de decisões críticas para promover a 
eficiência e eficácia do aparato policial, além 
de trazer problemas de aceitação de um chefe 
estranho ao meio policial;

6) O duplo aparato policial demanda dis-
pêndios extraordinários com investimentos e 
custeios duplicados com instalações, equipa-
mentos estruturas administrativas e operacio-
nais, o que compromete o limitado orçamento 
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da segurança e até as possibilidades de pa-
gamento de salários mais dignos;

7) As polícias civil e militar, na maioria 
das vezes são comandadas por policiais que 
passaram a maior parte da carreira distan-
ciados do fundamental policiamento territo-
rial e, por isso, não conhecem intimamente 
o fundamento preventivo do serviço policial, 
que demanda a integração das atividades do 
policiamento uniformizado e da investigação. 
Esses chefes policiais acabam passando o 
conceito equivocado de organização policial 
às autoridades e à opinião pública;

8) os Lobistas das polícias, freqüentam o 
Congresso Nacional à margem dos governos 
na luta pela manutenção do status quo;

9) o governo federal, os governos esta-
duais, assim como os deputados e senado-
res, geralmente não têm idéia clara de como 
deveria ser um modelo funcional de polícia, 
nem de como isso seria importante para maior 
eficácia no controle da criminalidade, e ficam 
reféns do “loby”;

10) a ideologia segmentada de que a 
polícia não pode ser militar não é verdadeira, 
pois o mundo civilizado aponta modelos estran-
geiros onde existe polícia militarizada (como 
França, Portugal, Itália, Espanha, Argentina, 
Chile, Peru, Argentina, Colômbia);

11) nenhuma policia do mundo sobrevive 
sem hierarquia e disciplina, independente do 
regime militar ou civil, pois perderia sua capa-
cidade de responder prontamente as ordens 
de seus superiores e seria mais vulnerável à 
corrupção;

12) o conflito constante das duas institui-
ções, seja intencionalmente ou devido a nature-
za do serviço, pois acabam “invadindo” a área 
de atuação uma da outra, sendo constatado por 
exemplo que o serviço de inteligência da Polícia 
Militar, o qual é responsável pela investigação 
de responsabilidade da polícia judiciária militar 
(crimes militares) e fiscalização da disciplina 
interna, realiza costumeiramente serviços de 
polícia judiciária civil entrando numa esfera 
que não é de sua competência;

13) no mesmo rumo, a Polícia Civil, que 
deve e necessita executar seu trabalho vela-
damente e concentrar seus esforços na elu-
cidação dos crimes ocorridos com objetivo de 
descobrir a autoria e materialidade do fato, de 
praxe, executa também em algumas ocasiões 
o policiamento ostensivo, invertendo, seme-

lhante a Polícia Militar, os valores e objetivos 
das instituições policiais. 

Como já frisado, percebe-se uma inversão de 
valores, intencional ou não, onde a Polícia Militar quer 
ser judiciária civil e a Polícia Civil quer ser ostensiva, o 
que resulta no “Ciclo Completo de Polícia”, que é a exe-
cução das funções judiciário-investigativa e ostensivo-
preventiva pela mesma instituição policial. Sendo que 
para isso tornar-se realidade no Brasil, passa pela ine-
vitável reestruturação do subsistema policial mediante 
emenda ao texto Constitucional Federal de 1988.

 Além disso, devemos lembrar que as relações 
sociais evoluem diariamente e as instituições policiais, 
para acompanhar essa evolução em seus diversos 
aspectos, devem aprimorar-se para evoluir junto, ra-
cionalizando meios e equacionando recursos, desde 
financeiros, tecnológicos, materiais e humanos, com 
objetivo de melhorar a prestação de serviço de seguran-
ça pública a sociedade, de forma eficiente e eficaz.

Sala das Sessões, 11 de novembro de 2009. – 
Marcelo Itagiba, PSDB/RJ

Proposição:  PEC 432/09
Autor da Proposição: Marcelo Itagiba e Outros
Data de Apresentação: 11-11-2009

Ementa: Unifica as Polícias Civis e Militares dos 
Estados e do Distrito Federal; dispõe sobre a desmi-
litarização dos Corpos de Bombeiros; confere novas 
atribuições às Guardas Municipais e dá outras provi-
dências.

Possui Assinaturas Suficientes:  SIM
Totais de Assinaturas: 
Confirmadas:  180
Não Conferem:  011
Fora do Exercício:  000
Repetidas:  004
Ilegíveis:  000
Retiradas:  000
Total:  195

Assinaturas Confirmadas

01 – ACÉLIO CASAGRANDE PMDB SC
02 – ADEMIR CAMILO PDT MG
03 – AELTON FREITAS PR MG
04 – ALCENI GUERRA DEM PR
05 – ALEX CANZIANI PTB PR
06 – ALEXANDRE SILVEIRA PPS MG
07 – ALFREDO KAEFER PSDB PR
08 – ANDRE VARGAS PT PR
09 – ANÍBAL GOMES PMDB CE
10 – ANSELMO DE JESUS PT RO
11 – ANTÔNIO ANDRADE PMDB MG
12 – ANTONIO BULHÕES PRB SP
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13 – ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT MS
14 – ANTONIO CARLOS CHAMARIZ PTB AL
15 – ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB SP
16 – ANTONIO CRUZ PP MS
17 – ANTONIO FEIJÃO PTC AP
18 – ARMANDO ABÍLIO PTB PB
19 – ARNON BEZERRA PTB CE
20 – ÁTILA LIRA PSB PI
21 – BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
22 – BRUNO ARAÚJO PSDB PE
23 – BRUNO RODRIGUES PSDB PE
24 – CAPITÃO ASSUMÇÃO PSB ES
25 – CARLOS ALBERTO CANUTO PSC AL
26 – CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB GO
27 – CARLOS MELLES DEM MG
28 – CARLOS ZARATTINI PT SP
29 – CELSO MALDANER PMDB SC
30 – CELSO RUSSOMANNO PP SP
31 – CHARLES LUCENA PTB PE
32 – CHICO ALENCAR PSOL RJ
33 – CHICO DA PRINCESA PR PR
34 – CHICO LOPES PCdoB CE
35 – CIRO PEDROSA PV MG
36 – CLEBER VERDE PRB MA
37 – DANIEL ALMEIDA PCdoB BA
38 – DÉCIO LIMA PT SC
39 – DEVANIR RIBEIRO PT SP
40 – DILCEU SPERAFICO PP PR
41 – DOMINGOS DUTRA PT MA
42 – 42DR. UBIALI PSB SP
43 – EDGAR MOURY PMDB PE
44 – EDIGAR MÃO BRANCA PV BA
45 – EDINHO BEZ PMDB SC
46 – EDMAR MOREIRA PR MG
47 – EDMILSON VALENTIM PCdoB RJ
48 – EDUARDO CUNHA PMDB RJ
49 – EDUARDO DA FONTE PP PE
50 – EDUARDO GOMES PSDB TO
51 – EDUARDO LOPES PRB RJ
52 – EDUARDO VALVERDE PT RO
53 – EFRAIM FILHO DEM PB
54 – ELIENE LIMA PP MT
55 – ELISMAR PRADO PT MG
56 – ELIZEU AGUIAR PTB PI
57 – EMILIANO JOSÉ PT BA
58 – ERNANDES AMORIM PTB RO
59 – EUDES XAVIER PT CE
60 – EUGÊNIO RABELO PP CE
61 – EUNÍCIO OLIVEIRA PMDB CE
62 – FELIPE BORNIER PHS RJ
63 – FERNANDO CHIARELLI PDT SP
64 – FERNANDO CHUCRE PSDB SP
65 – FERNANDO COELHO FILHO PSB PE

66 – FERNANDO FERRO PT PE
67 – FERNANDO MARRONI PT RS
68 – FERNANDO MELO PT AC
69 – FILIPE PEREIRA PSC RJ
70 – FRANCISCO RODRIGUES DEM RR
71 – GERALDO PUDIM PR RJ
72 – GERALDO SIMÕES PT BA
73 – GERALDO THADEU PPS MG
74 – GERSON PERES PP PA
75 – GILMAR MACHADO PT MG
76 – GONZAGA PATRIOTA PSB PE
77 – GUILHERME CAMPOS DEM SP
78 – HOMERO PEREIRA PR MT
79 – IBSEN PINHEIRO PMDB RS
80 – ILDERLEI CORDEIRO PPS AC
81 – JACKSON BARRETO PMDB SE
82 – JEFFERSON CAMPOS PSB SP
83 – JERÔNIMO REIS DEM SE
84 – JÔ MORAES PCdoB MG
85 – JOÃO CAMPOS PSDB GO
86 – JOÃO DADO PDT SP
87 – JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
88 – JOÃO PAULO CUNHA PT SP
89 – JOAQUIM BELTRÃO PMDB AL
90 – JORGE KHOURY DEM BA
91 – JOSÉ EDUARDO CARDOZO PT SP
92 – JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLIVEIRA 
PV MG
93 – JOSÉ PAULO TÓFFANO PV SP
94 – JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PR MG
95 – JÚLIO CESAR DEM PI
96 – JÚLIO DELGADO PSB MG
97 – JURANDIL JUAREZ PMDB AP
98 – LAEL VARELLA DEM MG
99 – LEANDRO SAMPAIO PPS RJ
100 – LEANDRO VILELA PMDB GO
101 – LEONARDO QUINTÃO PMDB MG
102 – LEONARDO VILELA PSDB GO
103 – LINDOMAR GARÇON PV RO
104 – LUCIANA COSTA PR SP
105 – LUIZ BASSUMA PV BA
106 – LUIZ FERNANDO FARIA PP MG
107 – LUIZ SÉRGIO PT RJ
108 – MANATO PDT ES
109 – MANOEL SALVIANO PSDB CE
110 – MARCELO ALMEIDA PMDB PR
111 – MARCELO CASTRO PMDB PI
112 – MARCELO ITAGIBA PSDB RJ
113 – MARCELO MELO PMDB GO
114 – MARCELO SERAFIM PSB AM
115 – MÁRCIO FRANÇA PSB SP
116 – MARCIO JUNQUEIRA DEM RR
117 – MÁRCIO MARINHO PRB BA
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118 – MARCO MAIA PT RS
119 – MARCOS LIMA PMDB MG
120 – MARCOS MEDRADO PDT BA
121 – MARIA HELENA PSB RR
122 – MÁRIO HERINGER PDT MG
123 – MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PR AL
124 – MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS
125 – MIGUEL CORRÊA PT MG
126 – MILTON MONTI PR SP
127 – MOACIR MICHELETTO PMDB PR
128 – MOISES AVELINO PMDB TO
129 – NEILTON MULIM PR RJ
130 – NELSON BORNIER PMDB RJ
131 – NELSON MARQUEZELLI PTB SP
132 – NELSON MEURER PP PR
133 – NELSON TRAD PMDB MS
134 – NEUDO CAMPOS PP RR
135 – NILSON PINTO PSDB PA
136 – OSMAR JÚNIOR PCdoB PI
137 – OSMAR SERRAGLIO PMDB PR
138 – OSVALDO BIOLCHI PMDB RS
139 – PAES LANDIM PTB PI
140 – PASTOR PEDRO RIBEIRO PR CE
141 – PAULO HENRIQUE LUSTOSA PMDB CE
142 – PAULO PIAU PMDB MG
143 – PAULO ROCHA PT PA
144 – PEDRO CHAVES PMDB GO
145 – PEDRO EUGÊNIO PT PE
146 – PEDRO NOVAIS PMDB MA
147 – PEDRO WILSON PT GO
148 – PEPE VARGAS PT RS
149 – PROFESSOR SETIMO PMDB MA
150 – PROFESSOR VICTORIO GALLI PMDB MT
151 – RATINHO JUNIOR PSC PR
152 – RAUL HENRY PMDB PE
153 – REBECCA GARCIA PP AM
154 – RENATO MOLLING PP RS
155 – RIBAMAR ALVES PSB MA
156 – RICARDO BARROS PP PR
157 – ROBERTO ALVES PTB SP
158 – RODRIGO DE CASTRO PSDB MG
159 – ROGERIO LISBOA DEM RJ
160 – RÔMULO GOUVEIA PSDB PB
161 – RUBENS OTONI PT GO
162 – SARAIVA FELIPE PMDB MG
163 – SEBASTIÃO BALA ROCHA PDT AP
164 – SERGIO PETECÃO PMN AC
165 – SEVERIANO ALVES PMDB BA
166 – SILVIO LOPES PSDB RJ
167 – SILVIO TORRES PSDB SP
168 – TAKAYAMA PSC PR
169 – TATICO PTB GO
170 – ULDURICO PINTO PHS BA
171 – VALADARES FILHO PSB SE

172 – VALDIR COLATTO PMDB SC
173 – VALTENIR PEREIRA PSB MT
174 – VELOSO PMDB BA
175 – VICENTINHO PT SP
176 – VICENTINHO ALVES PR TO
177 – VIRGÍLIO GUIMARÃES PT MG
178 – WOLNEY QUEIROZ PDT PE
179 – ZÉ GERARDO PMDB CE
180 – ZEQUINHA MARINHO PSC PA

Assinaturas que não Conferem

01 – CARLOS WILLIAN PTC MG
02 – DR. PAULO CÉSAR PR RJ
03 – EDIO LOPES PMDB RR
04 – FÉLIX MENDONÇA DEM BA
05 – MARCOS ANTONIO PRB PE
06 – MAURÍCIO TRINDADE PR BA
07 – RODOVALHO DEM DF
08 – VITAL DO RÊGO FILHO PMDB PB
09 – WANDENKOLK GONÇALVES PSDB PA
10 – WELLINGTON ROBERTO PR PB
11 – WILSON SANTIAGO PMDB PB

Assinaturas Repetidas

01 – ANÍBAL GOMES PMDB CE
02 – CAPITÃO ASSUMÇÃO PSB ES
03 – EDGAR MOURY PMDB PE
04 – MARCOS LIMA PMDB MG

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 538, DE 2009 

(Do Sr. Eleuses Paiva)

Altera a Lei Complementar nº 87, de 
13 de setembro de 1996, e dá outras pro-
vidências.

Despacho: Às Comissões de Finanças e 
Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

 O Congresso Nacional Decreta:
 Art. 1º Acrescente-se o seguinte parágrafo úni-

co ao artigo 5º da Lei Complementar nº 87, de 13 de 
setembro de 1996: 

“Art. 5º  ..................................................
“Parágrafo único. O contribuinte de boa-fé 

que tenha observado o cumprimento de todas 
as obrigações fiscais, em relação às operações 
realizadas, não poderá ser responsabilizado 
por irregularidade de terceiro constatada pos-
teriormente” 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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Justificação

O projeto tem o objetivo de preservar o contribuin-
te de boa-fé em caso de erros ou fraudes praticados 
por terceiros na realização de operações incidentes de 
ICMS. Muitos contribuintes que na época da transação 
não participaram de qualquer ilegalidade vêm sendo 
mais tarde responsabilizados por fraudes e irregularida-
des na documentação de terceiros. Assim, a demons-
tração da boa-fé do contribuinte e sua intenção devem 
ser levadas em consideração para caracterização de 
sua responsabilidade pelo pagamento do tributo ou 
por penalidades aplicadas. 

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça 
vem mantendo também o entendimento da exigência 
de má-fé para aplicação da responsabilidade do agen-
te. Em questão similar decidiu que o contribuinte de 
boa fé não pode ser penalizado em decorrência de a 
outra parte envolvida na operação ter sido declarado 
inidônea pelas autoridades fiscais, como se observa 
da ementa abaixo transcrita: 

“Embargos de Declaração nos Embargos 
de Declaração no Recurso Especial. Processu-
al Civil. Tributário. ICMS. Operação Mercantil. 
Notas Fiscais Declaradas Inidôneas. Compro-
vação da realização da operação comercial. 
Súmula 7/STJ. Cabimento. Omissão. Obscuri-
dade. Contradição. Reiteração de tese já supe-
rada. Vícios Inexistentes. Embargos Rejeitados. 
Caráter Procrastinatório. Multa. 

(...)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça pacificou-se no sentido de que o 
adquirente de boa-fé não pode ser responsa-
bilizado pela inidoneidade de notas fiscais emi-
tidas pela empresa vendedora. Nesse caso, é 
possível o aproveitamento de crédito de ICMS 
relativo às referidas notas fiscais. Todavia, para 
tanto, é necessário que o contribuinte demons-
tre, pelos registros contábeis, que a operação 
de compra e venda efetivamente se realizou, 
incumbindo-lhe, portanto, o ônus da prova. 

(...) 
(Embargos de Declaração nos Embargos 

de Declaração no Recurso Especial 623335 / 
PR – Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira 
Turma, publicado em 10/04/08)”

Outrossim, o tribunal ao analisar a possibilidade 
de serem questionadas operações realizadas por con-
tribuinte de boa-fé, com destinatário que à época estava 
regular perante as autoridades fiscais, posicionou-se 
da seguinte forma: 

“Ementa – TRIBUTÁRIO – ICMS – EXE-
CUÇÃO FISCAL – COMPRADOR IRREGU-
LAR – DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA – VEN-
DEDOR DE BOA-FÉ. 

1 – À época da transação, a compradora 
estava regulamente inscrita e, se posteriormen-
te foi constatada fraude na sua constituição, 
não pode o vendedor, que realizou a transa-
ção de boa-fé, emitindo nota fiscal de produ-
tor para fazer acompanhar a mercadoria, ser 
responsabilizado. 

2 – Recurso improvido”

(REsp 90153, Relator Ministro José Delgado, 
Primeira Turma, publicado em 16/06/96) 

Portanto, o contribuinte que observou todo o pro-
cedimento fiscal no momento da operação não pode 
ser penalizado, ou seja, não há fundamento para puni-
ção de quem baseou seus atos com observância dos 
procedimentos fiscais. 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 2009. – 
Deputado Eleuses Paiva, DEM /SP.

PROJETO DE LEI Nº 6.346, DE 2009 
(Do Sr. José C. Stangarlini)

Acrescenta dispositivos à Lei nº 8.742, 
de 7 de dezembro de 1993, para instituir o 
Programa Nacional de Orientação e Enca-
minhamento para Pessoas com Deficiência 
– PRONED.

Despacho: Apense-se à (ao) PL-
7699/2006. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 

passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:

“Art. 24-A No âmbito do sistema descen-
tralizado e participativo da assistência social, 
fica instituído o Programa Nacional de Orien-
tação e Encaminhamento para Pessoas com 
Deficiência – PRONED, que visa prover infor-
mações, orientação e encaminhamento sobre 
recursos para atendimento das necessidades 
da pessoa com deficiência e de sua família, 
com a finalidade de propiciar sua plena e efe-
tiva participação e inclusão na sociedade. 

Parágrafo Único. O PRONED será estru-
turado para fornecer informação, orientação e 
encaminhamento nas áreas de saúde, educa-
ção, trabalho e assistência social, promoção, 
proteção e defesa de direitos e deveres, e de-
mais áreas que possibilitem à pessoa com de-
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ficiência concretizar seus direitos de cidadania, 
observadas as seguintes diretrizes:

I – As informações, orientações e encami-
nhamentos fornecidos no âmbito do PRONED 
devem levar em conta 

a situação específica da pessoa com 
deficiência e de sua família; 

II – Será promovida a capacitação de pro-
fissionais para o desenvolvimento das ações 
no âmbito do PRONED; 

III – Deverá ser criado e mantido banco de 
dados sobre a clientela do PRONED, bem como 
proceder à sistematização das informações 
sobre os diversos recursos disponíveis para o 
cumprimento dos objetivos do programa; 

IV – Nas unidades do sistema descen-
tralizado e participativo da assistência social, 
serão adotadas medidas para divulgação de 
leis, programas, direitos e deveres relativos à 
pessoa com deficiência; será assegurada a 
acessibilidade física, de sistemas e de comu-
nicação para a pessoa com deficiência auditi-
va, visual, intelectual, múltiplas, física ou com 
mobilidade reduzida; e serão desenvolvidas 
ações de prevenção e eliminação de todas 
as formas de discriminação contra a pessoa 
com deficiência. 

Art. 24-B A execução e a gestão do PRO-
NED dar-se-ão por meio da conjugação de 
esforços do órgão responsável pelo desenvol-
vimento das políticas públicas de assistência 
social e pelo órgão responsável pela promo-
ção dos direitos da pessoa com deficiência, 
observada a intersetorialidade, sem prejuízo 
de participação de outros órgãos e entidades 
da administração pública, entidades e organi-
zações de assistência social.”

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação

A luta por reconhecimento social das pessoas com 
deficiência tomou força a partir dos anos setenta do 
século XX, quando outros movimentos sociais, como 
o movimento negro e o movimento feminista, já bus-
cavam visibilidade sociopolítica para reconhecimento 
de seus direitos civis.

No Brasil, o movimento pelos direitos das pesso-
as com deficiência ganhou expressão na década de 
oitenta, durante a Assembléia Nacional Constituinte, 
quando foram apresentadas, nas audiências públicas, 
demandas que guardavam estreita consonância com 

as aspirações defendidas pelo movimento no cenário 
internacional. 

Como fruto do trabalho das lideranças do mo-
vimento e da atuação de diversos representantes da 
sociedade civil envolvidos com a causa, a Constitui-
ção Federal de 1988, que elegeu a cidadania e a dig-
nidade como seus fundamentos, apresenta diversos 
dispositivos que visam garantir os direitos de cidada-
nia e a consequente inclusão social desse expressivo 
segmento populacional. Em síntese, procurou-se as-
segurar a igualdade de direitos entre todos os cida-
dãos, mas com o respeito às diferenças que possam 
produzir desigualdade. A título de exemplo, a Lei Maior 
proíbe qualquer discriminação no tocante a salário e 
critérios de admissão do trabalhador com deficiência 
(art. 7º, inciso XXXI da CF/88); porém, prevê a reserva 
de percentual de cargos e empregos públicos para as 
pessoas com deficiência, porquanto encontram maior 
dificuldade de inserção no mercado de trabalho (art. 
37, inciso VIII, da CF/88).

Destaque-se que o Parlamento brasileiro regu-
lamentou, em apenas doze anos, os aspectos consti-
tucionais mais relevantes para o processo de inclusão 
social das pessoas com deficiência. Recentemente, foi 
aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho 
de 2008, o texto da Convenção da Organização das 
Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com De-
ficiência e seu Protocolo Facultativo, que adentrou ao 
mundo jurídico com status de Emenda Constitucional, 
nos termos do art. 5º, § 3o, da Constituição de 1988. 
No entanto, esse extenso arcabouço jurídico, que dá 
sustentação para a execução das políticas públicas 
voltadas a esse segmento, bem como para cobrança 
de mudanças sociais que possibilitem a concretização 
do princípio da igualdade, muitas vezes é desconhecido 
tanto pelas pessoas com deficiência e suas famílias, 
quanto pelos demais cidadãos, que não raramente 
mantêm atitudes anacrônicas e discriminatórias em 
relação à deficiência.

Assim, a tarefa mais complexa para que consi-
gamos mudar de forma contundente a vida de cerca 
de vinte e quatro milhões de pessoas com deficiência, 
segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, parece ser a eliminação de barrei-
ras atitudinais, construídas a partir do preconceito e 
da discriminação que sempre permearam as relações 
sociais das pessoas com deficiência. Nesse contexto, 
a adoção de estratégias de informação das pessoas 
com deficiência e da população sobre os novos pa-
radigmas constitui-se no caminho mais correto para 
que as mudanças atitudinais sejam alcançadas e, por 
conseguinte, consigamos construir uma sociedade 
verdadeiramente livre, justa e solidária. 
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O Projeto de Lei que ora apresento visa propiciar, 
às pessoas com deficiência e a suas famílias, meios de 
obter informações, orientação e encaminhamento sobre 
recursos para atendimento das suas necessidades, de 
forma que se efetive sua plena e regular inclusão na 
sociedade. Para tanto, institui-se o Programa Nacio-
nal de Orientação e Encaminhamento para Pessoas 
com Deficiência – PRONED, que será estruturado para 
fornecer informação, orientação e encaminhamento 
nas áreas de saúde, educação, trabalho, assistência 
social, promoção, proteção e defesa de direitos, e de-
mais áreas que possibilitem à pessoa com deficiência 
concretizar seus direitos de cidadania.

Como a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 
que dispõe sobre a organização da Assistência Social, 
tem como um de seus objetivos a promoção da inte-
gração da pessoa com deficiência à vida comunitária, 
optamos por acrescentar dispositivo a esse normativo 
legal, de forma que o PRONED seja instituído no âmbito 
do sistema descentralizado e participativo de assistên-
cia social, que, pela sua capilaridade, tem condições 
de atender a um número expressivo de usuários.

Procuramos estabelecer, ainda, as diretrizes a se-
rem observadas quando da implementação do PRONED, 
de forma que os objetivos do programa possam ser al-
cançados em sua plenitude. A título ilustrativo, as ações 
no âmbito do PRONED devem levar em conta a situação 
específica da pessoa com deficiência e de sua família, 
quando do fornecimento de informações, orientações e 
encaminhamento, bem como deve ser realizada a ca-
pacitação dos profissionais para o desenvolvimento das 
ações. Ademais, a execução e a gestão do PRONED 
dar-se-ão por meio da conjugação de esforços do órgão 
responsável pelo desenvolvimento da política pública de 
assistência social e pelo órgão responsável pela promo-
ção dos direitos da pessoa com deficiência, observada a 
intersetorialidade, sem prejuízo de participação de outros 
órgãos e entidades da administração pública, entidades 
e organizações de assistência social.

Tendo em vista a inquestionável relevância so-
cial da proposição, esperamos contar com o apoio dos 
ilustres pares para sua aprovação. 

Sala das Sessões, 05 de novembro de 2009. – 
Deputado José C. Stangarlini. 

PROJETO DE LEI Nº 6.352, DE 2009

(Do Sr. Marçal Filho)
Estabelece que os cartões de crédito contenham 

reprodução gráfica do rosto dos respectivos titulares.
Despacho: Apense-se à (ao) PL-

4345/1998. 
Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-

ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os cartões de crédito deverão conter re-

produção gráfica do rosto doa respectivos titulares, 
inseridos pela administradora por ocasião de sua fa-
bricação.

Art. 2º As administradoras terão o prazo de 2 (dois) 
anos para substituírem os cartões de crédito que não 
atendam às disposições do Art. 1°.

Art. 3º A emissão de cartão de crédito em desa-
cordo como Art 1° sujeita a administradora ao paga-
mento de multa de RS 10.000.00 (dez mil reais), em 
favor do respectivo titular.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias 
após sua publicação.

Justificação

O objetivo da presente proposição é diminuir o 
uso fraudulento de cartões de crédito, que tem atingido 
proporções alarmantes em todo o País. A obrigatorie-
dade de que o cartão seja entregue ao titular com sua 
foto impressa contribuirá muito para coibir as fraudes, 
pois dificultará as chamadas clonagens, bem como o 
uso de cartões roubados ou extraviados por qualquer 
outra forma.

A existência de foto facilitará a verificação da ti-
tularidade pelo comerciante, dando-lhe segurança na 
aceitação do cartão, e, dessa forma, ampliará a credi-
bilidade e a circulação desse cômodo e moderno meio 
de pagamento. Não obstante ,em alguns casos, a im-
pressão da foto já ser oferecida como uma faculdade 
ao titular, entendemos que sua obrigatoriedade é de 
interesse público, já que é obrigação do Estado evitar 
e dificultar a prática de crimes em geral.

Sala das Sessões, 5 de novembro de 2009. – 
Deputado Marçal Filho.

PROJETO DE LEI Nº 6.353, DE 2009 
(Do Sr. Eliene Lima)

Assegura à pessoa com deficiência 
a gratuidade nos ingressos para eventos 
artísticos, culturais, esportivos e de lazer 
e dá outras providências.

Despacho: Apense-se à (ao) PL-
4120/2004. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A participação de pessoa com deficiên-

cia em atividades artísticas, culturais, esportivas e de 
lazer será proporcionada mediante a gratuidade nos 
ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos 
e de lazer, bem como o acesso preferencial aos res-
pectivos locais.
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§ 1º Os ginásios, estádios, teatros, circos e outras 
entidades culturais, esportivas e de lazer reservarão 
cinco por cento de suas respectivas capacidades ins-
taladas para receberem gratuitamente pessoas com 
deficiência. 

§ 2º Legislação específica disporá sobre a forma 
de comprovação da condição de pessoa com deficiên-
cia, para fins de aplicação desta Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A luta por reconhecimento das pessoas com defi-
ciência, grupo social que historicamente tem vivenciado 
diversas experiências de desrespeito, eclodiu a partir da 
década de sessenta, quando outros movimentos sociais, 
como o movimento negro e o movimento feminista, bus-
caram visibilidade na agenda política contemporânea. 
Esse processo tem como motor propulsor a confirmação 
social da dignidade intrínseca do indivíduo, com base na 
igualdade de direitos entre todos os membros do corpo 
social, bem como no respeito às suas diferenças. 

Apesar de ainda serem perceptíveis atitudes so-
ciais preconceituosas, estigmatizantes e discriminató-
rias em relação às pessoas com deficiência, situação 
agravada pelas condições de pobreza, isolamento e 
dependência que ainda predominam em relação a esse 
grupo social, pode-se afirmar que, a partir daquele 
período, alguns avanços foram alcançados na defesa 
dos interesses desse segmento.

No Brasil, a Constituição de 1988 constitui o marco 
delimitador das demandas das pessoas com deficiên-
cia, porquanto apresenta um projeto de inclusão social 
plena desse segmento. Entre as disposições, merecem 
destaque a proibição de qualquer discriminação no to-
cante a salário e critérios de admissão do trabalhador 
com deficiência; reserva de cargos públicos, a serem 
preenchidos através de concurso, para pessoas com 
deficiência; habilitação e reabilitação das pessoas com 
deficiência e a promoção de sua integração à vida co-
munitária; garantia de um salário mínimo ao deficiente 
carente; adaptação dos logradouros, dos edifícios de 
uso público e dos veículos de transporte coletivo, a fim 
de garantir acesso adequado às pessoas com defici-
ência física; educação inclusiva.

Importa destacar que a legislação infraconstitu-
cional, em especial as leis federais sobre a matéria, é 
considerada de vanguarda, igualando-se às legislações 
estrangeiras consideradas mais avançadas. Todavia, 
ainda se verifica um distanciamento expressivo entre 
o arcabouço teórico e sua efetivação, embora não 
sejam desprezíveis as conquistas consubstanciadas 
nos textos legais.

Como a discriminação ainda permeia, em grande 
medida, as relações sociais das pessoas com deficiên-
cia, em muitos casos o Estado é levado a adotar me-
didas normativas que possam neutralizar essa forma 
de tratamento, bem como compensar os componentes 
desse segmento populacional pelas dificuldades his-
toricamente impostas para o exercício de seus direi-
tos de cidadania. De fato, essas medidas objetivam, 
em última análise, dar condições para que grupos em 
situação de desvantagem socioeconômica, como as 
pessoas com deficiência, possam alcançar a igualdade 
material aos demais cidadãos. 

Nesse contexto, faz-se necessária a criação de 
mecanismos que possibilitem, às pessoas com defici-
ência, o exercício de seus direitos culturais e de lazer, 
mormente quando foram historicamente alijados de 
seu usufruto, tanto pelas condições de pobreza que 
afligem oitenta por cento desse grupo social, quanto 
pela impossibilidade de acesso aos locais em que 
eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer em 
geral são realizados.

Dessa forma, para incentivar a participação de 
pessoas com deficiência em eventos artísticos, cultu-
rais, esportivos e de lazer, apresentamos este projeto 
de lei, que assegura a gratuidade de ingresso para 
esse grupo social, na proporção de cinco por cento de 
suas respectivas capacidades instaladas. Outrossim, 
legislação específica disporá sobre a forma de com-
provação da condição de pessoa com deficiência, para 
fins de aplicação desta Lei.

Convictos da relevância social da proposta, es-
peramos contar com o apoio dos nobres colegas para 
sua aprovação.

Sala das Sessões, 5 de novembro de 2009. – 
Deputado Eliene Lima. 

PROJETO DE LEI No 6.360, DE 2009 
(Do Senado Federal) 

PLS No 134/2007 
OFÍCIO N° 2.410/2009 (SE)

Altera o Decreto-Lei no 467, de 13 de 
fevereiro de 1969, que dispõe sobre a fis-
calização de produtos de uso veterinário, 
dos estabelecimentos que os fabricam e 
dá outras providências.

Despacho: Apense-se ao PL. 203/1991.
Apreciação: Proposição sujeita à apre-

ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Os arts. 1o e 2o do Decreto-Lei no 467, de 

13 de fevereiro de 1969, passam a vigorar com a se-
guinte redação:
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“Art. 1o É estabelecida a obrigatorieda-
de da fiscalização da indústria, do comércio, 
do transporte, do emprego, da disposição dos 
resíduos e das embalagens, dos produtos de 
uso veterinário.

......................................................”(NR)

“Art. 2o A fiscalização de que trata o pre-
sente Decreto-Lei será exercida em todos os 
estabelecimentos privados e oficiais, coope-
rativas, sindicatos rurais ou entidades congê-
neres que fabriquem, importem, fracionem, 
transportem, comercializem ou armazenem 
produtos de uso veterinário.

Parágrafo único. “A fiscalização de que 
trata o caput deste artigo estende-se à mani-
pulação, à disposição dos resíduos e das em-
balagens, ao acondicionamento, ao transporte 
e à fase de utilização.” (NR)

Art. 2o O Decreto-Lei no 467, de 1969, passa a 
vigorar acrescido do seguinte

“Art. 3°-A. É responsabilidade dos es-
tabelecimentos privados e oficiais, das co-
operativas, dos sindicatos rurais ou das en-
tidades congêneres que fabriquem, impor-
tem, fracionem e comercializem produtos 
de uso veterinário a destinação final dos 
produtos tornados imprópria para consumo 
e das embalagens vazias dos produtos de 
uso veterinário.

§ 1o São considerados produtos tornados 
impróprios para consumo aqueles com prazo 
de validade vencido ou contaminados ou de 
utilização proibida.

§ 2o As embalagens vazias e os produtos 
tornados impróprios para consumo, a critério 
do órgão fiscalizador, serão devolvidos aos 
estabelecimentos comerciais onde foram ad-
quiridos, para posterior encaminhamento aos 
fabricantes ou importadores para reciclagem 
ou destruição.

“§ 3o A critério das autoridades respon-
sáveis pela fiscalização, também poderão ser 
estabelecidos pontos de coleta para o recebi-
mento das embalagens e dos produtos vete-
rinários impróprios para consumo.”

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Senado Federal, 4 de outubro de 2009. – Senador 
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

PROJETO DE LEI Nº 6.417, DE 2009 
(Do Poder Executivo) 

MENSAGEM Nº 914/2009 
AVISO Nº 889/2009 – SUPAR/C. Civil

Promove post mortem o diplomata 
Marcus Vinícius da Cruz de Mello de Mo-
raes.

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura; Finanças e Tributação (Art. 54 RICD) 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 
II

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º É promovido post mortem a Ministro de 

Primeira Classe da Carreira de Diplomata o Primeiro 
Secretário Marcus Vinícius da Cruz de Mello Moraes.

Parágrafo único. Ficam assegurados aos seus 
atuais dependentes os benefícios de pensão corres-
pondente ao cargo de Ministro de Primeira Classe da 
Carreira de Diplomata.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Brasília, 

EMI Nº 409 MRE-MPOG

Brasília, 18 de dezembro de 2008

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Elevamos à consideração de Vossa Excelência o 

anexo Projeto de Lei contendo proposta de promoção 
post mortem do diplomata Marcus Vinícius da Cruz 
de Mello Moraes, conhecido mundialmente como Vi-
nícius de Moraes, um dos maiores poetas e músicos 
do Brasil. 

2. Não obstante haver terminado sua carreira 
de diplomata como Primeiro Secretário, Vinícius de 
Moraes prosseguiu a brilhante trajetória artística que 
vinha desenvolvendo em solo brasileiro e também no 
exterior.

3. Conhecido também pela alcunha carinhosa 
de “poetinha”, Vinícius soube transpor, com singular 
maestria, o talento da escrita poética para o campo 
musical. Em suas parcerias com Tom Jobim, Carlos 
Lyra, Baden Powell, Toquinho, e outros grandes mú-
sicos, Vinícius trouxe à luz algumas das mais belas 
canções brasileiras. Seja no estilo da Bossa Nova, do 
qual “Garota de Ipanema” é exemplo insuperável, ou 
através do Samba, Vinícius produziu obras-primas da 
nossa música popular que representaram uma ines-
timável contribuição no sentido de difundir a cultura 
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brasileira no exterior, tornando-a objeto de apreço e 
admiração. 

4. Pode-se afirmar, sem qualquer dúvida, que 
o extraordinário trabalho artístico desenvolvido por 
Vinícius de Moraes durante décadas fez dele, mais 
do que divulgador ímpar do Brasil, um verdadeiro 
embaixador da cultura brasileira. Nada mais justo do 
que prestar-lhe o devido reconhecimento, elevando-o, 
também como servidor público e diplomata, à posição 
que merece ocupar.

5. Estas são as razões, Senhor Presidente, que 
nos levam a submeter à consideração de Vossa Ex-
celência o Projeto de Lei que autoriza a promoção 
post mortem do diplomata Marcus Vinícius da Cruz 
de Mello Moraes.

Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amorim, 
Paulo Bernardo Silva.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.127, DE 2009 

(Do Sr. Celso Russomanno)

Susta a Resolução nº 11, de 20 de de-
zembro de 2006, do Conselho Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade In-
dustrial – Conmetro.

Despacho: Às Comissões de Defesa do 
Consumidor; Desenvolvimento Econômico, In-
dústria e Comércio; 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 sustada a Resolução n° 11, de 20 

de dezembro de 2006, do Conselho Nacional de Me-
trologia, Normalização e Qualidade Industrial – CON-
METRO, que obriga os fabricantes e os importadores 
de plugues e tomadas a atenderem às especificações 
contidas na Norma Técnica Brasileira 14136, de 2002, 
e determina ao Instituto Nacional de Metrologia, Nor-
malização e Qualidade Industrial – INMETRO a ado-
ção de Portaria que torne compulsória a certificação 
de plugues e tomadas. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação 

Justificação

A Resolução n° 11, de 20 de dezembro de 2006, 
do CONMETRO estabeleceu a obrigatoriedade de 
os fabricantes e importadores de plugues e tomadas 
obedecerem às especificações da norma ABNT NBR 
14136:2002, e também concedeu um novo prazo para 
o término da comercialização daqueles produtos com 
os formatos e características técnicas anteriores às 

da referida norma técnica. Em abril daquele mesmo 
ano o INMETRO havia aprovado o “Regulamento de 
Avaliação da Conformidade para Certificação Com-
pulsória de Plugues e Tomadas”. Ocorre que a nova 
tomada com três pinos foi idealizada tendo em vista a 
segurança dos consumidores brasileiros.

O terceiro pino para o aterramento, sem duvida 
alguma protege e dá maior segurança ao aparelho 
elétrico / eletrônico. O problema é que foi criada uma 
nova tomada que só serve para o Brasil. A instalação 
desse novo modelo de tomadas impede qualquer con-
sumidor de ligar o seu atual microondas, geladeira, 
maquina de lavar etc. obrigando-o a adquirir um adap-
tador considerando que a antiga tomada não estará 
mais disponível no mercado.

Mais grave ainda, é que a ligação só é possível 
com o uso de um adaptador por não estar mais dis-
ponível no mercado a tomada antiga. Setenta e cinco 
por cento dos produtos, hoje, nas prateleiras dos esta-
belecimentos comerciais não se conectam na tomada 
criada pela ABNT. Isso me faz recordar a normativa 
baixada pela ABNT anos atrás eliminando as lâmpadas 
de 127 volts e mantendo no mercado as lâmpadas de 
220 e 115 volts. Moral desta historia, os consumidores 
brasileiros se revoltaram com a mudança. Isto ocor-
reu porque a tensão elétrica, na maioria das cidades 
do Brasil excede 115 volts, ocasionando queima das 
lâmpadas com menos de um mês de uso. Resultado, 
a ABNT voltou atrás, após um trabalho realizado por 
este parlamentar, com a normatização e a fabricação 
das lâmpadas de 127 volts foi restabelecida.

Senhoras e Senhores Deputados, é um absur-
do que sejamos obrigados a mudar as tomadas bra-
sileiras para beneficiar exclusivamente a indústria de 
pluges e tomadas elétricas, em prejuízo da socieda-
de consumerista, incluindo, além dos consumidores, 
os fabricantes de aparelhos eletro-eletrônicos. Alerto 
meus pares que os seus carregadores de celulares, 
das câmeras de fotos e vídeos, dos telefones sem fio, 
dos micro- computadores e laptops, das TV, dos DVD, 
geladeiras, liquidificadores, fornos de micro-ondas, 
torradeiras etc. não se adaptam à tomada inventada 
pela ABNT.

Se cada tomada custa cerca de R$4,00 e que 
em cada casa de baixa renda, tem-se em média 20 
tomadas, o dispêndio pela troca será de R$80,00. Ao 
multiplicarmos esse valor por 40 milhões de domicí-
lios com eletricidade no Brasil, chegaremos a valores 
extremamente elevados que não justificam a adoção 
desse novo modelo de tomada.

Uma alteração de tal ordem teria que ser ampla-
mente debatida com a sociedade antes de sua adoção, 
na medida em que afeta a vida dos brasileiros. Além 
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da falta de debate, não houve campanha de divulga-
ção das alterações a serem introduzidas, com escla-
recimentos e informações dirigidas a consumidores e 
empresários de produtos elétricos e eletrônicos. A fim 
de se adaptarem ao sistema esses são surpreendidos 
a cada produto que adquirem. Provavelmente há pes-
soas que cortam o cabo do novo aparelho, e emendam 
um de outro aparelho descartado, com plugue antigo, 
para conectar na tomada e perdendo com isso a ga-
rantia do produto.

Entendemos que o Congresso Nacional deve, 
neste caso, exercer a sua competência assegurada 
no inciso V do art. 49 da Carta Magna, para decretar 
a sustação daquele ato administrativo, que ampara a 
mudança de plugues e tomadas. 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 2009. – 
Deputado Celso Russomanno. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 213, DE 2009 
(Do Sr. Sérgio Barradas Carneiro)

Altera o Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados, modificando o horário 
de funcionamento da sessão ordinária de 
quinta-feira na Câmara dos Deputados.

Despacho: Apense-se à (ao) PRC-
145/1993. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

A Câmara dos Deputados Resolve:
Art. 1º O art. 66, do Regimento Interno da Câ-

mara dos Deputados passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 66. As sessões ordinárias terão dura-
ção de cinco horas, iniciando-se às oito horas, 
quando convocadas para às quintas-feiras, e 
nove horas para às sextas-feiras, e nos de-
mais dias da semana, às quatorze horas, e 
constarão de:” 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data 
da sua publicação.

Justificação

A boa lei é aquela que consagra uma prática já 
existente. O presente Projeto de Resolução visa ratifi-
car a prática de votações matinais na Casa. Por esse 
motivo, defendemos o horário de oito horas da manhã 
para sessões convocadas às quintas-feiras e de nove 
horas para às de sextas-feiras.

No decorrer de várias Legislaturas, e não só 
desta, foi consolidada essa prática que é regimental, 
entendemos será para maior produtividade parlamen-

tar, com o início das sessões mais cedo, como defen-
demos neste projeto.

Em face da relevância da matéria, solicitamos o 
apoio dos ilustres colegas para o aperfeiçoamento e 
ulterior aprovação deste Projeto de Resolução.

Sala das Sessões, 11 de novembro de 2009. – 
Sérgio Barradas Carneiro, Deputado Federal PT/BA.

INDICAÇÃO Nº 5.633, DE 2009 
(Da Sra. Marinha Raupp)

Sugere ao Diretor Geral da Polícia Ro-
doviária Federal, Inspetor Hélio Cardoso De-
renne, para viabilizar a melhoria e o aumento 
da capacidade de ação da Polícia Rodoviária 
Federal, no âmbito da 21ª Superintendência 
Regional, abrangendo as rodovias federais 
nos Estados de Rondônia e Acre.

Despacho: Deferido o Requerimento nº 
5821/09 Solicitando a Retirada Deste.

Excelentíssimo Senhor Diretor Geral da Polícia 
Rodoviária Federal, Inspetor Hélio Cardoso Derenne:

Não obstante as obras de recuperação da malha 
viária nacional, patrocinadas pelo Governo, através do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com 
maciços investimentos em infra-estrutura na área de 
transporte, os investimentos no aparelhamento e melhor 
infra-estrutura para a Polícia Rodoviária Federal não 
têm acompanhado igual fluxo, o que se agrava com o 
vertiginoso crescimento no fluxo de veículo de carga 
e passeio pelas rodovias do País. 

É o caso dos Estados de Rondônia e do Acre, 
onde temos sediada a 21ª SRPRF (Superintendên-
cia Regional da Polícia Rodoviária), que tem sob sua 
jurisdição as rodovias BR 421, 425, 429, 317, 319 e 
364, sendo a última o principal corredor viário ligando 
o centro sul ao norte do país, e aos países Andinos, 
sendo, portanto, a espinha dorsal do desenvolvimento 
da Amazônia Ocidental.

Vale lembrar, que todas estas rodovias, repre-
sentam áreas de interesse social e de segurança na-
cional, pois abrangem além de uma extensa fronteira 
seca com países Andinos, várias áreas de preservação 
ambiental, tais como reservas biológicas, indígenas 
e florestais, todas sujeitas aos mais variados crimes 
contra a natureza, como desmatamentos, extração 
ilegal de produtos da fauna e flora, e principalmente 
a biopirataria, além de ser uma região de grande in-
cidência de contrabando e tráfico de armas, drogas e 
seres humanos.

Todas estas variáveis reforçam a necessidade 
de investimentos na 21ª SRPRF, com um imediato e 
urgente aumento em seu efetivo, com a implantação 
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de postos ao longo destas rodovias, haja vista que a 
BR-429, no Estado de Rondônia, a título de exemplo, 
não conta com nenhuma estrutura de fiscalização em 
toda sua extensão, o que é preocupante.

É de se reconhecer os relevantes serviços presta-
dos pelos policiais rodoviários no combate a criminali-
dade e na prestação de serviços de segurança aos ci-
dadãos, na prevenção e redução de acidentes, devendo 
ser a corporação melhor aparelhada para cumprir com 
maior efetividade a sua nobre missão institucional.

É como encaminho a presente Indicação.
Sala das Sessões, 28 de outubro de 2009. – 

Marinha Raupp, Deputada Federal Rondônia.

INDICAÇÃO Nº 5.754, DE 2009 
(Do Sr. Vicentinho Alves)

Sugere ao Chefe do Poder Executivo, 
a criação da Secretaria Especial para As-
suntos Indígenas, subordinada diretamente 
a Presidência da República.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para expor e rei-

vindicar o seguinte:
Na condição de relator da comissão parlamentar 

de inquérito (CPI) da Subnutrição de Crianças Indíge-
nas e com base nos dados coletados e apontados no 
relatório final aprovado por essa Casa de Leis, suge-
rimos à Presidência da República que crie a Secreta-
ria Especial para Assuntos Indígenas, com status de 
Ministério.

Averiguamos a necessidade de ações para com-
bater a desnutrição e melhorar a assistência à saúde 
indígena. Ainda, ações para melhorar a assistência 
social, o saneamento básico, a educação, a seguran-
ça pública que são deveres do Estado e não podem 
ser terceirizadas.

Detectamos vários problemas relacionados à 
saúde dos índios, elevado nível de desnutrição entre 
crianças e problemas de confiabilidade dos dados de 
registro de óbitos. Além disso, vimos irregularidades na 
cobertura vacinal, suspeita de elevação na ocorrência 
de casos de AIDS e de tuberculose, falta de transporte 
e condições inadequadas de trabalho para os profis-
sionais. As causas externas especialmente a violência 
e o suicídio são a terceira causa da mortalidade entre 
a população indígena no Brasil.

Há uma fraca cobertura sanitária das comunida-
des indígenas bem como a deterioração crescente dos 
povos indígenas que enfrentam situações distintas de 
tensão social, ameaças e vulnerabilidade. Esses povos 

estão ameaçados de desaparecimento, sendo que entre 
o número de indivíduos alguns deles reduziram.

A criação da Secretaria Especial dos Assuntos 
Indígenas será o reconhecimento da diversidade so-
cial e cultural dos povos indígenas, a consideração e o 
respeito dos seus sistemas tradicionais. Dessa forma, a 
Secretaria traçará princípios e metas das diretrizes da 
Política Nacional de Atenção aos Assuntos Indígenas 
coibindo agravos de violência (suicídios, agressões e 
homicídios, alcoolismo) em decorrência da precarieda-
de das condições de vida e da expropriação e intrusão 
das terras indígenas.

Em face do exposto e certo de poder contar com 
as ações de Vossa Excelência, solicito em regime de 
urgência o envio de Projeto de Lei nesse sentido para 
apreciação do Congresso Nacional.

 Sala das Sessões, 12 de novembro de 2009. – 
Deputado Federal Vicentinho Alves, PR/TO.

RECURSO Nº 323, DE 2009 
(Do Sr. Paes Landim e outros)

Requer, com base no art. 132, § 2º do 
Regimento Interno, seja submetido ao Ple-
nário o Projeto de Lei nº 2.556, de 2007, 
que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setem-
bro de 1990, para considerar como prática 
abusiva, oferecer à venda ou vender pro-
dutos ou serviços, mediante a sistemática 
de pagamento a prazo pelo preço à vista e 
dá outras providências”.

Despacho: Publique-se. Submeta-se ao 
Plenário. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

Senhor Presidente,
Com base no art. 132, § 2º do Regimento Interno, 

requeremos seja submetido à deliberação ao Plenário 
o Projeto de Lei nº 2.556, de 2007, do Senado Fede-
ral, que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, para considerar como prática abusiva, oferecer 
à venda ou vender produtos ou serviços, mediante a 
sistemática de pagamento a prazo pelo preço à vista 
e dá outras providências”. 

Sala das Sessões, 5 de novembro de 2009. – 
Deputado Paes Landim.

Proposição: REC Nº 323/09
Autor da Proposição: Paes Landim e Outros
Data de Apresentação: 5-11-2009

Ementa: Recorre, com base no art. 132, § 2º do 
Regimento Interno, seja submetido ao Plenário o Projeto 
de Lei nº 2.556, de 2007, que Altera a Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990, para considerar como prática 
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abusiva, oferecer à venda ou vender produtos ou ser-
viços, mediante a sistemática de pagamento a prazo 
pelo preço à vista e dá outras providências.

Possui Assinaturas Suficientes:  SIM
Totais de Assinaturas: 
Confirmadas:  068
Não Conferem:  003
Fora do Exercício:  000
Repetidas:  000
Ilegíveis:  000
Retiradas:  000
Total:  71

Assinaturas Confirmadas

01 – ACÉLIO CASAGRANDE PMDB SC
02 – AELTON FREITAS PR MG
03 – ANÍBAL GOMES PMDB CE
04 – ANTONIO CRUZ PP MS
05 – ÁTILA LIRA PSB PI
06 – BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
07 – BRUNO RODRIGUES PSDB PE
08 – CARLOS WILLIAN PTC MG
09 – CELSO MALDANER PMDB SC
10 – CHICO LOPES PCdoB CE
11 – COLBERT MARTINS PMDB BA
12 – DÉCIO LIMA PT SC
13 – DOMINGOS DUTRA PT MA
14 – EDGAR MOURY PMDB PE
15 – EDUARDO DA FONTE PP PE
16 – EDUARDO VALVERDE PT RO
17 – ELIENE LIMA PP MT
18 – ELIZEU AGUIAR PTB PI
19 – EUDES XAVIER PT CE
20 – FELIPE BORNIER PHS RJ
21 – FERNANDO CHIARELLI PDT SP
22 – FERNANDO DE FABINHO DEM BA
23 – FERNANDO MELO PT AC
24 – FRANCISCO RODRIGUES DEM RR
25 – GERALDO PUDIM PR RJ
26 – GERALDO SIMÕES PT BA
27 – GLADSON CAMELI PP AC
28 – JERÔNIMO REIS DEM SE
29 – JOÃO DADO PDT SP
30 – JOAQUIM BELTRÃO PMDB AL
31 – JORGE KHOURY DEM BA
32 – JOSÉ OTÁVIO GERMANO PP RS
33 – JÚLIO CESAR DEM PI
34 – JÚLIO DELGADO PSB MG
35 – JURANDIL JUAREZ PMDB AP
36 – LEANDRO VILELA PMDB GO
37 – LUIZ CARLOS BUSATO PTB RS
38 – MANATO PDT ES
39 – MARCELO CASTRO PMDB PI

40 – MARCELO MELO PMDB GO
41 – MARCELO SERAFIM PSB AM
42 – MÁRCIO MARINHO PRB BA
43 – MARCOS LIMA PMDB MG
44 – MARCOS MEDRADO PDT BA
45 – MÁRIO DE OLIVEIRA PSC MG
46 – MIGUEL CORRÊA PT MG
47 – MOISES AVELINO PMDB TO
48 – NELSON BORNIER PMDB RJ
49 – NELSON MEURER PP PR
50 – NELSON TRAD PMDB MS
51 – OSMAR JÚNIOR PCdoB PI
52 – PAES LANDIM PTB PI
53 – PAULO HENRIQUE LUSTOSA PMDB CE
54 – PAULO PIAU PMDB MG
55 – PAULO ROBERTO PEREIRA PTB RS
56 – PEDRO CHAVES PMDB GO
57 – RATINHO JUNIOR PSC PR
58 – RENATO MOLLING PP RS
59 – RIBAMAR ALVES PSB MA
60 – RODRIGO DE CASTRO PSDB MG
61 – SEVERIANO ALVES PMDB BA
62 – TATICO PTB GO
63 – VELOSO PMDB BA
64 – VICENTINHO ALVES PR TO
65 – VIRGÍLIO GUIMARÃES PT MG
66 – WOLNEY QUEIROZ PDT PE
67 – ZÉ GERARDO PMDB CE
68 – ZEQUINHA MARINHO PSC PA

Assinaturas que Não Conferem

01 – MARCOS ANTONIO PRB PE
02 – VITAL DO RÊGO FILHO PMDB PB
03 – WELLINGTON ROBERTO PR PB

RECURSO Nº 327, DE 2009 
(Do Sr. José Airton Cirilo)

Recorre da decisão do Presidente da 
Câmara dos Deputados que determinou a 
prejudicialidade do Projeto de Lei nº 3.023, 
de 2008, com base no art. 164, inciso II, do 
Regimento Interno. 

Despacho: Submeta-se ao Plenário, 
após ter sido ouvida a Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania, nos termos 
do Art. 164, § 2º, do Regimento Interno. Pu-
blique-se. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

Recorro ao Plenário dessa decisão, nos termos 
regimentais do §2° do art. 164, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputado, pois entendo que a Lei nº 
11.947, de 2009, não prejudica a tramitação e o con-
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teúdo do projeto de lei nº 3.023, de 2008, que foi dado 
por prejudicado.

Diante do exposto, requeiro ao Plenário o provi-
mento do presente recurso.

Sala das Sessões, 12 de novembro de 2009. – 
Deputado José Airton Cirilo, PT/CE.

RECURSO Nº 328, DE 2009 
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Recorre, nos termos do art. 95, § 8° do 
RICD, da decisão da Presidência na Ques-
tão de Ordem n. 547, de 2009, a respeito 
da prejudicialidade de requerimentos de 
quebra de interstício e de votação por pro-
cesso nominal

Despacho: Submeta-se ao Plenário, 
após ter sido ouvida a Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania, nos termos 
do Art. 95, § 8º, do Regimento Interno. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

Texto da Questão de Ordem

III – EXPEDIENTE
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 

abrir o painel para o registro da presença.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, peço a 

palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Questão de 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação da Medida Provisória nº 466, de 2009, quando 
V.Exa. estava presidindo a sessão, eu levantei a ques-
tão de ordem sobre o critério da prejudicialidade de 
requerimentos com finalidade idêntica ou oposta. Eu 
estava tratando de requerimento de votação nominal e 
requerimento por quebra de interstício. Requerimento 
de votação nominal significa que não tem o interstício, 
quando a Casa aprova. V.Exa. me informou que só ti-
nha o requerimento de votação nominal.

 Na sessão em que estávamos votando outros 
requerimentos, veio o requerimento de quebra de in-
terstício. Portanto, nós deliberamos sobre o requeri-
mento de votação nominal e votamos o requerimento 
de quebra de interstício. Qual foi a decisão tomada do 
requerimento?

 Usou-se o § 4º do art. 185 e o § 2º do art. 186. 
V.Exa, que é um constitucionalista e dá a interpretação 
pela hermenêutica constitucional, inclusive de maneira 
criativa, sobre a tramitação de medidas provisórias, 
como constitucionalista, V.Exa. sabe que, quanto aos 

2 requerimentos, quando se trata de prejudicialidade, 
não se pode aplicar o art. 185, § 4º, de maneira au-
tônoma, porque essa é uma maneira de se burlar a 
prejudicialidade. Votamos 2 requerimentos com a fi-
nalidade oposta, com a mesma finalidade: quebra do 
interstício ou votação nominal. 

 Quero ser franco, por meio desta questão de 
ordem. Tenho oposição quanto ao parecer técnico da 
Mesa, para ser claro. Quero resolver esta questão com 
V.Exa., porque V.Exa. interpretou de maneira criativa 
outras questões constitucionais, como a tramitação 
de medida provisória não trancando a pauta para ou-
tras matérias.

 Nesta questão, Sr. Presidente, há uma contradi-
ção flagrante entre o art. 185, § 4º, o art. 186, § 2º, e o 
artigo da prejudicialidade. Qual é o sentido do artigo da 
prejudicialidade? Solicito ao Segundo-Vice-Presidente 
que ouça calado ou que responda ao microfone. Qual 
é o sentido da prejudicialidade? O sentido da prejudi-
cialidade é maior, ele comanda. Senão, Sr. Presidente, 
para que a prejudicialidade?

 Então, a prejudicialidade está sendo negada por 
uma interpretação isolada e burocrática do art. 185 e do 
art. 186. Eu insisto nesta questão de ordem, porque, no 
meu entender, isso produz um processo absurdo, que 
é se votarem requerimentos com a mesma finalidade, 
sucessivamente, numa obstrução que impede o Parla-
mento de deliberar sobre o processo legislativo.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Para contra-
ditar!

O SR. MIRO TEIXEIRA – Para aditar, Sr. Presi-
dente.

O SR. FERNANDO CORUJA – Para contraditar, 
Sr. Presidente.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Para aditar, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para con-
traditar? Quem vai contraditar?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Eu vou con-
traditar, Sr. Presidente.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Eu vou aditar, Sr. Pre-
sidente. Aditar!

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Eu vou con-
traditar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Arnaldo 
Faria de Sá vai contraditar. Receberei todas as con-
traditas.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Para aditar, Sr. Presi-
dente. Eu quero a preferência para aditar!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Um mo-
mentinho.
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
eu queria contraditar a questão de ordem levantada 
pelo Deputado José Genoíno.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Para ditar, Sr. Presi-
dente. V.Exa. me deu a palavra?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Para aditar.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – V.Exa. não 

me deu a palavra?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para adi-

tar? Então, para aditar. Depois, eu dou a contradita a 
V.Exa. 

 Para aditar, tem a palavra o Deputado Miro Tei-
xeira.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Sem revisão 
do orador.) – Havendo 6 requerimentos, ou 5, ou 7, de 
adiamento por 7 sessões, ou 6, 5, 4, 3, 2, 1.

 Se houver requerimento de preferência para 
votação daquele requerimento de adiamento por 1 
sessão, e votando esse e se manifestando o Plenário 
contra o adiamento por 1 sessão, não estarão os de-
mais prejudicados?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito 
bem. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para contra-
ditar, tem a palavra o Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu entendo que o 
Deputado Genoíno realmente mudou de lado, porque 
ele já defendeu em mandatos anteriores essa questão 
e, naquela época, ele defendia, porque era Oposição. 
Hoje, ele está na Situação e acaba se contradizendo. 

 Portanto, a contradita que apresentamos é que, 
com base no art. 186, o requerimento foi feito com 1/10 
do Plenário ou Líderes que o represente. Portanto, o 
art. 186 está cumprido, e, sem dúvida nenhuma, está 
cumprido também o art. 185. 

 Portanto, Sr. Presidente, contraditando a ques-
tão de ordem do Deputado José Genoíno, aditada pelo 
nobre Deputado Miro Teixeira, nós entendemos que a 
decisão da Mesa anteriormente tomada é a correta: 
cabe o requerimento de quebra do interstício apresen-
tado regimentalmente e apresentado ao Plenário.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para 
aditar a contradita.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para adi-
tar a contradita. 

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, são duas ques-
tões, segundo o Regimento. Uma é a verificação de 
quorum. A verificação de quorum de votação ocorre 

quando não se sabe exatamente o resultado ou para 
verificar o quorum. No caso da quebra de interstício, 
é uma solicitação para verificação nominal. Embora 
as duas produzam o mesmo resultado, são requeri-
mentos diferentes, processos diferentes. Então, acho 
que não procede a questão levantada pelo Deputado 
José Genoíno. Aliás, a Mesa já levantou essa questão 
e deu razão a esse posicionamento. Espero que con-
tinue com o mesmo posicionamento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quero di-
zer o seguinte: não decidi essa matéria ainda. O De-
putado José Genoíno levantou essa questão. Não dei 
a resposta definitiva. Posso dizer, examinando o Re-
gimento, que são duas situações distintas. Não serei 
nada criativo em relação a isso, apenas me basearei 
no Regimento. A primeira delas é quando o processo 
nominal, o pedido de processo nominal é feito durante 
o prazo de uma hora. Já houve uma votação. Portanto, 
dentro do prazo de uma hora, há um pedido de votação 
de processo nominal. Muito bem. Passa-se à votação. 
Portanto, o processo nominal antecede a votação. Dá-se 
a votação. Realizada a votação, a Presidência declara 
o resultado. Neste momento, se estiver ainda dentro do 
prazo de 1 hora, a meu modo de ver, e assim decido, 
não pode haver pedido de quebra do interstício, por-
que o que importa aí não é a denominação dos temas, 
mas é o resultado jurídico. O resultado jurídico, tanto 
da votação nominal quanto da quebra do interstício, é 
absolutamente o mesmo.

 Esta é a situação, portanto, de decisões toma-
das durante o prazo de 1 hora, impeditivo da votação 
nominal.

 Outra hipótese é a seguinte: não estamos com 
o prazo de 1 hora estabelecido. Pode haver, antes da 
votação, um pedido de votação nominal. Depois, se 
não estivermos no prazo de 1 hora, tendo dúvida – é 
o que diz o § 1º do art. 185 -, poderá haver o pedido 
de verificação.

 Estas são as duas hipóteses que focalizo para 
responder a questão de ordem do Deputado José 
Genoíno.

 A segunda objeção, aditada pelo Deputado Miro 
Teixeira, é que, se houver o pedido de adiamento por 
uma sessão, evidentemente que não pode haver de-
pois a votação de outro pedido de duas ou de quan-
tas sessões.

 Aliás, o que tem acontecido aqui...
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Desculpe-me, Sr. Presiden-
te, eu falei foi preferência para esse.

Indo na direção do que V.Exa. está falando: ape-
nas levantei a hipótese de quem não quiser a obstrução 
que faça um requerimento de preferência para um...
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Ah! Per-
feito, perfeito.

O SR. MIRO TEIXEIRA – E se isso aí não derrube 
os demais. Acho que existe uma solução que adminis-
tra também a vontade de maioria com antecedentes na 
Casa. Para ser mais exato, na Comissão de Relações 
Exteriores, quando era presidida pelo nobre Deputado 
Vieira da Cunha.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Perfeito. 
Então, não há o que responder.

Respondo, dessa maneira, a questão do Depu-
tado José Genoíno.

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, res-
peitosamente, quero recorrer da decisão de V.Exa...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Claro. Eu 
acolho o recurso de V.Exa. para que...

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – ... à Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Acolho o 
recurso de V.Exa. para a Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
também...

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Eu quero adendar, Sr. Pre-
sidente. Serei breve. Vamos marcar a presença tran-
quilamente. A minha tese que estou aditando – em 
parte, V.Exa. respondeu – é que na mesma matéria 
não pode haver um requerimento de quebra de inters-
tício e requerimento de votação nominal. Como para 
a matéria já foi feito o recurso – eu não fiz o recurso -, 
eu apenas citaria esse adendo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Mas eu 
acolhi a questão de ordem de V.Exa.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Eu agradeço. Eu es-
tou agradecendo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Ah! Pois 
não. Eu pensei que V.Exa. estivesse recorrendo.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Não, não estou re-
correndo.

O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, ...
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Por isso que eu re-
corri, Sr. Presidente. Essa foi a razão do meu recurso, 
respeitosamente, feito a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Perfeito. 
Claro!

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Deputado José Genoíno acresceu uma ideia para – e 
como eu também quero recorrer – lembrar que o art. 
163, no seu inciso IX, diz que não se pode fazer re-
querimento com uma mesma ou oposta finalidade de 
outros aprovados. A finalidade é diferente. Uma é veri-
ficar o quorum ou quem ganhou a votação. A segunda 
votação nominal é verificar a modalidade de processo 
e quem é que votou a favor ou contra. 

 Quero fazer, Sr. Presidente, uma outra questão 
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 
Essa primeira já está prejudicada porque eu já decidi. 
Aqui tudo se sujeita ao duplo grau de jurisdição. Por-
tanto, a Comissão de Constituição e Justiça vai exa-
minar essa matéria.

O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 
o art. 185, no seu § 4º, fala que, havendo procedido 
a uma verificação de votação antes do decurso de 1 
hora da proclamação do resultado, só será permitida 
nova verificação por deliberação do Plenário, a reque-
rimento de um décimo dos Deputados ou de Líderes 
que representem esse número.

 Então, fala-se que o prazo é de 1 hora. Tradi-
cionalmente, na Casa, esse prazo de 1 hora tem sido 
obedecido como se conta prazo nos Direitos Proces-
sual, Penal e Civil, que são prazos cheios. Quer dizer, 
se um fato acontecer no dia 30 de novembro, 1 ano se 
dará no 30 de novembro do outro ano. Não se levam 
em consideração horas. 

 Hoje houve uma deliberação do Presidente Marco 
Maia por segundos. A verificação se deu às 8h06min45-
seg – se não me falha a memória -, e o pedido de ve-
rificação foi às 9h06min, e S.Exa. argumentou que era 
9h06min20seg. E não concedeu a verificação.

 Quero, então, levantar a questão de ordem para 
que a Presidência delibere se a partir de agora essa 
hora vai ser contada em segundos, para que, eviden-
temente aqueles que estão no plenário possam com-
preender como funciona. Porque até hoje, pelo que eu 
saiba, na Casa, não era contado por segundos, mas do 
modo que contam outros prazos apenas pela hora cheia 
e pelos minutos. E essa decisão foi por segundos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Meus 
parabéns. Estamos sendo preciosistas em matéria 
de interpretação, o que é muito útil, mas, na verdade, 
recebo primeiro a informação de que a decisão do 
Deputado Marco Maia foi absolutamente correta em 
relação ao tempo. 

 Em segundo lugar, o que eu posso dizer é que 
a verificação é por hora. Agora, evidentemente que as 
horas se contam minuto por minuto, segundo por se-
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gundo. Se houver necessidade, será pelos segundos 
finais. Não tenha dúvida disso.

TEXTO DA QUESTÃO DE ORDEM N. 544, DE 
2009, À QUAL SE REFERE O AUTOR.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Questão de 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para 
uma questão de ordem, com permissão do Líder do 
DEM. É uma questão de ordem sobre a tramitação 
dos projetos que estão orientando esta obstrução em 
torno da MP nº 466, que está sendo dirigida aos pro-
jetos do pré-sal. 

 V.Exa. fez um acordo, em nome da Presidência 
da Câmara, de que os projetos do pré-sal entrariam 
na pauta, sem acordo de mérito, mas sem obstrução. 
Houve um consentimento dos Líderes? É a primeira 
questão que faço.

 Segundo, não há acordo de mérito, mas, se há 
obstrução, com a disposição de colocar os projetos do 
pré-sal na pauta a partir do dia 10 – hoje estamos no 
dia 10 e esta obstrução é sobre os projetos do pré-sal 
-, como fica essa situação?

 A outra questão de ordem: como é uma obstru-
ção que está sendo assumida publicamente, existem 
vários requerimentos que nós apreciar agora. São 
vários requerimentos para deliberação. Geralmente, 
apresenta-se requerimento de quebra de interstício 
e requerimento de votação nominal. Acontece, Sr. 
Presidente, que o inciso VIII do art. 163 é claro: o re-
querimento com a mesma finalidade de outro já apro-
vado deve ser considerado prejudicado, porque nós 
vamos, em seguida, votar a quebra do interstício ou 
a votação nominal. É uma obstrução regimental, que 
nós respeitamos.

 Por isso é que eu faço esta questão de ordem, 
ou seja, para que o nosso enfrentamento aqui fique 
claro no processo de debate da obstrução, tendo em 
vista que um dos seus motivos não é a matéria dos 
aposentados nem a do MST, mas, sim, a questão dos 
projetos do pré-sal, que foram colocados tanto na Co-
missão de Justiça, como, agora, no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – V.Exa. 
quer contraditar, Deputado José Aníbal?

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Sr. Presidente, só para 
rememorar, refrescar bem a cabeça do Deputado... 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a pa-
lavra o Deputado José Aníbal, para contraditar.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O acordo foi feito. Será 
cumprido. Sobre esta medida provisória, que nós já 
poderíamos estar discutindo há 2 sessões, o Governo 
protelou e impediu inclusive a divulgação do relatório, 
ao qual só tivemos acesso hoje, Deputado. Há mu-
danças substantivas feitas nessa medida provisória 

no Senado, e nós tomamos conhecimento do relatório 
apenas agora à tarde.

 Nós já havíamos acordado que não votaríamos 
medida provisória nessas condições, de afogadilho, 
porque elas implicam consequências de toda nature-
za, inclusive fiscais. E o Governo, supostamente, de-
veria ser o primeiro interessado em estar muito atento 
a elas. Não está. Nós vamos manter a nossa posição. 
Queremos tempo. Por isso pedimos adiamento, para, 
numa próxima sessão, aí, sim, debater o que foi acres-
centado nessa Medida Provisória. 

 Não se trata, portanto, de qualquer infringência a 
acordo feito aqui. O acordo feito, de nossa parte, será 
cumprido, desde que nós tenhamos o tempo para, sem 
atropelos, discutir esta medida provisória.

O SR. ELISMAR PRADO (PT – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Votei com o PT – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito 
bem. Se eu entendi bem a proposta, a questão do 
Deputado José Genoíno, S.Exa. pergunta o seguinte: 
se há um requerimento por quebra de interstício, e ele 
é derrotado, em seguida não pode haver um pedido 
de verificação.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Não. Não pode em seguida 
um requerimento solicitando votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Ah, per-
feito.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – São 2 requerimentos 
com a mesma…

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu vou só 
examinar com mais vagar aqui. Mas em princípio eu já 
antecipo que V.Exa. tem razão. Uma coisa é a quebra do 
interstício. Se há um requerimento para votação nomi-
nal, é claro que o significado ou a consequência jurídica 
é a mesma da quebra do interstício. Agora, pedido de 
verificação poderá haver, em qualquer momento.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Pedido, sim. São 2 
requerimentos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Mas eu 
vou examinar com mais vagar um pouco.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quanto 

ao acordo que houve, eu quero dizer ao Plenário que 
realmente, para retirar a urgência constitucional, ajustei 
com o Poder Executivo, com o Governo que na verda-
de eu colocaria a matéria para votação no dia 10. Nós 
vamos fazer isso em sessão extraordinária. Desde que 
haja condições, eu a coloco no dia 10. Já há 2 proje-
tos que estão em termos para exame do Plenário. Eu 
trarei ao exame do Plenário na sessão extraordinária, 
se vencida a medida provisória.
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O SR. JOSÉ GENOÍNO – Obrigado, Sr. Presi-
dente.

(...)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Reque-

rimento que solicita verificação de votação, antes do 
decurso do prazo de uma hora (quebra de interstício) 
para o requerimento de encerramento da discussão e 
do encaminhamento da votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Lira Maia, que falará a 
favor da matéria.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é sobre esse 
requerimento que incide aquela questão de ordem que 
formulei a V.Exa., porque, se há um requerimento sobre 
a quebra do interstício, não pode haver outro requeri-
mento solicitando a votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Mas não 
há outro requerimento, Deputado. Só há esse reque-
rimento.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Como já aconteceu 
isso na Casa, estou me prevenindo com essa ques-
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 
Mas só há esse requerimento.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Finda a 

leitura do expediente, passa-se à

IV – COMISSÃO GERAL
O SR. PRESIDENTE (Deputado Michel Temer) – 

Meus senhores e minhas senhoras, colegas Deputadas 
e Deputados, é com grande prazer que a Presidência 
da Câmara transforma esta sessão plenária em Co-
missão Geral para discutir as mudanças climáticas e a 
posição brasileira nas questões ambientais que serão 
negociadas pelo Brasil em Copenhague. 

 Antes de dar algumas informações a respeito de 
como se processará esta sessão, vou falar da opor-
tunidade da reunião em Copenhague, marcada para 
dezembro, tendo em vista a grande preocupação com o 
Planeta Terra. Hoje essa preocupação acentua-se cada 
vez mais. Vejo aqui colegas Deputados e ex-Deputados 
que se dedicam a essa área, como o colega Ricardo 
Tripoli, o Deputado Fábio Feldmann, meu colega de 
Constituinte, um dos que trabalharam pela inserção do 
Capítulo do meio ambiente na Constituição, o Deputado 
Luiz Carreira, enfim, todos os que aqui se encontram 
– inclusive o Deputado Luiz Carlos Hauly, atento à sua 

leitura – estão preocupados com o meio ambiente. Não 
preciso ressaltar a oportunidade desta reunião. 

Na Câmara dos Deputados – uma brevíssima 
informação – votamos um tema referente à política 
nacional do clima e também, se não me engano, ao 
Fundo Nacional do Clima. Há outras matérias que po-
deremos votar ainda até a data do evento em Cope-
nhague. Nessas matérias estão envolvidos o Executivo 
e o Legislativo, de modo que o Brasil deve levar para 
lá alguma novidade.

 Eu mencionei esses 2 projetos de lei para revelar 
que a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, 
já se preocupou com essa temática, mas certa e segu-
ramente, no dia de hoje, dos vários expositores, todos 
eles especialistas preocupados com a matéria, e dos 
vários oradores que se inscreveram, vamos recolher 
outros tantos dados que nos permitirão encaminhar 
o debate de hoje, até a data do evento em Copenha-
gue, na Câmara dos Deputados. De modo que eu 
quero saudá-los, cumprimentá-los e dizer, mais uma 
vez, especialmente àqueles que se dedicaram a esse 
tema, que é importante atentar a todo momento para 
a saúde do nosso planeta. 

Às vezes não atentamos para isso. Se me per-
mitirem uma obviedade, eu sou de uma pequena ci-
dade do interior de São Paulo, Tietê, que é margeada 
pelo Rio Tietê. Recordo que, na minha cidade, se me 
permitem a liberdade, quando faltava água em casa, 
o que era comum, eu tomava banho no rio, que era 
de águas claras, límpidas. Era possível ver os peixes 
nadando lá. Confesso que atualmente passo ao largo 
do rio. Quando muito, vou lá, fico na beira do rio, só 
para me recordar, mas não tenho sequer a disposição 
de colocar o pé na água.

Vejam que eu estou falando de uma única geração. 
Imaginem o que acontecerá na próxima geração, se 
os senhores que estão aqui e todos nós do Congres-
so Nacional e do Brasil inteiro não nos preocuparmos 
com o meio ambiente.

 Até por esta recordação saudosa, mais uma vez 
eu cumprimento a todos, e desejo que este debate seja 
muito profícuo. É um prazer para a Câmara dos Depu-
tados recebê-los e organizar esta Comissão Geral.

 Cada orador terá o tempo de 5 minutos, e eu 
peço que não ultrapassem esse tempo, porque haverá 
sessão extraordinária às 13h, de modo que temos de 
encerrar esta sessão um pouco antes das 13h. Creio 
que teremos tempo suficiente para o debate. Já estão 
inscritos vários Deputados. Primeiro darei a palavra 
aos convidados; depois, quem estiver presidindo esta 
Comissão Geral – eu vou ter de sair em seguida – vai 
intermediar a fala dos colegas Deputados com a dos 
senhores convidados.



64840 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009

 O Governador do Estado de Tocantins, Sr. Car-
los Henrique Amorim, está presente? (Pausa.) Está 
chegando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Michel Temer) – 
Concedo a palavra ao ilustre Embaixador Extraordinário 
para Mudança do Clima do Ministério das Relações 
Exteriores, o Sr. Sérgio Serra.

O SR. SÉRGIO SERRA – Bom dia a todos. 
Sr. Presidente Michel Temer, Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados, amigos e amigas, eu havia preparado 
um texto, mas, como os acontecimentos se precipitam 
rapidamente antes da Conferência de Copenhague, 
vou falar com base nos dados que temos e vou ter de 
improvisar também, de certa forma.

Há poucos dias tivemos a notícia – que foi vei-
culada depois no plenário de uma reunião da APEC, 
entidade que reúne os países da Ásia e do Pacífico 
– de que a reunião de Copenhague não seria propria-
mente conclusiva, em termos de números na mesa. 
Evidentemente, isso ocorre porque o debate em tor-
no do projeto de lei sobre energia e clima no Senado 
norte-americano ainda não deverá ter sido concluído 
no início de dezembro, quando se inicia a Conferên-
cia do Clima.

 O que essa notícia significa para nós? Em pri-
meiro lugar, temos de evitar que ela funcione como 
uma ducha de água fria, mesmo porque, de certa for-
ma, havia uma série de indícios, mesmo antes desse 
anúncio, de que havia essa possibilidade bem concreta. 
Temos acompanhado e sabemos como estão decor-
rendo os debates no Senado norte-americano, que 
também está envolvido com outro problema bastante 
complexo, em que há uma certa dose de confrontação: 
a reforma do sistema de saúde norte-americano. Esses 
2 temas juntos fazem com que a discussão de ambos 
até se retarde. Há um pouco de dúvida, basicamente 
sobre interpretação. Vamos ter de deixar decantar um 
pouco essas últimas notícias. 

Posteriormente, o Presidente Obama e o Presi-
dente da China, Hu Jintao, disseram que não estão 
propondo que Copenhague se limite a uma decisão 
política, e sim que haja uma decisão mais concreta, 
em termos de metas de redução de emissões e ações 
a serem empreendidas por países em desenvolvimen-
to e do pacote financeiro, que é o que todo o mundo 
também espera. As 2 partes caminham juntas, tanto a 
de mitigação e adaptação quanto a de financiamento 
e tecnologia.

 Daqui até a Conferência de Copenhague, va-
mos ter de fazer muitas consultas para sabermos 
exatamente o que nos espera. O Brasil está bastante 
tranquilo, porque houve o anúncio feito pelo Presiden-
te Lula sobre os nossos números para Copenhague, 

que estão sendo, aliás, muito bem recebidos na reu-
nião da Pré-COP, que se realiza em Copenhague, para 
onde foram a Ministra Dilma Rousseff e o Embaixador 
Figueiredo, nosso negociador chefe. Nós estamos fa-
zendo o nosso dever.

Ressalto que um passo muito importante para a 
implementação das ações brasileiras foi dado por esta 
Casa ao aprovar a política e o Fundo Nacional sobre 
Mudança do Clima. Não quero alongar-me mais porque 
quero manter-me dentro dos 5 minutos que me foram 
concedidos, mas estou à disposição para responder 
às perguntas mais específicas sobre o que deve acon-
tecer em Copenhague.

 Evidentemente, na delegação brasileira, por parte 
do Executivo, estamos aguardando. Já temos nomes 
de vários Parlamentares que vão estar lá. Teremos o 
maior prazer de vê-los na delegação.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Michel Temer) 

– Concedo a palavra ao Sr. José Augusto Coelho Fer-
nandes, Diretor-Executivo da Confederação Nacional 
da Indústria.

O SR. JOSÉ AUGUSTO COELHO FERNANDES 
– Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia.

 O combate ao aquecimento global exigirá um 
esforço coordenado de todos. A indústria brasileira 
está comprometida com esse esforço, e vem fazendo 
um trabalho de preparação para a COP-15. A posição 
da indústria brasileira firma-se a partir do princípio de 
responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Quer 
dizer, esse é o princípio básico da nossa estratégia, 
mas isso não deve significar para o Brasil inação. O 
próprio sinal que o Brasil está levando a Copenhague 
é um positivo, nessa direção.

 A estratégia brasileira para a mudança de clima 
deve ser formada a partir de 2 fatos importantes que 
diferenciam o País: primeiro, a matriz energética limpa; 
segundo, o fato de que a principal fonte de emissão 
no Brasil é o desmatamento. Então, temos que buscar 
aquelas oportunidades de abatimento de emissões 
que sejam as mais baratas. Esse é um princípio que 
julgamos extraordinariamente importante.

 Para que tenham um impacto positivo sobre o 
crescimento, ou seja, para que não haja um trade-off 
entre crescimento e redução de emissões, as nossas 
ações de mitigação devem, portanto, buscar a melhor 
relação custo/benefício. 

O Brasil tem condições inigualáveis para implan-
tar mitigação de baixo custo, mas uma mensagem im-
portante é a de que o País não pode e não deve tomar 
decisões de redução de emissões sem hierarquizar as 
soluções de menor custo. Seguindo esse princípio, o 
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combate ao desmatamento deve ser de fato a priori-
dade número 1.

 É importante que as nossas ações de redução 
de emissões sejam orientadas pela melhor ciência, 
pelo melhor conhecimento e por critérios econômicos 
adequados. O pior cenário – e este é um cenário que, 
insisto, devemos evitar – seria a adoção de medidas 
desvinculadas de um exame criterioso das relações 
custo/benefício, do conhecimento especializado e do 
diálogo com o setor empresarial.

 A agenda de mudança de clima apresenta para 
a indústria custos e oportunidades. Nós entendemos 
que temos inúmeras oportunidades a serem aprovei-
tadas em função do patrimônio ambiental, da matriz 
energética e do potencial de bioenergia. A indústria 
apoia as ações nacionais de mitigação, reconhecidas 
pela comunidade internacional por serem contribuições 
monitoráveis, reportáveis e verificáveis.

 Uma preocupação que a indústria tem sobre 
toda a discussão da mudança de clima refere-se dire-
tamente à relação entre barreiras comerciais e clima. 
Esse é um tema que nos preocupa sobremaneira e a 
respeito do qual entendemos que o Governo brasileiro 
deve insistir muito nas suas negociações. As últimas 
notícias desta semana mostram que a Conferência de 
Copenhague não atingirá, possivelmente, os objetivos 
audaciosos que eram esperados pela agenda inicial 
de negociação, mas entendemos que as próximas se-
manas serão de intensas negociações.

Nosso trabalho não termina em Copenhague. 
Independentemente da negociação, o Brasil industrial 
terá de traçar uma estratégia para uma economia de 
baixo carbono. Esse é um desafio importante para nós 
da indústria brasileira, porque entendemos que existe 
uma revolução industrial em curso em vários países, 
associada à busca de novas fontes de energia, e cer-
tamente isso terá um impacto sobre o nosso futuro.

 Muito obrigado. (Palmas.)

O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Rodrigo Rocha Loures, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Rocha 
Loures) – Convido o amigo e ex-Deputado Fábio Fel-
dmann para dar sua contribuição a este debate.

 Com a palavra o Sr. Fábio Feldmann.
O SR. FÁBIO FELDMANN – Deputados Rodrigo 

Rocha Loures, Paulo Teixeira, Ricardo Tripoli, Luiz Car-
reira, demais Parlamentares, é um prazer estar aqui 
depois de tantos anos. Passei 12 anos na Câmara dos 
Deputados, e estou fora há 12.

 É fundamental esta reunião, Deputado Paulo Tei-
xeira, porque acredito que o aquecimento global, com 
a mudança do clima, como tenho conversado com o 
Deputado Ricardo Tripoli, é o grande desafio da hu-
manidade. A discussão em Copenhague será sobre a 
possibilidade de manter a elevação da temperatura do 
planeta até o fim do século em 2 graus Celsius. Prova-
velmente Carlos Nobre, nossa referência e nosso guia 
nesse assunto, explicará a ciência relativa a isso.

Se há 2 anos eu viesse aqui falar em 2 graus 
Celsius, Deputado Fernando Gabeira, provavelmente 
teria minha manifestação interpretada como alarmis-
mo. O fato é que a cada relatório científico se verifica 
a gravidade do problema do clima e a necessidade 
de se trabalhar em 2 direções muito claras. A primeira 
delas é a mitigação, que é a redução de gás de efeito 
estufa. Estão aqui Paulo Moutinho, do IPAM, e Karen 
Suassuna, do WWF, que podem reforçar o que eu 
digo. O segundo tema é o da adaptação, não é, Mari-
na Grossi, do CEBDS? 

Embora todos nós tenhamos que lamentar a co-
municação da China e dos Estados Unidos em relação 
a Copenhague, gostaria de lembrar o que aconteceu 
com a administração Clinton, em 1997. Marina e Branca 
estavam como negociadoras, e devem lembrar-se bem 
de que o Senado americano, por unanimidade, tomou 
uma resolução, Deputado Luiz Carreira, no sentido de 
a Administração Clinton não assinar o Protocolo de 
Kyoto, porque ele não seria ratificado no Senado. Hou-
ve muita dificuldade nos Estados Unidos em relação 
a esse tema, de modo que, com a eleição de George 
W. Bush contra Al Gore, que foi o representante ame-
ricano na negociação, os Estados Unidos retiraram-se. 
Portanto, não é possível que tenhamos um acordo em 
Copenhague na COP-15, ou na COP-15,5, ou na COP-
16, que não envolva metas para todos os países, e o 
Brasil tem uma liderança inegável nesse tema. 

Poucas pessoas sabem, mas o Brasil, Deputado 
Hauly, foi quem propôs um fundo que venha a se trans-
formar em um mecanismo de desenvolvimento limpo. 
O Brasil também fez uma proposta, em 1997, de atri-
buição da responsabilidade dos países em relação ao 
aumento da temperatura do planeta. Então, eu queria 
dizer, em primeiro lugar, o seguinte: eu creio que o Bra-
sil tem que manter a liderança. E a iniciativa brasileira, 
mostrada pelo Presidente Lula no ano passado, no sen-
tido de o País, na verdade, estar comprometendo-se 
a reduzir as suas emissões, é muito importante. Mas, 
pessoalmente, acho que nós deveríamos emendar no 
Senado a política nacional de clima, aprovada há 2 se-
manas aqui nesta Casa, e tornar essa meta voluntária 
uma meta obrigatória.
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Vou dar, Deputado Paulo Teixeira, Deputado Ro-
cha Loures, o exemplo de São Paulo. São Paulo aprovou 
uma política estadual de mudança do clima na sema-
na passada, o que representa muitos avanços, e não 
apenas em relação às metas de avaliação ambiental 
estratégica, responsabilidade pós-consumo, transporte 
sustentável e redução de 20% das emissões até 2020. 
Estou dizendo isso porque a maior meta colocada como 
compromisso do Brasil, como eu estava conversando 
com o Deputado Carreira, é basicamente a redução do 
desmatamento de 2 biomas importantes, o cerrado e 
a Amazônia. Eu acho que é muito importante que nós 
trabalhemos na redução do desmatamento desses 
biomas, mas, pessoalmente, acho que nós devemos 
incluir, Deputado Gabeira, metas ambiciosas nos ou-
tros campos. 

Houve uma grande polêmica, Deputado Rocha 
Loures. Eu até encontrei seu pai na semana passada. 
O pai do Deputado Rodrigo Rocha Loures é o Presi-
dente da FIEP, da Federação das Indústrias do Estado 
do Paraná, e debati com ele esse assunto, por uma 
razão: no Brasil, muitas vezes vê-se meta como puni-
ção. Eu entendo que a meta é o passaporte para que 
a economia brasileira se transforme numa economia 
de baixa intensidade de carbono, e por esse motivo 
competitiva. 

 Vou dar um exemplo, inclusive de São Paulo, 
Deputado Ricardo Tripoli: em São Paulo, 46% dos ca-
minhões trafegam vazios. Isso significa o quê? Que 
o caminhão transporta carga – e a maior parte do 
transporte no Brasil, notadamente em São Paulo, é 
do modal rodoviário e utiliza combustível fóssil –, en-
trega a mercadoria e volta sem mercadoria alguma. 
Portanto, há um aumento no preço do frete, aumento 
do congestionamento e, em consequência, aumento 
das emissões.

 Assim sendo, acho que a meta é a garantia de 
uma economia de baixa intensidade de carbono e, 
mais importante do que isso, como foi dito aqui, de 
competitividade da economia brasileira. Não acredito 
que nos próximos anos qualquer economia no mun-
do terá condições de se transformar ou permanecer 
competitiva se não tiver baixa intensidade de carbo-
no. Portanto, eu acho que o Brasil está levando uma 
iniciativa importante, mas acho que seria fundamental 
que tivéssemos a capacidade de, no Senado Federal, 
incluir isso na política nacional de clima.

 E quero dizer para os meus amigos da Confe-
deração Nacional da Indústria que o quanto antes a 
indústria brasileira, o quanto antes a economia bra-
sileira incorporar a dimensão de clima, com certeza 
teremos mais condições de competitividade e contri-
buiremos para a solução desse problema mais grave, 

como apontou o Planeta Sustentável – e Mônica falará 
sobre o assunto –, que é o aquecimento global.

 Quero agradecer a oportunidade, Deputado Ro-
drigo Rocha Loures, de participar desta Comissão 
Geral, e dizer que esta Casa e o Congresso brasileiro 
já inovaram muito, desde a inserção do capítulo sobre 
o meio ambiente no ordenamento jurídico brasileiro. 
Espero que continuemos – não é, Deputado Ricardo 
Tripoli? – sendo referência em termos de legislação e 
de marcos regulatórios para o Brasil e para o mundo.

 Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Rocha 

Loures) – Agradeço ao ex-Deputado Fábio Feldmann, 
e convido o Sr. Carlos Nobre para vir à tribuna, repre-
sentando o Ministro de Estado da Ciência e Tecnolo-
gia, Ministro Sérgio Machado Rezende, que é Chefe 
do Centro de Ciência do Sistema Terrestre do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE.

 Esta Presidência decidiu, até pela relevância dos 
temas e pela necessidade de desenvolvê-los com me-
lhor qualidade e intensidade, ampliar o tempo destinado 
a cada orador para 7 minutos, de maneira a possibilitar 
o esclarecimento e o desenvolvimento mais adequado 
do raciocínio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Rocha 
Loures) – Com a palavra o Sr. Carlos Nobre.

O SR. CARLOS NOBRE – Meu muito obrigado. 
Bom dia. 
Primeiro, quero mostrar aos senhores alguns 

números que já foram divulgados pela imprensa, em-
bora de maneira sistematizada. Pretendo, portanto, 
comparar o que significa o esforço global de redução 
das emissões para estabilizar o clima do planeta com 
o esforço brasileiro, além de nos situar nesse universo 
de dados, citando também os números dos Estados 
Unidos para essa comparação.

 O esforço é para que a temperatura global não 
passe de 2 graus – e já subiu 0,8 graus nos últimos 
100, 150 anos. E esse número não é cabalístico; surgiu 
de recomendações do IPCC, inicialmente no terceiro 
relatório, em 2001, e depois, com maior contundên-
cia, no quarto relatório, como talvez uma meta muito 
importante para impedir uma desestabilização muito 
grande do sistema terrestre, do sistema climático, com 
consequências negativas, impactos muito sérios até 
mesmo para a sustentabilidade da vida no planeta em 
longo prazo. Portanto, para que a temperatura global 
não exceda 2 graus, faltam apenas 1,2 graus, pois já 
subimos 0,8 graus. 

Ocorre que toda a quantidade de gases que já 
lançamos na atmosfera garante, nos próximos 200 
anos, um aumento de mais ou menos 1 grau – isso 
se não conseguirmos retirar os gases da atmosfera. 
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Basicamente, chegamos muito próximos do limite. Tra-
duzindo isso em números de emissões, o que pode-
mos dizer é que o máximo que a atmosfera suporta, 
para que fiquemos dentro dos 2 graus, são 2 trilhões 
de toneladas de CO2. Já emitimos nos últimos 200 
anos aproximadamente 2 trilhões, e temos um tanto 
a mais. Os países desenvolvidos emitiram 2/3 de tudo, 
com 1/5 da população mundial, e os países que hoje 
são considerados em desenvolvimento emitiram 1/3, 
historicamente, com 4/5 da população mundial. E os 
números já mostram que esses 2 trilhões a mais que 
podemos emitir para manter a temperatura abaixo de 2 
graus têm que ser, obviamente, apropriados principal-
mente pelos países em desenvolvimento, em razão de 
uma aritmética muito simples, uma aritmética baseada 
em justiça e equidade.

 O que isso vai significar para cada habitante, 
em 2050? Hoje, em média, cada habitante do planeta 
emite de 4,8 a 5 toneladas de CO2 por ano. Em 2050, 
se quisermos neste mundo uma elevação menor que 
2 graus, cada habitante poderá emitir de 1 a 1,2 tone-
ladas de CO2. É uma diferença muito grande.

 Esta é a média do Planeta hoje: 4,8 a 5 toneladas. 
Quanto o brasileiro emite? Segundo estimativas que 
fizemos nas últimas semanas e meses, para subsidiar 
as discussões que ocorreram no Executivo e também 
aqui, para tomar as várias medidas que o Brasil vem 
tomando, inclusive na discussão da política climática e 
do fundo para mudanças climáticas, estimativas essas 
que são muito preliminares, em média hoje, em núme-
ros redondos, o brasileiro emite perto de 10 toneladas. 
Então, emitimos 2 vezes mais que a média mundial, 
e somos um dos países em desenvolvimento com a 
maior média mundial.

 Em comparação, nos Estados Unidos, hoje um 
americano emite 25 toneladas de CO2. Os americanos 
emitem 2,5 vezes mais do que nós. Com as medidas 
anunciadas sobre a meta de redução das emissões do 
Brasil, até 2020, de 36% para 39%, com o crescimento 
previsto da população, que já diminuiu muito, embora 
a população brasileira continue a crescer, chegaría-
mos lá, em números redondos, com 8 toneladas de 
CO2 por habitante/ano. É um esforço considerável do 
Brasil baixar de 10 para 8, o que significa uma redu-
ção real. Os Estados Unidos, tendo em vista a lei em 
apreciação hoje pelo Senado americano e aprovada 
pela Câmara, a chamada Lei Boxer-Kerry, que prevê 
a redução de 17% em relação às emissões daquele 
país até 2025, chegariam em 2020 a 20 toneladas de 
CO2 por americano. 

O esforço que o Brasil faria – e espero que fará 
– para reduzir esses 39% é muito parecido com o que 
essa lei americana prevê. Para dar-lhes uma idéia, o 

Brasil reduziria aproximadamente 1,1 bilhão de tone-
ladas de CO2, e os Estados Unidos 1,23 bilhão. Esse 
esforço mostra realmente a dimensão do que pode-
mos conseguir. 

 A ciência – vou procurar concluir; apenas citei 
esses números porque achei importante apreciá-los, 
inclusive para que todos saibamos o que significa esse 
esforço do Brasil – e a tecnologia são fundamentais para 
que o Brasil consiga atingir essa meta. Já foi mencio-
nado, e não vou-me alongar, que melhorar a eficiência 
em energia faz bem para o ambiente e para a econo-
mia, melhorar a eficiência na agricultura faz muito bem 
para a agricultura, faz com que a agricultura do Brasil 
se torne muito mais competitiva, produzindo alimentos 
e outras coisas com preço mais barato. Então, talvez 
o nosso grande desafio seja reduzir nossas emissões 
devido ao desmatamento da Amazônia e do cerrado. 
Para isso, precisamos ainda mais de uma nova base 
científica. Precisamos de uma visão. 

Como muitos têm dito, o Brasil é a primeira po-
tência ambiental tropical, mas esse modelo de de-
senvolvimento diferenciado e novo não existe de fato, 
principalmente para a Amazônia, mas também para 
o cerrado. Assim, a ciência brasileira tem papel muito 
importante na criação desse novo modelo de desen-
volvimento, que tem de ser inventado. País que inventa 
tecnologia é país desenvolvido. Então, talvez esse seja 
o passaporte, a ponte para o Brasil atingir o desenvol-
vimento que todos desejamos.

 Talvez muitos não se tenham dado conta disso, 
mas a maioria dos cálculos, nos últimos meses, foram 
produzidos por uma rede criada pelo Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia, a Rede-Clima, e o Ministério considera 
esse um dos temas mais importantes e prioritários para 
a agenda de investimentos em ciência e tecnologia. A 
Rede-Clima pretende ser um pilar importante, não o 
único, para o Plano Nacional de Mudanças Climáticas, 
e deseja contribuir com as informações de que o País 
necessita para enveredar de vez nesse intuito.

As notícias das últimas semanas são muito po-
sitivas. O Brasil adotou uma ação que acho vai ter 
repercussão por décadas, e que nos recoloca em um 
protagonismo em todo o mundo, principalmente no 
mundo em desenvolvimento.

Certamente a ciência e a tecnologia são elemen-
tos importantes, e tornaram-se elementos centrais com 
a política de ciência e tecnologia do País.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Rocha 

Loures) – Agradeço ao Sr. Carlos Nobre.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Rocha 

Loures) – Registro a presença do Governador Carlos 
Henrique Amorim, que participará da COP-15 em Co-
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penhague, ao lado do Governador Eduardo Braga, do 
Amazonas, representante do Fórum de Governadores 
da Amazônia. V.Exas. apresentarão propostas que cer-
tamente farão brilhar ainda mais a presença brasileira 
naquele encontro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Rocha 
Loures) – Concedo a palavra ao Sr. Aldo Arantes, ex-
Deputado desta Casa, hoje Diretor de Temas Ecoló-
gicos e Ambientais da Fundação Maurício Grabois e 
membro do Comitê Central do PCdoB.

O SR. ALDO ARANTES – Srs. membros da Mesa, 
meus senhores e minhas senhoras, representantes de 
entidades aqui presentes, a questão do meio ambiente 
vem ganhando cada vez mais importância na agenda 
política nacional e internacional. O aquecimento global 
e as mudanças climáticas colocaram na ordem do dia 
a discussão sobre o futuro da humanidade, trazendo 
à tona a crise ambiental que o mundo enfrenta.

Tal realidade exige uma tomada de posição do 
conjunto de nações e povos. Todavia, as responsabi-
lidades por essa crise são diferenciadas. O Protocolo 
de Kyoto definiu responsabilidades comuns, porém 
diferenciadas entre as nações. Ou seja, os maiores 
responsáveis pelo aquecimento global são aqueles 
países que há mais tempo e em maior intensidade 
emitem os gases de efeito estufa.

 O dado que evidencia melhor as responsabi-
lidades pela crise ambiental é a análise da emissão 
per capita de gases de efeito estufa. Conforme o Ca-
derno de Deliberações da III Conferência Nacional do 
Meio Ambiente, a emissão de carbono por habitante 
e por tonelada, naquela época, na Índia, é de 1,34; 
na China, 3,4; no Brasil, 9,4; nos EUA, 21 ,84; e na 
Austrália, 24,94. 

 Esse dado é importante, porque hoje a grande 
imprensa tenta colocar em pé de igualdade a respon-
sabilidade dos Estados Unidos e da China, sem levar 
em conta o tempo em que os Estados Unidos estão 
poluindo e a população de ambos países.

 Como sabemos, a principal fonte de concentra-
ção de gás carbônico na atmosfera deve-se à utiliza-
ção de combustíveis fósseis, que é a causa principal 
da responsabilidade da alteração climática dos países 
desenvolvidos. O desamamento também tem um im-
portante papel – secundário, mas importante –, e no 
Brasil o papel principal, visto que 75% das emissões 
do Brasil decorrem exatamente do desmatamento. 

 Quero aqui dizer – e isto é importante, nesta 
discussão – que, ao lado da crise ambiental, há uma 
crise econômica e social. Percebemos, com a crise 
do capitalismo, sobretudo com a política neoliberal, o 
fosso que se estabeleceu entre os países altamente 

desenvolvidos e os países nobres e os pobres. Isso 
exige, portanto, uma tomada de posição.

 No Brasil houve uma evolução em relação a 
essa situação social. Contudo, sabemos que a crise 
ainda é profunda e que as diferenças sociais são muito 
grandes. O Brasil não pode relativizar a questão so-
cial, esquecer-se de que temos um problema social. 
Portanto, a questão que se coloca é a necessidade da 
compatibilização entre o desenvolvimento e a preser-
vação ambiental. 

Os países ricos procuram jogar a responsabilidade 
sobre os países em desenvolvimento, querendo impor 
metas para a emissão do gases de efeito estufa. Isso 
implicaria congelar as relações de desigualdade exis-
tentes em âmbito internacional. É importante destacar 
que os países desenvolvidos, até 2007, ao invés de 
reduzirem a emissão de gás carbónico, aumentaram-
na em 1%, entre eles Estados Unidos, Japão, Austrá-
lia e Canadá. 

 É importante também caracterizar que a Con-
venção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 
do Clima “já indicava que as emissões desses países 
(em desenvolvimento) eram projetadas para aumentar, 
e que a diminuição da pobreza e o desenvolvimento 
econômico deveriam ser prioridade”. 

Não há como combater a questão da pobreza 
sem desenvolvimento. Portanto, o caminho correto 
não é relativizar a questão da defesa ambiental, não 
é aceitar a degradação ambiental. É, sim, encontrar 
uma justa combinação entre o desenvolvimento e a 
preservação ambiental.

 É claro que essa situação diferenciada não retira 
a responsabilidade de todos os países no enfrentamen-
to da crise global. O PCdoB não partilha da ideia de 
que o desenvolvimento se faz a qualquer preço, mas 
também não aceita certas posições que transformam 
a defesa do meio ambiente em fator de paralisia para 
o desenvolvimento.

 Para o PCdoB – a saída está em combinar corre-
tamente o desenvolvimento e a questão ambiental em 
um projeto nacional de desenvolvimento que assegure 
o crescimento da economia, a geração de emprego, 
a distribuição de renda, a afirmação da cultura nacio-
nal, a defesa do meio ambiente como uma importan-
te bandeira a ser incorporada na luta pelo socialismo 
do século XXI, o aprofundamento da democracia e a 
integração latino-americana.

 Sabemos que em dezembro será realizada a 
Conferência de Copenhague, que tem por objetivo es-
tabelecer o pós-tratado de Kyoto. Mas há uma luta. Os 
países altamente desenvolvidos não querem chegar 
a resultados; todavia, durante a reunião entre a China 
e os Estados Unidos, chegaram à conclusão de que 
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na Convenção de Copenhague será necessário esta-
belecer metas.

 Pois bem, o Brasil vai para essa reunião com 
uma posição avançada. Tendo em vista essa reunião, 
o Governo brasileiro fixou uma meta voluntária, e na 
opinião do PCdoB a meta deve ser voluntária para os 
países em desenvolvimento. Os países desenvolvidos 
não querem estabelecer metas para não se compro-
meterem com elas. Eu acho que a meta obrigatória 
tem que ser exatamente para aqueles países que há 
mais tempo e com maior intensidade contribuem para 
o aquecimento global. 

Mas o Brasil, em uma posição avançada, esta-
belece metas voluntárias para redução entre 36,1% e 
38,9%. A meta significa, meus senhores, a redução de 
1,52 bilhões de toneladas de gás carbônico em 2020. 
Para essa época a previsão seria a emissão de 2,7 bi-
lhões de toneladas. Ao lado disso, o Governo Federal 
anunciou o menor desmatamento em 21 anos, e pro-
pôs uma série de iniciativas, entre as quais, no PAC, 
a construção de 1 milhão de casas populares com a 
adoção de placas solares, o que representa a redução 
de 800 mil toneladas de CO2.

 É importante destacar que o Programa do Meio 
Ambiente das Nações Unidas em 2008 diz que foram 
investidos US$ 150 bilhões em energia limpa, 4 vezes 
mais do que em 2004. O Brasil é apontado por esse 
Programa como um dos países que, juntamente com a 
China, mais investiram. Segundo o relatório, o Brasil é 
o líder global no financiamento de energias renováveis. 
Em 2008, o BNDES foi o maior investidor em projetos 
de energia renováveis. 

Portanto, o PCdoB apoia as medias anunciadas 
pelo Presidente Lula para a reunião de Copenhague, e 
defende que os países ricos fixem metas elevadas de 
combate ao aquecimento global e financiem os países 
pobres e em desenvolvimento no esforço da construção 
de economia de baixa intensidade de carvão. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Rocha 

Loures) – Agradeço ao ex-Deputado Aldo Arantes, ao 
tempo em que convido o Sr. Paulo Moutinho, coorde-
nador do Instituto de Pesquisa Ambienal da Amazônia 
– IPAM, para fazer uso da palavra.

 Antes, porém, quero nominar os Parlamentares 
responsáveis pela realização da sessão desta manhã, 
aos quais agradeço, em função da importância que 
tem esse tema para o Congresso, que chama a aten-
ção do Governo brasileiro para esse drama global, há 
poucos dias que estamos da realização da Conferên-
cia de Copenhague. 

 Destaco as presenças dos seguintes Parlamen-
tares, cujas assinaturas possibilitaram a realização 

desta sessão: Deputado Paulo Teixeira, do PT de São 
Paulo, que está à minha direita e brilha na defesa do 
interesse da população brasileira e do planeta no que 
diz respeito a esse tema; Deputado Roberto Rocha, 
do PSDB do Maranhão; Deputado Arnaldo Jardim, do 
PPS de São Paulo; Deputado Antonio Palocci, do PT 
de São Paulo; Deputado Antonio Carlos Mendes Tha-
me, do PSDB – de São Paulo, Relator e grande líder 
desse tema nesta Casa; Deputado Duarte Nogueira, do 
PSDB de São Paulo; Deputada Iriny Lopes, do PT do 
Espírito Santo; Deputada Manuela d’Ávila, do PCdoB 
do Rio Grande do Sul; Deputado Fernando Gabeira, 
do PV do Rio de Janeiro, que está aqui conosco, faz 
uma defesa relevante desse tema e fará uso da tribuna 
daqui a alguns minutos; Deputado Leonardo Monteiro, 
do PT de Minas Gerais; Deputado Rodrigo Rollemberg, 
do PSB do Distrito Federal, que também está aqui co-
nosco; eu também fui autor do requerimento; Deputado 
Ricardo Tripoli, do PSDB de São Paulo, que também 
está conosco aqui; Deputado Sarney Filho, coordenador 
da Frente Parlamentar Ambientalista, que tem feito um 
trabalho importantíssimo na defesa desse e de vários 
temas correlatos; Deputada Vanessa Grazziotin, do 
PCdoB do Amazonas; e, finalmente, Deputado Nilson 
Pinto, do PSDB do Pará.

 Portanto, presto homenagem e reconhecimento 
a todos esses Parlamentares pela luta que foi o ob-
jeto específico do requerimento de convocação desta 
sessão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Rocha 
Loures) – Concedo a palavra ao Sr. Paulo Moutinho.

O SR. PAULO MOUTINHO – Sr. Presidente, 
Deputado Rodrigo Rocha Loures, agradeço a V.Exa. 
a oportunidade.

 Deputado Rodrigo Rocha Loures e demais pre-
sentes, gostaria de trazer uma mensagem talvez um 
pouco mais otimista do que aquela que nós vimos nos 
jornais nesses últimos dias, especialmente o resultado 
do acordo, ou do possível acordo, ou pseudoacordo 
entre China e Estados Unidos. O meu otimismo vem 
da possibilidade de este País ter uma relevância ex-
trema na Conferência do Clima que será realizada em 
Copenhague, na qual, além do problema de avaliar 
quais seriam as melhores metas ou as metas devidas 
a serem assumidas pelos países desenvolvidos, vai ser 
discutida de maneira muito mais intensa a Redução de 
Emissões Oriundas do Desmatamento e Degradação 
Florestal, que identificamos pela sigla REDD.

 E, nesse campo, entendo que tanto esta Casa 
quanto a sociedade brasileira têm muito a contribuir. 
Como sabem os senhores, entre 15% e 20% das 
emissões globais de gases de efeito estufa provêm 
da queima de florestas, da emissão por uso da ter-
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ra. Portanto, é uma parte significativa do problema e 
tem de ser uma parte preponderante da solução. E o 
Brasil é o único país, pelo que eu identifico, que tem 
moral e capacidade para fazer liderança na discussão 
do REDD.

E por que isso? Historicamente, nos últimos 2 
ou 3 anos, o Brasil e a sociedade brasileira vêm se 
afirmando nessa questão, de como tratar o desen-
volvimento da Amazônia e de outros biomas de ou-
tras regiões, de como tratar ou lidar com as emissões 
por desmatamento. E várias coisas aconteceram que 
nos dão enorme moral e capacidade de liderança em 
Copenhague, o que nós não tínhamos em momento 
nenhum da história das negociações internacionais 
sobre clima.

 Esta Casa é responsável por um projeto que insti-
tui a Política Nacional de Mudanças Climáticas, da qual 
REDD é um dos pontos principais, e que recomenda a 
busca de mecanismos econômicos para a valorização 
de serviços ambientais prestados por floresta, rios ou 
por outros fatores ambientais.

 Nesta Casa foi aprovado o Fundo de Mudanças 
Climáticas, um passo extremamente importante. O pró-
prio Governo Federal lançou há algum tempo o Fundo 
da Amazônia, o maior experimento de REDD do mun-
do. Temos um Plano Nacional de Mudanças Climáticas 
que estabelece meta de redução de desmatamento. 
Aliás, com parâmetros muito melhores do que a pró-
pria meta lançada para o País todo, porque traz uma 
referência histórica e não uma projeção futura. Temos 
os Estados amazônicos em força-tarefa, estabelecendo 
concretamente metas de Redução de Emissões oriun-
das do Desmatamento em seus territórios. 

São Paulo acabou de aprovar também uma meta 
bastante importante nesse sentido.

Acho que tanto internamente quanto em Cope-
nhague isso dá moral e liderança ao País, para que, 
definitivamente, possamos encontrar um mecanismo 
para tratar das emissões significativas de desmata-
mento e de uso da terra.

 O ponto fundamental para que isso aconteça lá e 
aqui é acabar com o falso dilema de que o crescimento 
econômico é impedido pela questão da preservação 
ambiental e do desenvolvimento sustentável. Isso, na 
nova ordem econômica do mundo, na nova ordem de 
um clima aquecido, já não é mais verdade. Aqueles que 
acham que o PIB amazônico, ou o PIB nacional, ou o 
PIB da agricultura vão deixar de crescer porque colo-
camos metas ambiciosas na mesa, como país ou como 
região, estão redondamente enganados, porque essa 
lógica vai ser exterminada pelo aquecimento global.

Portanto, este País, além de ser o celeiro do 
mundo, além de ser uma potência em crescimento in-

dustrial, é uma potência em termos de prestação de 
serviços ambientais extremamente relevantes. Isso 
precisa ser definitivamente sedimentado. As metas 
que o País colocou sobre a mesa, as metas que o 
Plano Nacional traz para a Amazônia são aquilo que 
de mais precioso nós temos para um desenvolvimen-
to, Deputado Rodrigo Rocha Loures, muito vantajoso, 
num futuro mais aquecido. 

 Portanto, não há compatibilização. Não temos de 
procurar compatibilizar as 2 coisas. Elas são pratica-
mente sinérgicas e precisam andar juntas, na mesma 
direção. Talvez seja o momento crucial de o Brasil usar 
de forma concreta essas metas, para demolir o princi-
pal argumento usado pelos países desenvolvidos: o de 
não propor nem estabelecer metas mais ambiciosas, 
pois que os países em desenvolvimento não estão 
seriamente engajados na busca de compromissos. 
Essas metas, mesmo que voluntárias, demolem esse 
principal argumento.

 Cada brasileiro que estiver na COP terá argu-
mentos – alguns deles eu listei; outros foram listados 
por oradores que ME antecederam –, mas o argumen-
to principal é o de que não há mais argumentos dos 
países desenvolvidos para não estabelecerem metas 
mais ambiciosas e necessárias para resolver ou pelo 
menos minimizar problemas relativos a mudanças cli-
máticas.

 É com grande preocupação, Sr. Presidente, De-
putado Rodrigo Rocha Loures, que vejo que esta Casa 
pode “entornar o caldo”, em termos de cumprimento 
dessas metas. Se continuarmos dissociando a discus-
são do Código Florestal, em trâmite nesta Casa, das 
metas de redução de emissões, das opções que tem o 
Brasil de fazer, em termos de legislação ambiental e de 
controle de redução de desmatamento, e flexibilizarmos 
a legislação, como vem sendo proposto, vamos matar 
o que estamos colocando agora na mesa.

 Portanto, eu rogo aos senhores que façam um de-
bate talvez não tão político e mais técnico. Que se faça 
o debate do Código Florestal nesta Casa sob a ótica 
de que podemos crescer com preservação ambiental, 
por meio de mecanismos de pagamentos dos serviços 
ambientais; de que podemos crescer utilizando áreas 
já abertas, não só as do bioma amazônico, mas de 
outros biomas; que podemos entrar na nova economia 
de planeta aquecido com uma vantagem econômica 
que nenhum outro país neste planeta tem.

 Portanto, espero que esta seja a mensagem que 
todos nós levaremos para Copenhague.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Rocha 

Loures) – Agradeço ao Sr. Paulo Moutinho e convido 
a Sra. Branca Bastos Americano, representante da 
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Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Am-
biental do Ministério do Meio Ambiente, a fazer a sua 
apresentação.

Na sequência falará o Senador Renato Casa-
grande, que está aqui à minha esquerda. Foi S.Exa. 
o primeiro Relator da Comissão Mista sobre Mudan-
ças Climáticas e tem sido uma liderança no País e no 
mundo, principalmente na ONG Globe, iniciativa par-
lamentar que muito se assemelha a um parlamento 
global sobre o clima.

Com a palavra a Sra. Branca Bastos Americana.
A SRA. BRANCA BASTOS AMERICANO – Obri-

gada, Deputado Rodrigo Rocha Loures.
Sras. e Srs. Deputados, demais presentes, gos-

taria de usar estes 5 minutos para ressaltar o papel 
do Brasil em Copenhague, justamente quando a Chi-
na e os Estados Unidos acordam mutuamente com 
uma mensagem extremamente decepcionante para o 
mundo e quando todos vêm trabalhando num acordo 
para que metas sejam obrigatórias para os países de-
senvolvidos. Esse anúncio baixou muito a expectativa 
de Copenhague.

Por outro lado, o Brasil apresentou metas, núme-
ros – como queiram chamar –, mas principalmente um 
compromisso de redução extremamente importante 
e ousado, como outros já disseram. Aprovou também 
um Fundo, agora no Senado para aprovação. Portanto, 
temos políticas e um Fundo.

O Brasil tem a oferecer ao mundo uma série de 
ações que contribuem com a redução de emissões. 
Assume, assim, o Brasil a posição de exigir um com-
promisso efetivo pela redução de emissões de outros 
países. 

Percebemos também aqui uma convergência 
muito grande nos vários discursos, em relação ao en-
tendimento de que desenvolvimento sustentável tem de 
ser compatível com a mudança do clima. Não há mais, 
como disseram Paulo Moutinho e Fábio, essa contra-
dição entre desenvolvimento e redução de emissões. 
É preciso desenvolver no sentido de baixo carbono. 
Vejo que o Brasil precisa disso também. Vejo que essa 
concordância se dá, primeiramente, no entendimento 
da gravidade do problema. Realmente, o problema é 
extremamente grave, e a sua solução tem de ser nor-
teada pela Ciência.

Outro princípio que vejo aqui é o da oportunida-
de. O Brasil, como potência verde, tem uma oportu-
nidade enorme de desenvolvimento, em vez de uma 
restrição.

 Por último, digo que temos de ser muito criati-
vos e realistas em Copenhague, porque talvez o que 
vai sair de lá não será o que esperamos. Daí por que 
teremos de negociar duramente. Muitos dos senhores 

estarão lá e terão de estimular a delegação brasileira, 
terão de fazer com que o Brasil exerça este papel fun-
damental em Copenhague: trabalhar para um acordo 
efetivo que represente uma sinalização para o mundo 
de que não se pode mais desenvolver com o teor de 
carbono que se desenvolve hoje, evidentemente com 
base nos princípios das responsabilidades comuns, 
porém diferenciadas. Repito: as responsabilidades são 
comuns e não somente diferenciadas.

 Acho que estamos no caminho certo e conto 
com o apoio de todos em Copenhague.

 Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Rocha 

Loures) – Agradeço à Sra. Branca Bastos Americana.
Convido para ocupar a tribuna o Senador Re-

nato Casagrande, que, como discorri anteriormente, 
produziu em 2007 o primeiro relatório do Congresso 
Nacional em relação ao tema, numa Comissão Mista 
formada em caráter provisório; hoje, ela tem caráter 
permanente.

Aproveito inclusive, Senador Renato Casagrande, 
para lembrar que hoje o Congresso brasileiro possui 
o maior banco de dados sobre o tema de mudanças 
climáticas e economia verde do País. Ele serviu de 
ponto de encontro e de confluência para esse debate 
nos últimos 3 anos.

Portanto, com a palavra o Senador Renato Ca-
sagrande, que retorna à sua Casa de origem. Como 
disse, S.Exa., hoje no Senado, faz a defesa de uma 
política moderna para o clima.

O SR. SENADOR RENATO CASAGRANDE – 
Obrigado, Presidente, Deputado Rodrigo Rocha Loures. 
Cumprimento os Deputados presentes, os cientistas 
e representantes de empresas que participam deste 
evento, importante também para nós do Congresso Na-
cional. Ele acontece num bom momento, pois antecede 
a Conferência de Copenhague que gerou uma expec-
tativa muito maior do que a que se espera atender. 

Na verdade, o que gostaríamos de ter feito aqui, 
Deputado Ricardo Tripoli, que presidiu a Comissão 
Especial de Mudanças Climáticas, era um debate que 
pudesse ter antecedido a decisão do Governo a ser 
levada a Copenhague. Acho que o Congresso Nacio-
nal deveria ter tomado uma posição anterior à decisão 
do Governo, uma decisão política. De qualquer manei-
ra, estamos fazendo o debate dessa decisão tomada 
pelo Governo. 

Julgo que o Governo mudou de patamar, pois tinha 
resistência a um debate que assumisse algum tipo de 
meta. Porém, no momento em que apresentou o Plano 
Nacional de Mudanças Climáticas, assumiu algumas 
metas. Agora, ao apresentar compromissos voluntários 
frente à Conferência de Copenhague, o Governo tam-
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bém assume posições de vanguarda mais avançadas. 
Não é ainda a posição que alguns defendem, mas para 
este momento do contexto mundial o Brasil apresenta 
um posição mais avançada e será importante anunciá-
la na conferência em Copenhague. 

 O Congresso Nacional poderia ter apoiado a po-
sição do Governo de forma mais direta, mas faz agora 
essa avaliação.

 Lamentamos muito que alguns países ainda não 
tenham conseguido encontrar um caminho político que 
possibilite um maior avanço em Copenhague. A posi-
ção conservadora dos Estados Unidos, da Austrália, 
da Rússia e da própria China poderá adiar – e certa-
mente vai adiar – o novo acordo climático, o Protocolo 
de Kyoto 2013-2020, mas não eliminará a importância 
do tema. Ele continuará a ser levado em consideração 
mundialmente, em especial em economias importan-
tes como a brasileira.

 Deverá permanecer em debate a definição de 
um novo modelo de desenvolvimento, porque o modelo 
atualmente implantado no mundo já criou dificuldades 
nas áreas ambiental, social, econômica e financeira e 
não se caracteriza pela sustentabilidade. Então, natu-
ralmente, reclama-se um novo modelo, e teremos de 
enfrentar essa exigência.

 Constituímos neste Congresso uma Comissão 
Mista Permanente de Mudanças Climáticas para dar-
mos continuidade ao debate do tema. Comissões cor-
relatas da Câmara e do Senado, como a Comissão de 
Meio Ambiente, que presido no Senado, de igual forma, 
precisarão dar continuidade a esse debate, a fim de que 
a nossa posição em Copenhague leve a uma decisão 
mais rápida sobre esse novo acordo global.

 Acordos bilaterais entre países podem levar a 
alguns resultados, mas temos de fortalecer os ins-
trumentos de governança global. É de fundamental 
importância que a ONU seja reconhecida e que ela 
articule um grande entendimento mundial. Esse é o 
desafio que temos hoje.

 Os problemas climáticos não estão restritos 
aos nossos limites territoriais. Portanto, o Brasil deve 
pressionar para que haja esse entendimento global 
e para fortalecer a posição da Organização das Na-
ções Unidas.

 Além disso, há outra tarefa a ser cumprida no 
Congresso Nacional: a votação dos projetos de lei 
que instituem a Política Nacional de Mudanças Climá-
ticas, que se encontra na Comissão de Serviços de 
Infraestrutura do Senado; e o Fundo Nacional sobre 
Mudança do Clima, assim como darmos sequência 
ao compromisso brasileiro, definindo como ele será, 
como irá acontecer, quais setores darão a sua con-
tribuição e como será o financiamento. Não se pode 

apenas lançar uma meta ao vento, é preciso ter base, 
ter estrutura, ter planejamento, ter clareza daquilo que 
cumpriremos até 2020.

 Deputado Rodrigo Rocha Loures, nossa tare-
fa tem esse porte, e vai aumentar. Se o Governo as-
sume um compromisso, e sendo esse compromisso 
avalizado pelo Congresso e pela sociedade, cabe ao 
Congresso cobrar do Governo um plano para execu-
ção dessa meta. E que plano temos para que até 2020 
tenhamos cumprido a meta estabelecida pelo Gover-
no Federal? Se estamos avalizando, temos de fazer 
essa cobrança.

 Obrigado, Deputado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Rocha 

Loures) – Agradeço ao Senador Renato Casagrande.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Rocha 

Loures) – Encontra-se entre nós – aqui à mesa, à minha 
esquerda – a Senadora Marina Silva, que dentro de 
alguns minutos também fará o seu pronunciamento.

 Como é sabido em todo o País e no mundo, ela 
tem papel fundamental nessa questão e nesse deba-
te, não só porque foi Ministra do Meio Ambiente, mas 
porque tem uma vida de militância nessa área. Portan-
to, tem autoridade pessoal e moral para manifestar-se 
sobre esse tema.

 Antes de ouvirmos a Senadora Marina Silva, 
convido o Sr. Fábio Marques, representante do Grupo 
Plantar, a fazer seu pronunciamento.

O SR. FÁBIO MARQUES – Muito obrigado, De-
putado Rodrigo Rocha Loures.

 Srs. Deputados, Srs. Senadores, demais presen-
tes, é um prazer estar aqui.

 Fomos convidados para ilustrar com casos con-
cretos iniciativas com grande potencial de redução de 
emissões no Brasil e iniciativas que já foram desenvol-
vidas no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo do Protocolo de Kyoto.

 O Grupo Plantar, em 2000, em conjunto com o 
Fundo Protótipo de Carbono do Banco Mundial, deu 
início a um projeto pioneiro: a partir dos recursos pro-
venientes do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
do Protocolo de Kyoto, alavancar a plantação de novas 
florestas para suprir a produção de ferro-gusa. Com 
o resultado desse projeto, o Grupo Plantar, de forma 
pioneira, alcançou autossuficiência na produção de 
ferro-gusa exclusivamente a partir do carvão vegetal de 
florestas plantadas. Para tanto, tivemos de desenvolver, 
em conjunto com o setor, uma série de metodologias, 
que cobrem toda a cadeia produtiva da siderurgia, o 
estoque de carbono nas florestas plantadas, a redução 
das emissões de metano no processo de carbonização 
e o próprio uso do carvão vegetal renovável na produ-
ção de ferro. Além disso, tivemos de incorporar diversos 
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indicadores sociais e ambientais, como a certificação 
do FSC – Forest Stewardship Council, que conta com 
vários critérios de sustentabilidade como, por exem-
plo, a inserção de corredores de matas nativas entre 
as florestas plantadas.

 Outro dia, tivemos de importar rádio-colares para 
monitorar – catalogar, na verdade – lobos-guarás e 
emas nas propriedades com mais de 20 mil hectares. 
Esse fato não tem importância pela empresa especi-
ficamente, mas pelo potencial que ilustra em termos 
dos diversos setores relacionados.

 Nós também representamos a ABRAF – Asso-
ciação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas, 
que faz parte da Aliança Brasileira pelo Clima, uma co-
alizão de empresas vinculadas à agricultura, florestas 
plantadas e bioenergia, que se tem posicionado de for-
ma muito ativa na preparação para Copenhague.

 Voltando ao potencial das florestas plantadas, é 
bom sempre lembrar que existe o potencial de estoques 
adicionais de carbono. Esse estoque, em 1994, equiva-
lia a mais de 600 milhões de toneladas de CO2, o que 
equivalia praticamente a mais de 60% das emissões 
do Brasil na época. Daí o potencial em termos de uso 
da terra. Existe um potencial muito grande também em 
termos do uso da madeira de florestas plantadas como 
energia renovável, substituindo combustíveis fósseis 
ou não renováveis.

 É bom sempre lembrar que a matriz energética 
brasileira já é limpa, mas ainda existe um potencial mui-
to grande para ampliação dessas fontes. Vale ressaltar 
que carvão vegetal e lenha participam com 12% de toda 
a matriz energética brasileira, juntamente com a cana, 
que representa 16%. Temos aí 28%, quase um terço, 
de toda a matriz energética brasileira, representados 
pelo uso de lenha, carvão vegetal e cana-de-açúcar. 
Daí a relevância desses setores em termos de mitiga-
ção de gás de efeito estufa.

 Estamos trabalhando juntamente com o setor e 
com o Governo na ampliação dessas oportunidades, 
na integração desse mecanismo com diversas políticas 
públicas. E, nesse contexto, vale a pena citar o pacto 
pela sustentabilidade que foi feito em Minas Gerais, 
responsável por mais de 50% da produção siderúrgi-
ca no País – a iniciativa contou com o apoio não ape-
nas do Governo do Estado, mas do setor empresarial 
e da sociedade civil –, visando incrementar o uso de 
carvão vegetal renovável na produção de ferro-gusa 
e no parque siderúrgico mineiro.

 Nós também estamos buscando integrar o MDL, 
com essa oportunidade em termos federais, a outras 
políticas públicas. Temos contato frequente não só com 
o Ministério das Relações Exteriores, por meio do Em-
baixador Sérgio Serra e do Embaixador Figueiredo, mas 

também com o próprio MCT – vejo aqui presentes a 
Branca, do MMA, e representantes de diversos outros 
Ministérios –, justamente para integrar o mecanismo do 
desenvolvimento limpo a essas políticas públicas.

 Recentemente, tem sido muito mencionada a 
questão do aço verde como alternativa de mitigação 
para o Brasil. De fato é uma alternativa extremamente 
interessante, com grande potencial, mas é importante 
que nós tomemos os devidos cuidados. Hoje 70% da 
produção siderúrgica brasileira se baseia no uso de 
carvão mineral – no mundo, a proporção é muito maior 
que essa –, e os outros 30% são baseados no uso de 
carvão vegetal. O problema é que, relativamente ao 
carvão vegetal, mais da metade ainda vem de florestas 
nativas, o que, obviamente, é indesejável.

 Existe um grande potencial nas expansões do 
setor, que tem a previsão de praticamente dobrar sua 
produção nos próximos anos. É bom que fique realmen-
te claro: é inviável, é praticamente uma utopia substituir 
toda a produção atual de ferro e aço a carvão mineral 
por carvão vegetal de florestas plantadas. Realmente 
isso não é viável.

 O que se pode fazer – e, aí, é importante preser-
var o atual parque industrial instalado – nas expansões, 
de maneira voluntária e por meio do MDL, é incentivar 
o maior uso do carvão vegetal de florestas plantadas, 
porque, como há estoque nas florestas e redução das 
emissões nos próprios altos-fornos, o Brasil tem uma 
oportunidade ímpar de ter um setor siderúrgico com 
emissões equilibradas, justamente pelo uso adicional 
de carvão vegetal de florestas plantadas.

 Vale sempre mencionar iniciativas com outras 
entidades, o próprio Pacto para a Sustentabilidade de 
Minas Gerais, desenvolvido, como mencionei, em âm-
bito governamental com a própria Associação Mineira 
de Silvicultura – AMS.

Esperamos que, a partir desses e outros mo-
delos, consigamos integrar o MDL às políticas públi-
cas e chamar a atenção para o fato de que, a partir 
do momento em que se discute o Pós-2012 – Novos 
mecanismos, é igualmente importante que o Brasil 
dedique-se a melhorar os mecanismos existentes, 
especificamente o MDL, que não pode ser esquecido 
nas negociações futuras.

 Temos, portanto, a possibilidade de fazer essas 
expansões com o MDL, um mecanismo já estabele-
cido, com recursos internacionais, que já podem vir 
para o Brasil como contrapartida pelas nossas ações 
de mitigação.

 Era esse o recado.
Deputado, muito obrigado novamente pela opor-

tunidade.
Estamos à disposição para o debate. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Ro-
cha Loures) – Agradeço a participação ao Sr. Fábio 
Marques.

Passo a palavra ao Sr. Mário Mantovani, repre-
sentante, militante e coordenador do Movimento SOS 
Mata Atlântica, que faz, ao lado da Frente Parlamentar 
Ambientalista na Câmara Federal, um trabalho perma-
nente de atividade a favor do meio ambiente.

O SR. MARIO CESAR MANTOVANI – Depu-
tado Rocha Loures, Presidente desta sessão, é uma 
grande alegria poder falar hoje em sessão como esta, 
porque essa é a responsabilidade que aprendemos 
ao trabalhar com o Parlamento, as organizações não 
governamentais interagindo com a Frente Parlamentar 
Ambientalista da Câmara dos Deputados e trazendo a 
discussão das questões de mudança climática.

O Deputado Rocha Loures coordena esse grupo 
de trabalho da Frente Parlamentar Ambientalista, ao 
qual associamos as principais organizações não gover-
namentais brasileiras, como WWF, PAN, Greenpeace e 
todas as organizações que trazem suas contribuições 
e interagem com os Deputados.

E por que esse tema é importante para nós nessa 
relação com o Parlamento brasileiro? Vejo aqui o meu 
Presidente Arlindo Chinaglia, que nos recebeu nesta 
Casa. Nós lhe dissemos: “Presidente, vamos dar um 
exemplo ao Brasil fazendo esta Casa ter o inventário 
de suas emissões”. Levantamos até os restos dos 
restaurantes e das cantinas, e fizemos um inventário 
completo desta Casa. Obtivemos, então, um número, 
e a Câmara foi, talvez, o primeiro Parlamento do Pla-
neta a ser carbono neutro.

Esse foi um trabalho de parceria entre socieda-
de civil e Parlamento. Por quê? Qual o grande desa-
fio? Não é a discussão científica com números e per-
centuais que nos interessa, mas como a sociedade 
está entendendo essa discussão. Interessa-nos. Por 
exemplo, moro em São Paulo e reajo aos 8 graus de 
diferença entre os bairros, já registrados na história 
das ilhas de calor das metrópoles – a Fundação SOS 
Mata Atlântica fez um trabalho sobre isso em 1988 e 
apoiou o estudo da Magda Lombardo. Isso tem a ver 
com o dia a dia das pessoas.

Pode parecer complexo o entendimento do que 
representam 2 graus a mais para o Planeta. Acreditar 
que isso fará o nível do mar subir é muito complicado 
para a sociedade. Mas dizer que morre gente porque, 
com 8 graus de diferença, o diesel contaminado servido 
nas regiões metropolitanas interfere, tem a ver com o 
dia a dia das pessoas. E é isso é que queremos trazer 
para esta Casa.

Pois bem, lembro-me desse entendimento com 
o Parlamento. De forma análoga queremos trazer para 

cá, traduzido para o dia a dia da sociedade, o que re-
almente causa impacto.

O papel das organizações não governamentais é 
levar o esforço do Congresso para cada um, a fim de 
que cada um, como cidadão, faça seu papel e dê sua 
contribuição por meio de suas atitudes diárias, como 
a escolha de carro a álcool, por exemplo.

Então, a Frente Parlamentar Ambientalista e a 
SOS Mata Atlântica gostaríamos de marcar uma con-
versa para dizer que, desde 1985, temos mapeado 
o que existe de floresta, o quanto se perdeu e o que 
conseguimos fazer em 3 hectares de Mata Atlântica. 
Essa metodologia foi para o Amazonas, essa metodo-
logia pode ser usada em qualquer outro bioma. Já a 
estamos usando no Pantanal. 

Queremos ver a contribuição da sociedade, as-
sociada ao INPE, ao Ministério da Ciência e Tecnolo-
gia, às empresas parceiras da SOS, a exemplo de 3 
mil agências do BRADESCO, que também fizeram o 
inventário das emissões com o compromisso de redu-
ção. A Abril, o Grupo Plantar, a BRACELPA, todo esse 
time está realizando hoje um grande trabalho.

Vejo o Deputado Arnaldo Jardim, que coordena 
nosso GT de Resíduos Sólidos. Nós vamos dar uma 
grande contribuição à questão da redução de emis-
sões. 

Este é o desafio: o Parlamento vai dizer à socie-
dade como agir nessa hora.

Então, do nosso ponto de vista, o que é importan-
te? Já conseguimos tecnologia e recursos tecnológicos. 
Há recursos financeiros para a execução, por iniciativa 
das empresas. Vimos agora as empresas assumirem o 
compromisso público de reduzir as emissões; vimos o 
Governo nesse esforço. Agora, é traduzir tudo isso para 
a sociedade, pois queremos que todos participem.

Traduzir todas essas informações para a socie-
dade é o desafio a que nos propomos como socieda-
de civil. Para tanto, esperamos ter o Parlamento como 
parceiro, como já o fomos em ação de exemplo para 
todos.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Rocha 

Loures) – Agradeço ao Sr. Mario Cesar Mantovani.
Registro que está entre nós o Presidente Arlindo 

Chinaglia, que, quando presidiu a Casa, foi o primeiro 
Presidente do Parlamento Global a anunciar o zera-
mento das emissões da Câmara brasileira. S.Exa. foi 
um aliado da causa e milita ao lado do campo contem-
porâneo na questão das mudanças climáticas. 

É uma alegria termos entre nós o Presidente Ar-
lindo Chinaglia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Rocha 
Loures) – Convido a fazer uso da palavra, por até 7 
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minutos, o Sr. Rodrigo Justus de Brito, técnico sênior 
da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
– CNA.

O SR. RODRIGO JUSTUS DE BRITO – De-
putado Rodrigo Rocha Loures, que preside a Mesa, 
demais presentes, já foram apresentados aqui vários 
argumentos. Então, vou resumir os pontos ainda não 
abordados.

Conforme disse o ex-Deputado Fabio Feldmann, o 
Brasil precisa manter, perante o mercado internacional, 
o visto de exportador de commodities no agronegócio 
e na indústria. O passaporte do País correria risco se 
não apresentássemos ao mundo propostas de que te-
remos comprometimento no que se refere à questão 
das mudanças climáticas.

Há poucos dias, foi divulgado pela imprensa que 
houve reduções significativas do desmatamento no 
País, que, no âmbito do comando e controle, tem se 
mostrado eficaz nessa questão. Mas verificamos que 
praticamente 80% de tudo o que o País pretende em 
termos de redução de emissões refere-se ao uso da 
terra: controle do desmatamento; recuperação de pas-
tagens degradas; integração entre lavoura e pecuária; 
e outros incrementos de ordem tecnológica que preci-
samos desenvolver.

Aqui disse o Prof. Carlos Nobre que, para a Ama-
zônia, por exemplo, precisamos de um novo modelo 
– que ainda não conhecemos. Portanto, é preciso ha-
ver financiamentos em ciência e tecnologia para que 
possamos dar opção às 25 milhões de pessoas que 
hoje vivem na Amazônia, região onde temos o IDH 
mais baixo do País, que inclusive chega à pobreza 
absoluta em determinadas regiões.

O que preocupa nessa questão das mudanças 
climáticas está mais relacionado às fontes de finan-
ciamento do que propriamente às atitudes que o País 
precisa tomar. O Governo tem apresentado ideias nesse 
sentido, que serão levadas a Copenhague. 

A redução do desmatamento implica desenvolvi-
mento de ciência e tecnologia, alternativas econômicas 
e presença de Estado. Os países desenvolvidos pre-
cisam investir nessa questão, até porque mostram-se 
preocupados e são dependentes da conservação da 
Amazônia.

No que se refere às atividades agropecuárias pro-
priamente ditas, registro que, apenas para recuperação 
de pastagens e áreas degradadas no País, precisaría-
mos de 150 a 200 bilhões de reais. São valores signifi-
cativos de que não dispomos. Com relação à integração 
entre lavoura e pecuária, demandamos recursos da 
ordem de 40 bilhões de reais para implementá-la em 
apenas 10% das propriedades rurais do País.

No âmbito das discussões da COP-15, o Brasil 
precisa demonstrar comprometimento e indicar as 
ações que adotará, para que seja definido quem nos 
ajudará a pagar essa conta. Isso não significa que 
nós, brasileiros, não estejamos dispostos a fazer nos-
so dever de casa. Isso deverá ser feito objetivamente 
na Conferência em Copenhague, ou naquela que se 
seguir na busca de um fechamento definitivo, visto 
que talvez não tenhamos agora um acordo concreto, 
apenas político.

Também o setor agropecuário brasileiro é ciente 
de que o controle do desmatamento é essencial e pre-
cisa ser discutido. Inclusive, está em discussão nesta 
Casa o Código Florestal, no qual o setor, de nenhuma 
forma, está a defender a redução dos índices de prote-
ção da Amazônia. Defendemos apenas a consolidação 
das áreas que já se encontram em produção, sendo 
retiradas do processo produtivo aquelas atividades 
nocivas ou que mereçam ajustes.

Assim sendo, esperamos que a Câmara dos De-
putados discuta os valores necessários para implemen-
tação dessas ações e de que forma vamos tratá-las, 
evitando que o País assuma um compromisso concreto 
sem, por outro lado, a contrapartida internacional para 
nos ajudar a chegar ao ponto desejado.

Sr. Presidente, eram essas minhas breves con-
siderações.

Agradeço pela oportunidade. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Rocha 

Loures) – Agradeço a Rodrigo Brito Justus.
Convido a Senadora Marina Silva para fazer sua 

intervenção. S.Exa tem inspirado muitos de nós a conti-
nuarmos na militância do bem. Portanto, tem a palavra, 
pelo tempo que achar necessário, a nossa Senadora 
Marina Silva.

A SRA. SENADORA MARINA SILVA – Sr. Pre-
sidente, muito obrigada.

Primeiramente, cumprimento todos os Srs. Depu-
tados, e os nossos convidados na pessoa do Prof. Car-
los Nobre. Para mim é motivo de satisfação participar 
deste debate, sobretudo no momento em que estamos 
entre o princípio das responsabilidades comuns, porém 
diferenciadas, e o princípio das irresponsabilidades 
quase indiferenciadas. Não me refiro a todos, porque 
alguns estão fazendo ou pelo menos esforçando-se 
para fazer o dever de casa. É, portanto, um momento 
muito apropriado para promover este debate.

Há algo que temos de levar em conta, e, Sr. Pre-
sidente, sempre procuro pensar a política desta forma: 
aquilo que são avanços deve ser registrado; aquilo que 
são desafios deve continuar como tarefa a ser perse-
guida, no sentido de reparar os erros cometidos e ao 
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mesmo tempo acrescentar as mudanças necessárias, 
que eu chamo de “delta a mais”.

Saúdo aqui a posição do Brasil, que transitou da 
ideia de não ter metas, ficando como os demais países 
e escondendo-se atrás do princípio das responsabilida-
des comuns, porém diferenciadas, sem querer assumir 
responsabilidades, para uma posição de comprometi-
mento com metas. Sei que isso é fruto do esforço da 
sociedade brasileira nos diferentes segmentos, das 
ONGs à Academia Brasileira de Ciências – e já saudei 
aqui o Prof. Carlos Nobre –, da Academia Brasileira 
de Ciências a setores dentro do Congresso Nacional, 
e do Congresso Nacional a empresários. 

Também incluo segmentos do Governo, a exem-
plo do Ministério do Meio Ambiente, que protagonizou 
desde o início a agenda, buscando o cumprimento 
de metas. Começamos esse esforço ainda em 2003, 
quando elaboramos o Plano de Combate ao Desmata-
mento. Posteriormente houve a Conferência de Nairóbi, 
em 2005, e a Conferência de Bali, em 2007, quando 
o Brasil se comprometeu com metas voluntárias que 
fossem verificáveis, reportáveis e mensuráveis. A partir 
dali, eu e o Ministro Celso Amorim fizemos uma infle-
xão na posição brasileira, no sentido de que o País 
considerasse a possibilidade de ter metas. 

Nesse processo temos um hiato, ou pelo menos 
uma falha grave: o inventário brasileiro, que deve ser 
a base para qualquer posição nossa em Copenhague, 
está atrasado. É fundamental que tenhamos esclareci-
mentos sobre o motivo desse atraso, pois não podemos 
continuar com dados de 1994, que já deveriam estar 
atualizados a partir do novo inventário. Dizem que pode 
sair no ano que vem, mas eu não tenho dúvida de que 
há certa fragilização do nosso posicionamento, relativa 
à base técnica para fazermos o debate. 

Como eu dizia, o estabelecimento de metas foi 
possível graças ao esforço da sociedade e de setores 
do Governo. Em São Paulo participamos de uma reu-
nião com grandes empresas, mais ou menos 22, que 
apresentaram claramente o compromisso de assumir 
metas e defenderam que o Brasil também deveria 
fazê-lo para a negociação em Copenhague. Ou seja, 
pediram que não fôssemos mais reais do que o rei, 
senão poderíamos pagar um preço muito alto. Se o 
Brasil não fizer o dever de casa até 2020, poderemos 
sofrer consequências, porque o carbono começará a 
ser precificado nos nossos produtos, a exemplo do mi-
nério, da produção de grãos, de carne, enfim, de toda 
a produção brasileira, e perderemos competitividade. 

Eu sempre digo que existem 2 formas de atuar-
mos nessa agenda. Vejo aqui pioneiros como Gabei-
ra e Fábio Feldmann, e muitas outras pessoas com-
prometidas com essa agenda, como Sarney e outros 

companheiros históricos, que se mobilizaram desde o 
início, pelo coração e pela razão. Mas existem aqueles 
que, convencidos pelos dados, rendem-se à razão. E 
correremos o risco de perder competitividade e nossos 
produtos serem taxados. Por isso, essas empresas, 
repito, fizeram um apelo no sentido de que não fôsse-
mos mais reais do que o rei – e nesse caso refiro-me 
ao Poder Público. 

Diante de toda essa movimentação, o Governo, 
cujo posicionamento estava um tanto quanto refratário, 
tendo discutido um assunto de tamanha magnitude num 
nível intermediário, nos últimos 2 meses subiu para o 
mais alto nível de governança do País, e ficou decidido 
que o Brasil irá para Copenhague com uma meta. 

No entanto, não basta termos uma meta. É fun-
damental não nos esquecermos de que algumas coi-
sas precisam ser feitas para que ela possa viabilizar-
se na prática. Aliás, só é possível falarmos em meta 
porque temos uma legislação que nos últimos 20 anos 
permitiu ao Brasil uma série de medidas que levam ao 
cumprimento dessas metas, que é a legislação am-
biental brasileira. 

A nossa emissão de CO2 sempre esteve ligada 
ao desmatamento. No caso do desmatamento, no úl-
timo inventário ele representou 75% das emissões. 
Se ainda estivéssemos naquele cenário de 75% de 
emissão, sem um plano de combate ao desmatamento, 
sem uma lei que estabelece a Reserva Legal, inclusi-
ve ampliando-a, a partir daquele dado inaceitável, de 
29 mil quilômetros quadrados, em 2004 e 2005; se, 
na época do Presidente Fernando Henrique, quando 
S.Exa. encaminhou a medida provisória que aumentou 
a Reserva Legal de 50% para 80%; se, quando da reto-
mada do desmatamento, em 2001, 2002, 2003, 2004, 
em que o desmatamento foi para 27 mil quilômetros 
quadrados, não tivéssemos o plano de combate ao 
desmatamento, que, ao ser implementado, a partir de 
março de 2004, fez com que o desmatamento saísse 
de 27 mil quilômetros quadrados para 18 mil em 2005, 
depois para 14 mil em 2006 e para 12 mil em 2007, e 
continua a cair até hoje, se não tivéssemos realizado 
esse esforço, seria praticamente impossível ir a Co-
penhague com metas. 

Quando eu estava no Governo, costumava dizer 
que pensar uma política econômica de país é a me-
lhor forma de ajudar os governos. E política de país é 
o que foi feito ao longo destes últimos 20 anos, com 
toda a legislação infraconstitucional estabelecida a 
partir da Constituição de 1988, como a Lei de Crimes 
Ambientais, o Sistema Nacional de Unidade de Con-
servação, do qual o Deputado Fernando Gabeira foi o 
grande artífice, a Política Nacional de Meio Ambiente e 
o Código Florestal – que precisa ser atualizado, não no 
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sentido de um retrocesso, como alguns querem, mas 
atualizado por meio de efetivas ações para integrar as 
conquistas do desenvolvimento sustentável.

O cumprimento de metas associa-se a um pro-
cesso de mais de 20 anos de legislação infraconstitu-
cional, e também a ações que vêm sendo realizadas 
recentemente, para termos um regramento do uso 
sustentável dos recursos e uma política de sustenta-
bilidade para todos os setores.

Importante também é a base estabelecida, de 
uma meta. Inclusive, é interessante que venha a públi-
co a fração utilizada para se chegar a esses cálculos, 
salvo engano, de 36,1% a 38,9%. Mas qual o cami-
nho a ser trilhado? Primeiro, é a institucionalização da 
proposta, a exemplo de São Paulo. Não podemos ter 
uma meta para os próximos 20 anos, e isso ser esta-
belecido de um Governo para o outro, sem que seja 
institucionalizado.

Corretamente, está-se fazendo uma discussão, 
e aqui eu estou fazendo uma comparação, querendo 
institucionalizar os ganhos da política social dos últimos 
8 anos, e é legítimo, é correto, para que isso continue 
como política pública, independentemente de quem 
vai ser o Governo. É justo que se faça o mesmo rela-
tivamente à meta de redução de emissão. E por que 
temos de fazer isso? Para que, independentemente de 
qual será o Governo, ele esteja comprometido com a 
meta de redução de CO2, comprometimento esse que 
passa por uma nova visão de desenvolvimento. Qual 
é a nova visão de desenvolvimento? A de desassociar 
crescimento econômico, melhora da qualidade de vida 
das pessoas e emissão de CO2.

Se continuarmos a fazer as mesmas coisas, não 
obteremos resultado diferente. E repito as palavras de 
Nádia Bossa: a realidade responde na língua em que 
é perguntada. Se nós perguntarmos como crescer, 
desenvolver, melhorar a qualidade de vida das pes-
soas com saúde, educação, habitação, conhecimen-
to, entretenimento e inovação tecnológica na velha 
linguagem do Século XX, do Século XlX, a resposta 
vai ser: utilizando combustível fóssil para a produção 
de energia. Na linguagem do século XXI, a resposta 
é: desassociando esses benefícios necessários e fun-
damentais para a sociedade da emissão de CO2. E aí 
entra a equação de desenvolvimento sustentável com 
a qual qualquer governante deve estar comprometido, 
que são as fontes renováveis e diversificadas de ge-
ração de energia.

Nesse sentido, o Brasil tem posição privilegiada, 
diferentemente da Inglaterra, que está no topo da dis-
cussão em termos dos estudos e do debate político 
que vêm sendo feitos, mas tem na matriz energética 
só 4% de renovável e não tem as nossas fontes para a 

produção de energia. No Brasil 45% da matriz energé-
tica é de renováveis, graças às políticas de longo prazo 
nos curtos prazos políticos dos governantes.

O Brasil pode ter matriz energética limpa, segu-
ra, diversificada, utilizando, além do potencial de hi-
dreletricidade solar, biomassa, eólica, os 30 anos de 
tecnologia metálica e biológica que tem na produção 
de etanol. Então, a posição do Brasil assegura a mu-
dança do modelo de desenvolvimento, desassocian-
do o crescimento e o desenvolvimento da emissão de 
CO2. Agora, isso só será possível se, nos curtos prazos 
políticos, cada dirigente estiver comprometido com a 
plataforma básica de longo prazo. 

E qual é a plataforma de longo prazo? É a redu-
ção do desmatamento, sem dúvida, e assim a redu-
ção da emissão; é termos uma meta de redução para 
a indústria, para a agricultura e para o setor energé-
tico brasileiro. E isso vai expressar-se em novos in-
vestimentos e incentivos, que inclusive precisam ser 
aprovados aqui. 

Está em tramitação um projeto de lei sobre o 
imposto de renda ecológico que já poderia ter sido 
aprovado, se tivéssemos a compreensão de que o País 
precisa desenvolver-se tendo essa nova percepção.

Instrumentos econômicos precisam ser criados 
para incentivar essa nova matriz energética, essa agri-
cultura sustentável que possibilitará a redução de CO2, 
porque uma parte vem do desmatamento, outra parte 
do uso da terra, principalmente para a pecuária. Será 
preciso implementarmos as tecnologias e o conheci-
mento já disponíveis na EMBRAPA.

Assim sendo, no meu entendimento precisamos 
– e o Brasil tem todas as condições de fazê-lo – insti-
tucionalizar uma proposta. E a partir daí, qualquer que 
seja, o Governo deve assumir o compromisso de fazer 
os investimentos corretos para que possamos chegar a 
2020 com uma redução significativa de CO2, mas com 
toda a base montada para que possamos chegar a 
2050 tendo uma redução de 80% das emissões, para 
não ultrapassarmos os 2 graus. 

Nós já estamos com uma emissão de mais de 
40 gigatoneladas de CO2, e podemos chegar a 2010, 
Sr. Presidente, com 50 gigatoneladas. Os cientistas do 
IPCC estão dizendo que, para que possamos fazer a 
redução de 80% e não ultrapassar os 2 graus, temos 
de estabilizar as emissões em 1.800 gigatoneladas, 
de 2001 a 2100. Ocorre que, se já estamos com 40, 
vamos chegar a 2010, se nada for feito, com 50. E eles 
estão dizendo que, para essas 1.800 gigatoneladas, 
é fundamental uma média anual de 18 gigatoneladas 
por ano. É um dever de casa que precisa ser feito por 
todos os países, cada um com suas responsabilidades 
internas, mas também dentro do espaço multilateral.
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É aí que o Brasil tem uma posição de dupla lide-
rança. Não uma liderança para se impor. Não é disso 
que estou falando. E eu sempre digo que a melhor for-
ma de liderar é pelo exemplo, o princípio da liderança 
fraterna. Não podemos chegar a Copenhague apenas 
com uma proposta protocolar, dizendo que fizemos o 
nosso dever, para não nos indispormos com os países 
desenvolvidos nem com os emergentes. Não! Temos 
de ir até lá para protagonizar esse processo no sentido 
positivo, que é o de viabilizarmos que o Brasil esteja 
comprometido com metas, constrangendo eticamente 
os desenvolvidos e mostrando que com transferência 
de tecnologia e com princípios de equidade é possível 
que Índia e China, principalmente, também venham a 
se comprometer com metas.

Agora, a posição que está ensaiada, e espero 
que possa ser revista, já é a do fracasso anunciado, 
a de que as metas de Copenhague serão adiadas 
para 2011. A opinião pública internacional, a exemplo 
do que a opinião pública brasileira fez, tem ainda um 
papel a cumprir em Copenhague. É por isso que vou 
apresentar uma emenda, ou um projeto paralelo – ain-
da estamos discutindo como será –, propondo que a 
política de mudança climática seja institucionalizada. 
Vou também apresentar um requerimento pedindo a 
presença do Ministro da Ciência e Tecnologia Sérgio 
Resende, com quem trabalhei durante mais de 5 anos, 
para que possa explicar-nos por que não temos o in-
ventário, que vem sendo sucessivamente adiado.

Tomo como exemplo o Ministro Fernando Haddad. 
Quando houve um problema com as provas, S.Exa. veio 
a público e explicou o ocorrido. É uma situação difícil, 
mas é assim que um dirigente político responsável 
deve agir. Quando há coisas positivas, legitimamente 
colocamo-nos à frente dos resultados. Quando temos 
problemas, devemos assumir mais ainda a responsa-
bilidade para darmos uma resposta satisfatória. Foi 
assim que eu me comportei e tenho-me comportado 
durante todo este tempo.

Deixo aqui algumas sugestões: uma emenda ou 
um projeto paralelo ao projeto de lei sobre a política 
nacional de mudanças climáticas e o detalhamento ope-
racional, por meio da criação de programas de trabalho 
e dotação orçamentária no Orçamento da União.

Não basta dizermos que temos metas e que pre-
cisamos da transferência de recursos para fazermos 
o dever de casa. Começamos o plano de combate ao 
desmatamento – Geraldinho, do Ministério do Meio 
Ambiente, está aqui – com recursos do Governo bra-
sileiro. Se hoje temos US$ 1 bilhão disponibilizado pela 
Noruega, isso deve-se ao fato de que primeiro nos aju-
damos e depois fomos buscar ajuda. Não nos escon-
demos atrás desse argumento. Para outros países é 

possível que isso seja válido, mas no Brasil temos de 
começar com os nossos recursos.

Outra sugestão é a criação de um mecanismo 
de acompanhamento da implementação da política, o 
Portal Clima. Isso é muito importante para que todo o 
processo tenha transparência e para que a sociedade 
possa acompanhar se de fato o que está sendo dito 
numa conjuntura política, em que o discurso ambiental 
do desenvolvimento sustentável favorece a inserção 
política das lideranças, está sendo realizado. O Portal, 
então, seria a forma de acompanhamento correta.

Quando eu estava no Ministério, criamos, junto 
com o MCT, o sistema DETER – Detecção de Desma-
tamento em Tempo Real, e foi a melhor coisa que fize-
mos. Como era transparente, éramos constrangidos, 
e somos até hoje, e o desmatamento continua caindo. 
Ainda temos algumas preocupações, que já mencionei, 
em relação ao inventário e a uma explicação para a 
sociedade de por que ele vem sendo adiado.

Por último, o Congresso tem um papel importante 
em tudo isso. Existem vários projetos de lei tramitando 
na Casa, e é fundamental que possamos dar a nossa 
contribuição. Posso citar alguns projetos que estão 
tramitando: o projeto do ex-Senador Waldeck Ornelas, 
que propõe estímulos fiscais para projetos ambientais, 
o IR Ecológico; a política de mudanças climáticas, que 
foi um esforço do projeto do Governo; a proposta dos 
Deputados Sarney Filho e Antonio Carlos Mendes 
Thame – é possível que possamos apensar a ela, eu 
não sei, as várias iniciativas nessa agenda, mas é 
fundamental aprovarmos os instrumentos econômicos 
necessários; e ainda, para citar mais um, o projeto do 
Senador Expedito Júnior, que institui o processo de 
integração lavoura/pecuária.

Graças ao estudo de pessoas comprometidas 
com a proteção do meio ambiente e do desenvolvi-
mento sustentável na EMBRAPA, nós podemos dis-
por do conhecimento, da tecnologia e das práticas 
inovadoras que possibilitam maior produtividade, res-
peitando a legislação ambiental. Para se produzir um 
emprego na pecuária extensiva, sem as tecnologias 
da EMBRAPA, sem esses sistemas integrados, são 
necessários 400 hectares, Deputada Perpétua. Com 
essas novas práticas, em cada 90 hectares produz-se 
um emprego. A Amazônia tem 70 milhões disponíveis 
para a pecuária, e 25 milhões de habitantes. Se nós 
tivermos a implementação desse sistema, teremos 
um emprego para cada amazônida, em lugar de 400 
hectares por um emprego.

Concluo, Sr. Presidente. Por último, não poderia 
deixar de dizer que é fundamental aprovarmos o FPE 
Verde. Eu falo com um pouco mais de moderação, por-
que o projeto é de minha autoria. Eu acho que já deve 
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estar há pelo menos 3 anos na Mesa da Câmara dos 
Deputados. E se todos somos favoráveis ao desenvol-
vimento sustentável, a melhor maneira de promovê-lo 
é criando os instrumentos econômicos. 

O que é esse projeto? Cria-se uma reserva do 
Fundo de Participação, na ordem de 2% – 1,5% do 
Sul/Sudeste e 0,5% do Norte/Nordeste/Centro-Oes-
te –, integra-se num fundo e faz-se uma distribuição 
proporcional para as áreas preservadas de unidades 
de conservação e reservas indígenas. Teríamos pelo 
menos R$ 50 milhões, ou R$ 60 milhões, em algumas 
realidades, para investir em projetos de desenvolvimen-
to sustentável em todos os segmentos, do turismo à 
pecuária, da pecuária ao uso da biodiversidade ou à 
apresentação de novas práticas.

Agradeço a oportunidade de vir aqui para dizer 
um pouco daquilo que eu penso e daquilo que eu sinto. 
Temos um dever de casa muito longo a fazer. Que pos-
samos trabalhar com transparência para que o esforço 
correto, que agora foi assumido, não constitua apenas 
um ganho de conjuntura. Que se faça uma mudança 
efetiva na estrutura. Os Ministérios do Meio Ambien-
te, da Ciência e Tecnologia e das Relações Exteriores 
têm um papel muito importante, Ministro Sérgio, neste 
processo todo, sem perdermos de vista o envolvimento 
da sociedade, diante de uma situação complexa como 
esta, em que alguns querem fazer muito pouco e ou-
tros querem fazer quase nada.

Que o Brasil possa liderar pelo exemplo, fazendo 
aquilo para o que historicamente estamos convocados 
pelas responsabilidades que temos, por sermos uma 
potência ambiental.

Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Rocha 

Loures) – Agradeço à Senadora Marina Silva o pro-
nunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Rocha 
Loures) – Informo que a Mesa vai adotar o seguinte 
procedimento: há ainda 4 convidados que farão uso 
da palavra; imediatamente, passaremos a palavra aos 
Parlamentares.

No caso de algum convidado anteriormente cha-
mado chegar – alguns se deslocam de outros Estados 
para participar desta sessão –, vamos alternar a con-
cessão de palavra com os Parlamentares.

Esta sessão deve terminar às 13h.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Rocha 

Loures) – Convido o representante do Ministro de Es-
tado de Minas e Energia, Edison Lobão, Sr. Hamilton 
Moss de Souza, Diretor do Departamento de Desen-
volvimento Energético da Secretaria de Planejamento 
e Desenvolvimento Energético, para fazer a sua inter-
venção por até 7 minutos.

O SR. HAMILTON MOSS DE SOUZA – Deputa-
do Rodrigo Rocha Loures, Srs. Deputados, senhoras e 
senhores, venho aqui trazer uma mensagem a respeito 
da posição do Ministério de Minas e Energia sobre a 
questão das mudanças climáticas. 

Primeiro, a posição do Ministério de Minas e 
Energia é a do Governo brasileiro, porque está afinado 
com as reuniões que foram coordenadas pela Casa 
Civil. Então, nós temos exatamente essa coordenação 
e essa mesma posição.

Dentro do que nos cabe, ficamos responsáveis 
pela parte da eficiência energética e da biomassa. Es-
ses seriam os 2 tópicos mais importantes com relação 
ao papel do Ministério de Minas e Energia.

Aliás, quanto à eficiência energética, ao Plano 
Nacional para a Eficiência Energética, neste momen-
to está sendo realizada a nossa última reunião com 
o BNDES e outras fontes de recursos, como FINEP e 
Caixa Econômica Federal, na qual estamos tentando 
fechar o Plano. Até o final do mês pretendemos ter um 
texto que, evidentemente, tramitará em outros setores 
do Ministério. Mas esta é a notícia, ou seja, exatamente 
agora está acontecendo isso, no que diz respeito ao 
Plano Nacional para a Eficiência Energética.

Já foi dito aqui, mas eu acho importante recordar, 
que, do ponto de vista de energia, nós não somos basi-
camente um problema quanto às emissões. Nós somos 
talvez uma solução. É importante lembrar isso. Quer 
dizer, temos no Brasil uma matriz limpa, uma matriz 
que, prioritariamente, no caso de elétrica, é hidráulica. 
Mas já temos crescimento de outras fontes renováveis. 
Isso é importante também. No próximo mês faremos 
o nosso leilão de energia eólica, que representa um 
passo importante na inserção dessa fonte no Brasil. 
Temos grande potencial de energias renováveis. E a 
nossa primeira missão, vamos dizer assim, o nosso 
primeiro compromisso como Ministério de Minas e 
Energia, é o de manter essa matriz limpa, de ampliá-
la e diversificá-la.

O que é interessante também no que diz respeito 
à nossa matriz – um dado extremamente interessante 
que foi citado hoje e já é conhecido, evidentemente, 
mas é importante ressaltá-lo – é que temos uma indús-
tria que consome de 40% a 50% da energia do País e 
que representa apenas 8,8% das emissões. Esse é um 
dado muito importante e significa que qualquer produto 
produzido no Brasil tem um conteúdo de emissão de 
carbono muito menor do que se fosse produzido num 
país com uma base térmica. Acho que isso é algo que 
tem de ser levado em consideração. Qualquer esforço 
no sentido de desonerar a indústria brasileira, de fazer 
com que ela seja mais competitiva em termos interna-
cionais, imediatamente significa que estamos fazendo 
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com que as emissões, em termos globais, sejam dimi-
nuídas. Essa é uma vantagem comparativa importante 
que deve ser mantida.

A nossa mensagem seria esta: a de que, eviden-
temente, estamos afinados com as posições brasileiras, 
que foram amplamente discutidas com vários Minis-
térios. Esse é um assunto transversal, que envolve os 
Ministérios de Meio Ambiente, de Minas e Energia, de 
Ciência e Tecnologia, da Agricultura – são esses de 
que me lembro, de memória, num primeiro momento 
–, evidentemente coordenados pelo Governo. 

A posição do Ministério é de que faremos nos 
próximos anos o maior esforço possível para que essas 
metas sejam atingidas no que nos couber. O esforço 
está sendo escrito e colocado num plano. 

Foi dito também que essa é uma questão de Es-
tado, que deve perpassar os diversos governos. Es-
tamos falando de 2020, de 2030. Quando se fala de 
2020, 2030, muitos governantes, muitas pessoas vão 
passar ao longo desse tempo, e essas metas têm de 
ser estruturadas de forma planejada, a fim de que pos-
sam ser seguidas. Nesse plano, estamos especificando 
ano a ano o que vamos ter de obter, quais as ações 
que serão tomadas. E estamos cuidando que esses 
números possam se traduzir em realidade, e que essa 
realidade possa traduzir-se em bem-estar não incom-
patível com a atividade econômica no Brasil.

Acho extremamente importante o Brasil ter esse 
privilégio, pelo fato de no passado termos feito um esforço 
no sentido da matriz limpa que não signifique incompa-
tibilidade com a atividade econômica, intrinsecamente 
falando. Temos de usar esse patrimônio, basicamente 
a energia, para continuar contribuindo, em termos mun-
diais, com essa liderança que temos hoje.

Muito obrigado. Esta é a mensagem do nosso 
Ministro de Minas e Energia. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Rocha 
Loures) – Agradeço ao Sr. Hamilton Moss de Souza.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Rocha 
Loures) – Convido Karen Suassuna, representante da 
WWF, que tem feito também, no campo das organiza-
ções não-governamentais, não só no Brasil, mas em 
todo o planeta, uma defesa de teses relevantes, e que 
terá um papel importante em Copenhague.

A SRA. KAREN REGINA SUASSUNA – Bom 
dia a todos. Agradeço o convite. É um prazer poder 
falar para esta Casa.

O WWF Brasil faz parte de um rede internacional 
de organizações com atuação em mais de 62 países, e 
vimos acompanhando essa discussão sobre mudanças 
do clima desde a elaboração do Protocolo de Kyoto.

Gostaria de usar esta oportunidade para aplau-
dir a evolução que temos testemunhado na posição 

brasileira. Acredito que o Brasil sempre foi visto como 
uma liderança na questão climática. Veio de proposi-
ções brasileiras a criação do que é hoje o Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo. Sempre fomos vistos, ao 
longo destes anos, como parceiros fundamentais na 
elaboração do Plano de Ação de Bali, e como liderança 
negociadora, uma diplomacia que, sem dúvida, é exem-
plo internacional. O que foi possível notar é que havia 
ainda, ao longo dos últimos 3 anos, uma certa timidez 
no que se refere a conteúdo, mas sem dúvida alguma 
neste último mês atingimos um outro patamar. Agora, 
podemos ser destacados internacionalmente não só 
pelo reconhecimento da nossa diplomacia, de como 
o Brasil ajuda e coopera nas formulações de posições 
do G-77, mas também em termos de conteúdo. 

Quer dizer, admitir e apresentar para a comuni-
dade internacional que vamos liderar ou pretendemos 
liderar metas de redução das nossas emissões, quando 
nos deparamos com a possibilidade de crescimento 
da linha de base dessas emissões, é sem dúvida um 
avanço que precisa ser registrado e que merece todo 
o apoio e reconhecimento das organizações não-go-
vernamentais. Sem dúvida alguma o Ministério do Meio 
Ambiente teve um papel fundamental na negociação 
dessa posição.

Uma outra mensagem que gostaria de passar é 
a de que usando essa possibilidade, esse acordo in-
terno, essa posição de Governo, esse posicionamento 
do Presidente Lula, o Brasil deveria procurar alinhar-se 
ou motivar uma aliança verde. Percebemos o Grupo 
dos 77, o grupo dos países em desenvolvimento, ainda 
muito refratário a assumir sua parte na responsabili-
dade comum. Ela é diferenciada, mas é comum. Não 
somos um país com a situação de Burundi ou Quê-
nia. O Brasil é a 8ª economia global, e tem condições, 
sim, de fazer seu papel, de ser liderança e de mudar 
em conteúdo, não só em diplomacia, a nova política 
global do Século XXI. 

Portanto, é fundamental que nosso País, ao longo 
das negociações, alie-se a quem está em situações 
bem preocupantes, a exemplo dos países insulares, pois 
caso não consigamos, assim como os países desen-
volvidos, fazer a nossa parte, a nossa responsabilida-
de comum, estaremos colocando em risco populações 
inteiras, comunidades inteiras, culturas inteiras.

Eu gostaria de destacar os países que exercem 
lideranças dentro do Grupo dos 77: a África do Sul, 
o México e os países insulares. O Brasil, com esse 
anúncio, tem a possibilidade de se colocar nesse ali-
nhamento – e não atrás de posições como a demons-
trada pela Índia nesse final de semana –, sem medo 
de colocar suas metas e sua contribuição. 
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Agora, olhando para a nossa realidade, o WWF 
teve a oportunidade de fazer uma análise das 100 po-
líticas relacionadas à mudança do clima efetivadas e 
implementadas no âmbito internacional ao longo dos 
últimos 10 anos. E não foi por acaso que o pacote de 
políticas implementadas no Brasil para redução e con-
tenção do desmatamento ocupou a 6ª posição.

O pacote de trabalho que fizemos aqui, o desen-
volvimento do Plano de Combate ao Desmatamento, 
a implementação do maior programa de unidades de 
conservação do planeta, o ARPA, com quase 40 mi-
lhões de hectares, colocaram sem dúvida nosso País 
no rumo da diminuição do nosso calcanhar-de-aquiles, 
que é a redução do desmatamento.

Sempre falamos sobre tudo isso sob uma ótica 
voltada à mitigação. Em nosso caso, com a dimensão 
continental que temos e com a dependência de recur-
sos naturais – porque a agriculta depende dos recur-
sos naturais, depende de um sistema pluviométrico, 
depende de um sistema hidrológico e da não ocorrên-
cia de eventos extremos –, assim como a produção 
de eletricidade para o Brasil depende da manutenção 
do sistema hídrico, dependemos da manutenção dos 
nossos ecossistemas. É imprescindível que tenhamos 
essas políticas em curso.

Dito isso, acho que como segunda etapa, para o 
próximo ano, além de assumir essa liderança interna-
cional, além de conseguir a redução em 2020, como 
muito bem exposto pela Senadora Marina Silva, de-
vemos continuar olhando para os ecossistemas não 
como um empecilho ao nosso desenvolvimento, mas 
como nosso capital natural que vai assegurar a produ-
tividade de energia, que vai assegurar a produtividade 
hídrica, que vai conseguir manter a biodiversidade e 
que, portanto, vai assegurar que cheguemos ao meio 
deste século efetivamente como um País do Século 
XXI, e não mais como um País que trata seus recur-
sos naturais como se estivesse no Século XVII ou no 
Século XVIII.

Agradeço a oportunidade de falar neste plená-
rio.

Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Rocha 

Loures) – Agradeço a Karen Suassuna, da WWF.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Rocha 

Loures) – Há mais 2 oradores convidados, conforme 
já foi antecipadamente informado. Portanto, em apro-
ximadamente 15 minutos iniciaremos a fase de parti-
cipação dos Parlamentares inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Rocha 
Loures) – Convido a Sra. Mônica Nunes, editora da 
revista Planeta Sustentável, para fazer a sua inter-
venção.

Ela foi convidada por indicação do Deputado 
Paulo Teixeira, que também é autor do requerimento 
de realização desta Comissão Geral.

Com a palavra, por até 7 minutos, a Sra. Môni-
ca Nunes.

A SRA. MÔNICA NUNES – Bom dia.
Quero agradecer a oportunidade de participar 

deste encontro, para apresentar uma das ações de 
sustentabilidade mais importantes do Grupo Abril. 

(Segue-se exibição de imagens.)
O Movimento Planeta Sustentável é uma contribui-

ção do Grupo Abril para a ampliação do debate sobre 
as questões do meio ambiente, aquecimento global e 
mudanças climáticas para a nossa sociedade. É um 
esforço de comunicação que atinge milhões de pes-
soas, através do nosso portal na Internet, de 35 publi-
cações da editora e também de debates e encontros 
promovidos ao longo desses 2 anos.

O Planeta Sustentável foi lançado em abril de 
2007 com o objetivo de disseminar a informação sobre 
sustentabilidade para diferentes públicos. Queríamos 
traduzir para uma linguagem mais fácil esses temas que 
às vezes parecem muito complicados, temas ligados 
à sustentabilidade. A ideia era a de convidar pessoas 
a refletirem e a mudarem seus hábitos. E quando falo 
em pessoas quero dizer crianças, adultos, empresários 
e jovens que estão entrando no mercado de trabalho. 
Enfim, pretendemos promover a discussão mesmo, 
para que eles percebam o quanto é importante a sua 
atuação e a sua participação no processo.

Para poder fazer esse trabalho, obviamente, além 
da Editora Abril, contamos com o apoio de outras 5 
empresas. E a nossa missão está especificada nesta 
imagem.

Na verdade, não queríamos lançar uma revista, 
mas falar de uma forma mais fácil. Portanto, o que se 
pensou inicialmente foi em criar um site, porque na 
Internet visualiza-se a informação muito rapidamente. 
Mas como fazer isso bem? A ideia era a de usar o que 
temos de melhor lá no Grupo Abril, que é a produção 
jornalística, os conteúdos que as revistas produzem.

Nós temos 35 parceiros, que são as publicações 
da Editora Abril. E quero chamar a atenção para a plu-
ralidade de informações, de público e de linguagens 
que cercam esse nosso movimento, porque, na medida 
em que temos a Veja, a Exame, a Casa Claudia ou a 
Estilo, a Capricho, a Recreio, quer dizer, temos real-
mente todo tipo de publicação e todo tipo de público 
lendo, discutindo e debatendo esse tema.

A partir do momento em que o Planeta Sustentá-
vel surgiu, as revistas também começaram a se movi-
mentar, em termos de produção de edições “verdes”, 
de edições especiais.
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A revista Superinteressante faz isso anualmente, 
ao final de cada ano. A revista Exame transformou o 
Guia da Boa Cidadania Corporativa no Guia de Sus-
tentabilidade, que também é lançado anualmente. A 
revista Vida Simples já fez algumas edições “verdes” 
também. Então, realmente a discussão dentro da em-
presa e para o público está cada vez mais forte.

A forma como nos comunicamos é integrada. 
Temos 3 formas: por meio das revistas – inclusive po-
demos ver aqui qual é o nosso público; por meio de 
encartes especiais nessas revistas; e pelo site. 

Já fizemos 2 edições do Manual de Etiqueta Sus-
tentável: um em 2007, outro agora. Publicamos pela 
primeira vez em 4 revistas, 3 delas de grande circula-
ção, da Editora Abril. 

As pessoas ficaram muito impactadas com o 
conteúdo que viram ali e até nos procuraram pedindo 
material. Distribuímos algumas edições que tínhamos 
a mais. No momento em que elas terminaram, come-
çamos a disponibilizar o arquivo do manual para as 
pessoas poderem reproduzir e distribuir em condomí-
nios, escolas, ONGs etc. Então, esse conteúdo foi muito 
disseminado. Há até uma história muito interessante, 
de uma juíza de Goiânia que gostou bastante desse 
conteúdo e nos pediu o arquivo para encaminhar a 
seguinte decisão: cada pessoa ou empresa que come-
tesse crime ambiental teria de reproduzir esse manual 
e distribuí-lo nas escolas. 

Agora, acabamos de lançar o segundo manual, 
que também está no encarte de várias revistas.

Além das revistas, há 2 edições especiais por ano 
feitas com a National Geographic. Aliás, desse material 
que vocês receberam, 1 das edições é o Dossiê Terra, 
edição especial do nosso movimento.

Esse é o site no qual são publicados os conteúdos 
exclusivos que produzimos e também dos nossos cola-
boradores, bem como todos os conteúdos das revistas 
da Editora Abril sobre temas ligados à sustentabilidade. 
Nesse site tem tudo: tudo o que a revista Exame falou 
sobre o assunto; tudo o que foi dito pela revista Casa 
Claudia, pela revista Claudia e pela revista Recreio, 
que tem um site específico para crianças. 

Além disso, realizamos palestras periodicamente, 
mesas-redondas e 2 grandes eventos. Um deles é o 
Planeta Casa, ligado ao Prêmio Planeta Casa que a 
revista Casa Claudia criou há alguns anos; o outro é o 
Planeta no Parque, realizado por nós, anualmente, no 
Parque do Ibirapuera. O próximo será em janeiro, no 
feriado do aniversário da cidade de São Paulo. 

Esses são alguns conselheiros que fazem parte 
do projeto. 

Quero me referir a um dado colhido em pesquisa 
realizada recentemente: 70% dos leitores das revistas e 

81% dos internautas reconhecem mudanças de atitude 
após terem tomado contato com o Planeta Sustentável. 
Realmente estamos cumprindo a nossa missão.

Um dos temas que estamos abordando muito 
fortemente é o da COP-15, em Copenhague. Criamos 
uma home no site, a Especial, para tratar do assunto. 
Todos os dias publicamos reportagens, posts e entre-
vistas a esse respeito. 

Estamos fazendo um curso preparatório para a 
comitiva que está indo para Copenhague. Estamos 
enviando alguns empresários e jornalistas para parti-
ciparem da conferência e uma repórter que vai colar 
na delegação brasileira. Vamos fazer uma cobertura 
lá também. 

Essa é a home Especial do site. E, para falar sobre 
ela, publicamos algumas páginas nas revistas da Editora 
Abril. Há esse manifesto a respeito da Especial.

Essa é uma entrevista com Tasso Azevedo, con-
sultor do Ministério do Meio Ambiente e membro da 
delegação brasileira, de 2 páginas, em que foram pu-
blicados alguns termos para que as pessoas consigam 
compreender melhor a COP-15.

Esse é a home Especial publicada no site. Que-
ro destacar uma das matérias, que mostra como vai 
impactar a vida das pessoas tudo o que for resolvido 
em Copenhague.

Mais uma vez digo que uma das nossas missões 
é a de fazer com que todos esses temas sejam com-
preendidos pelas pessoas da melhor forma possível.

Quero destacar 2 campanhas nossas: tanto o 
selo quanto o contador das sacolas plásticas podem 
ser colocados em sites e blogs. Esses selos mostram 
algumas frases que trocamos periodicamente; e o 
contador serve para discutir a questão das sacolas 
descartáveis. Na parte do contador, as pessoas fazem 
o registro cada vez que recusam uma sacola descar-
tável. É a campanha do Planeta Sustentável, muito 
forte também. 

Essa é a frase que define bem o que pensamos 
em relação a tudo isso.

Obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Rocha 

Loures) – Ouviremos mais 1 convidado e depois vamos 
passar a palavra, intercaladamente, aos convidados que 
chegarem e comunicarem à Mesa a presença.

Concedo a palavra ao Sr. Marcos Mariani, Pre-
sidente da Associação Preserve Amazônia, para as 
suas considerações.

O SR. MARCOS MARIANI – Bom dia.
Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a oportunidade 

de me manifestar nesta plenária. 
Falarei um pouco sobre a COP-15 e a necessida-

de de afinamento das políticas públicas com as metas 
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propostas pelo Brasil. Não adianta propor metas, se não 
tivermos políticas afinadas com essas propostas. 

Nesse sentido, a nossa instituição tem o dever 
de relembrar a importância da Amazônia para o total 
de emissões nacionais. Sabemos que mais da meta-
de das emissões nacionais ainda são causadas pelo 
desmatamento e pelas queimadas na Amazônia.

Considero importante lembrar que, dentre os fa-
tores de risco que concorrem para o desmatamento, 
a possibilidade de acesso é um dos principais e, por 
outro lado, um dos que tem maior facilidade ou maior 
possibilidade de manipulação por meio de modais de 
transporte. Entendemos que é muito importante, in-
clusive para o estabelecimento de uma governança, 
de um ordenamento territorial, a escolha do modal de 
transporte, bem como discutir como será feita a ocu-
pação dessas novas áreas – se é que há necessidade 
de serem ocupadas.

É relevante chamar atenção para a ambiguida-
de, para a contradição que existe entre a política im-
plantada, as metas e os discursos governamentais e 
as políticas propostas. Temos de lembrar que no PAC 
está prevista a construção de mais de 3 mil quilômetros 
de rodovias no meio da Floresta Amazônica. Isso com 
certeza causará impacto muito significativo e deve ser 
revisto, no nosso entender.

Neste ano foram feitas 2 tentativas de mudança 
na legislação concernente ao licenciamento ambiental. 
Foram apresentadas medidas provisórias nas quais 
foram enxertadas emendas que pretendiam passar 
por cima da legislação que trata do licenciamento am-
biental: a Medida Provisória nº 452 e, posteriormente, 
a Medida Provisória nº 462. Elas estabeleciam a não 
necessidade de licenciamento ambiental para obras 
de novas rodovias, inclusive na Amazônia. É um fato 
gravíssimo. Devido ao esforço de muitos, essas medi-
das provisórias não foram aprovadas.

A sociedade vem se manifestando sistemati-
camente contra essas obras, especialmente contra 
a repavimentação da BR-319, que está em uma das 
áreas mais sensíveis da Amazônia. Agora mesmo foi 
divulgada uma carta, a partir de Chicago, nos Estados 
Unidos, que vários pesquisadores e cientistas assina-
ram para entregar ao Presidente Lula, entre os quais 
Philip Fearnside. Citamos seu nome por se tratar, talvez, 
da maior autoridade em estudos de processo de des-
matamento na Amazônia. Portanto, é muito importante 
estarmos atentos para o que dizem esses estudiosos, 
pesquisadores e cientistas. 

Quero chamar a atenção desta Casa para a ne-
cessidade de não liberar recursos para as obras de 
construção de novas rodovias no meio da floresta até 
que o processo de licenciamento esteja realmente es-

gotado e que tenha passado por todas as suas etapas, 
especialmente no que diz respeito aos estudos com-
parativos com alternativas menos impactantes. Esses 
estudos ainda não foram feitos de maneira adequada. 
Estamos há bastante tempo cobrando a realização 
deles. Portanto, eles têm de ser feitos de qualquer jei-
to, porque, sem eles, é impossível dizer em quais si-
tuações é mais interessante termos ou não um modal 
rodoviário implantado no meio da floresta.

Para finalizar, gostaria de fazer uma sugestão no 
sentido de que, durante a COP-15, seja realmente ini-
ciado um diálogo visando à substituição parcial desse 
modal rodoviário na Amazônia. Acho que é uma opor-
tunidade para se iniciar esse diálogo, principalmente 
em razão das oportunidades econômicas diretas e in-
diretas que uma mudança, ainda que parcial na matriz 
de transporte, pode trazer para o País. 

Temos de lembrar que os estoques de carbono 
são imensos, que o valor desses estoques é muitas 
vezes superior ao valor dessas obras, independente-
mente do tipo de obra, seja rodovia, seja hidrovia, seja 
ferrovia. Então, é um potencial imenso, e o Brasil tem 
de estar atento para isso.

Repito: é uma grande oportunidade para começar 
esse diálogo, aproveitando também os debates atuais 
sobre o REDD.

Agradeço a todos a atenção. 
Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Rocha 

Loures) – Agradeço a Marcos Mariani a intervenção. 
Passo a palavra ao Deputado Paulo Teixeira, um 

dos autores do requerimento que deu origem a esta 
sessão. S.Exa. dispõe de 5 minutos.

O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA – Sr. Presi-
dente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, representan-
tes da sociedade civil, cientistas, venho a essa tribuna 
inicialmente com o sentimento, já expresso aqui, de 
que o Brasil fez uma inflexão de enorme importância 
para o País e para o cenário internacional. 

Ao assumir metas voluntárias na sua economia 
de diminuição de emissão de carbono, o Brasil se atri-
bui grande tarefa e ao mesmo tempo sinaliza aos pa-
íses em desenvolvimento que devem fazer o mesmo. 
Cobra dos países desenvolvidos que assumam metas 
compulsórias de diminuição de emissão de gases de 
efeito estufa. Esse foi o sentimento.

Quero parabenizar o Embaixador Serra e o Pre-
sidente Lula por terem tomado essa decisão importan-
te. Temos de continuar a militância ainda na COP-15, 
em Copenhague, para que as metas compulsórias 
sejam assumidas pelos países desenvolvidos ou se-
jam feitas sinalizações muito importantes para que 
isso aconteça.
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Trouxe grande esperança para o mundo a eleição 
do Presidente Obama. Espera-se que ele mude a polí-
tica até então implementada pelo Presidente Bush. 

No Brasil, temos de ter uma agenda importan-
te para que consigamos cumprir essas metas. Que 
agenda é essa? 

Primeiro, no que diz respeito ao desmatamento 
em dois biomas importantes: Cerrado e Amazônia. 
É fundamental que consideremos o Bioma Cerrado, 
que ele seja protegido constitucionalmente. Para isso, 
precisamos aprovar a PEC de autoria do meu querido 
Deputado Pedro Wilson, que foi Prefeito de Goiânia. 
Essa PEC tem como objetivo que o Bioma Cerrado 
seja protegido constitucionalmente, como é o Bioma 
Amazônia, o Bioma Mata Atlântica, etc.

Também precisamos ter, tanto no cerrado quanto 
na região amazônica, maior produtividade e maior valor 
tecnológico agregado na economia. Temos uma eco-
nomia assim no Sudeste. Precisamos fazer o mesmo 
na região amazônica e no cerrado, precisamos melhor 
explorar esses biomas, possibilitando maior agregação 
de valor tecnológico na economia.

Por isso, hoje, devemos mudar o Código Florestal 
com cuidado. Não podemos sinalizar mudanças no Códi-
go Florestal que aumentem o desmatamento. Nós temos 
que sinalizar mudanças necessárias, que digam respeito 
a algumas adequações, mas não podemos autorizar mu-
danças que sinalizem na direção do desmatamento. Por 
isso é que temos feito militância aqui nessa direção.

Na COP, devemos estabelecer mecanismos que 
valorizem, que financiem a floresta de pé, isto é, que 
possam fazer com que o valor dessa floresta seja maior 
na preservação do que no desmatamento.

Outro aspecto que quero comentar é o energético. 
O Brasil tem uma matriz energética mais limpa do que 
a matriz energética dos países desenvolvidos. Temos 
45% da nossa matriz energética limpa, enquanto eles 
têm apenas 14% da matriz energética limpa. Isso se 
dá pelo potencial hídrico, pelo etanol.

Temos de zelar para ampliar a nossa matriz lim-
pa, não permitindo sujar a matriz energética. Temos 
de ampliar o biocombustível, evidentemente, buscando 
fazer com que ele não promova o desmatamento. 

Também há o debate sobre o zoneamento no 
Brasil: onde a cana entra, onde a cana não entra. Isso 
é fundamental para esse debate. A pesquisa também 
é importante para a adoção de fontes limpas, para 
ampliar o etanol, o biodiesel, o carro elétrico, o carro 
a hidrogênio e para que se faça no Brasil uma opção 
clara pelo transporte coletivo sobre trilhos. Precisamos 
buscar isso.

Do ponto de vista da nossa matriz elétrica, que é 
84% limpa, temos de zelar para que ela não suje e se 

amplie, complementando com fontes renováveis, como 
é o caso da energia eólica e solar e da biomassa.

Um aspecto importante que eu queria discutir 
aqui é que precisamos adotar outro modelo de cons-
trução, baseado na arquitetura bioclimática, na arqui-
tetura sustentável.

Temos de aproveitar a quantidade de sol que te-
mos para aquecer a água, utilizando a energia solar 
térmica. Ao mesmo tempo, precisamos adotar a ener-
gia solar fotovoltaica nas residências brasileiras, assim 
como usar uma arquitetura que promova a eficiência 
energética, com materiais adequados, com o aprovei-
tamento do sol, uma arquitetura que possibilite maior 
eficiência energética. Por isso, é fundamental que o 
BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Fe-
deral adotem nas suas políticas de financiamento a 
exigência de uma arquitetura bioclimática.

Por último, esta Casa precisa aprovar ainda este 
ano o novo marco regulatório dos resíduos sólidos. 
Marco regulatório dos resíduos sólidos que possibilite 
a adoção do conceito da responsabilidade do gerador. 
Isto é, diminuir a geração de lixo, de resíduos sólidos, 
fazer aquilo que precisa ser feito com geração reciclá-
vel, tendo a responsabilidade de retornar a produção 
à geração do que foi feito. Ou seja, a responsabilida-
de do produtor, a ideia da logística reserva, que é um 
projeto que está nesta Casa e acabou de ser relatado 
pelo Deputado Arnaldo Jardim.

Por último, quero concluir dizendo da importância 
da cumprirmos essa pauta, mas também e principal-
mente exigirmos no contexto internacional que os paí-
ses desenvolvidos, responsáveis pela maior parte das 
emissões, responsáveis pelas mudanças climáticas que 
estamos vivenciando, assumam metas compulsórias 
de diminuição das suas emissões de carbono, metas 
de uma economia sustentável. 

Quero parabenizar V.Exa., que presidiu a Comis-
são de Fontes Renováveis de Energia. V.Exa. é uma 
das novas lideranças que estão surgindo no Parlamento 
brasileiro e que vem se somar àquelas lideranças mais 
antigas, como é o caso do Deputado Gabeira – antiga 
no sentido de ter assumido essa militância muito mais 
cedo –, do Deputado Sarney, do Deputado Tripoli, do 
Deputado Rands, da Deputada Janete, do Deputado 
Pedro Wilson, enfim, desses que estão nesta Casa 
desvendando esses territórios. V.Exa. está de parabéns 
pelo trabalho que tem feito aqui.

Estou vendo ali também os Deputados Antonio 
Carlos Mendes Thame, Luiz Carlos Hauly e vários 
outros que têm levantado essa bandeira nesta Casa. 
Quero, portanto, também destacar o papel de V.Exa.

Muito obrigado. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Rocha 
Loures) – Agradeço ao Deputado Paulo Teixeira.

A Mesa foi informada de que está presente o Sr. 
Robson Oliveira, Presidente da Euro-Brazilian Sustai-
nable Development Council – EUBRA.

Portanto, por um prazo de 5 minutos impreteríveis 
– e peço que observem o relógio –, concedo a palavra 
ao Sr. Robson Oliveira, para que também faça a sua 
apresentação como convidado da sessão. 

Em seguida, retomaremos com os Parlamen-
tares.

O SR. ROBSON OLIVEIRA – O EUBRA é o Con-
selho Euro-Brasileiro de Desenvolvimento Sustentado. 
Atuamos com alguns organismos do Governo brasi-
leiro, o Itamaraty, o Departamento Nacional de Obras 
contra as Secas – DNOCS, a EMBRAPA e algumas 
entidades como o SENAI, num projeto que envolve o 
incentivo ao agrorreflorestamento e fabricação de pro-
dutos de valor agregado. 

(Segue-se exibição de imagens.)

Um deles é o modelo da nossa ação que neste 
momento está sendo exibido no painel. Esses móveis 
são produzidos em regiões de baixíssimo IDH, como 
na cidade de Açailândia, no Maranhão, e em Reden-
ção, no Pará, além do bairro de Icoaraci, em Belém. 
Utilizamos sobras, restos de madeira das serrarias 
para produzir, com a mão de obra de pequenos mar-
ceneiros e artesãos, esse tipo de material. 

A nossa lógica é bastante simples. Acreditamos 
que a questão climática é uma simples consequên-
cia de um modelo de desenvolvimento. Não bastam 
os números, as análises técnicas e as metas para 
que se mude isso; é necessário que se vá à causa 
do problema. 

Para nós, os problemas começaram com a gran-
de concentração de população nas cidades. Em 1950, 
por exemplo, o nosso perfil populacional era de 20% 
nas cidades e 80% no campo. Houve uma inversão 
total, e hoje é de 80% nas cidades e 20% no campo. 
Isso trouxe toda uma série de consequências e uma 
das principais é a questão climática. 

Esse projeto traz alguns parâmetros que consi-
deramos bastante contemporâneos. Não há possibili-
dade de controle das emissões ou de diminuição delas 
sem segurança alimentar, sem desenvolvimento local 
distribuído e sem fazer com que isso tenha impacto 
positivo no clima, quando poderemos começar a dis-
cutir a reversão de fluxo migratório.

Esse projeto procura ser um indutor desse tipo 
de pensamento, em que pequenas cidades e regiões 
podem começar a produzir renda real a partir de um 
dado importante que esta Casa precisa conhecer. 

No Norte e Nordeste são queimados por ano 3,5 
milhões de m³ de madeira, como essas que estamos 
vendo no painel, simplesmente para uso doméstico e 
para cozinhar. São pequenos restaurantes, pequenas 
pizzarias e as pessoas que usam para fazer o seu feijão. 
Esses 3,5 milhões de m³ significam 800 mil caminhões 
de madeira que são queimados todos os anos. Isso 
daria, se produzíssemos móveis como esses, cerca de 
2 bilhões de euros por ano para essas regiões. 

O nosso projeto procura ser um modelo de desen-
volvimento local a partir de pequenos produtores, sejam 
agrícolas, sejam agrosilvopastoris, sejam pequenos 
marceneiros, sejam pequenos artesãos. Esse modelo 
será apresentado em Copenhague, numa apresenta-
ção chamada Bright Green Cities. Estarão presentes 
alguns parceiros nossos da Itália e da Espanha, de 
Barcelona. Esses móveis vão decorar a área do BN-
DES, onde estará o Fundo Amazônia. 

É nossa contribuição.
Muito obrigado. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Robson Olivei-
ra, o Sr. Rodrigo Rocha Loures, § 2º do art. 18 
do Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Teixeira, 
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Teixeira) – 
Muito obrigado. Passo a palavra agora a um dos auto-
res desta Comissão Geral, o ilustre Deputado Rodrigo 
Rocha Loures. 

O SR. DEPUTADO RODRIGO ROCHA LOURES 
– Obrigado, Presidente Paulo Teixeira. 

Quero primeiramente cumprimentar o Presiden-
te Michel Temer que não pôde estar conosco aqui. 
S.Exa. participa de outra sessão, onde representa to-
dos os Parlamentares da Casa. Portanto, justifico sua 
ausência aqui, reconhecendo o papel do Presidente 
Michel Temer, que vem abrindo campo para debater 
essa questão.

A minha fala, Presidente Paulo Teixeira, será su-
cinta. Nela direi basicamente duas coisas e apresen-
tarei uma proposta 

A primeira é sobre a insustentabilidade do pre-
sente do modelo econômico, que nos dirige e nos 
condiciona, além de apontar para um mundo novo, o 
mundo da economia verde, para uma alteração pro-
funda na economia, já percebida na crise econômica 
– que o Brasil vence com espetacular capacidade, 
preparando-se, com vantagem em relação a outras 
economias, para o futuro. Reflete também uma postura 
humana histórica, a que se referiu à nossa Senadora 
Marina Silva quando ocupou esta tribuna: o imperati-
vo de liderar pelo exemplo. Aquele que não lidera pelo 
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exemplo não consegue associar à sua atuação apoia-
mento e legitimidade.

O que nós exigimos do Governo brasileiro, desde 
que se instalou o debate aqui na Casa, é que ele lidere 
pelo exemplo. E o que é o líder? O líder é aquele que 
dá o primeiro passo sem olhar para o lado e para o 
outro, sem ficar se preocupando com o que os outros 
vão dizer. O líder é aquele que pensa e que age. O líder 
é aquele que toma iniciativa, assume a prerrogativa e 
os riscos de lidar com eventos, fenômenos e situações 
nunca antes percebidos, visitados e conhecidos, e é 
disso que trata a posição brasileira sobre o tema das 
mudanças climáticas.

O Brasil terá uma delegação de grande qualidade. 
Isto já foi dito por vários daqueles que se apresentaram 
aqui e que estarão presentes na COP-15. Eu também 
farei parte da comitiva oficial do Governo brasileiro. 
Estarei ao lado de vários Deputados, Deputadas e 
também Senadores. Para fazer o quê? Para fiscalizar 
a posição do nosso Governo, como dizia aqui o Sena-
dor Renato Casagrande. 

Por que é importante o Parlamento lá estar? Para 
termos certeza de que aquilo que está sendo divulgado 
aqui, antes da Conferência, seja revelado na documen-
tação do acordo a ser apresentado. 

Aliás, eu, particularmente, defendo que, antes do 
primeiro minuto do primeiro dia do início da Conferência, 
o Governo brasileiro divulgue a sua posição, divulgue 
o documento que pretende ver apoiado e aprovado ao 
longo da Conferência. Isso trará o signo da transparên-
cia, que talvez seja o valor central do século XXI.

Defendo também a formulação de um inventário, 
e a Senadora Marina Silva também se referiu a isso. 
Fez S.Sa. uma pergunta que eu gostaria de ver regis-
trada neste pronunciamento. Por que não temos um 
inventário? Não temos inventário porque não tivemos, 
no passado, a iniciativa de separar 25, 30 milhões de 
reais para fazer um estudo no âmbito do Ministério 
da Ciência e Tecnologia, levando a Copenhague não 
apenas a meta, que seria uma vitória do Congresso e 
da opinião pública brasileira. 

A meta não existiria se não houvesse a pressão. 
E política, Presidente Paulo Teixeira, faz-se sob pres-
são, faz-se com a pressão. Acho que nossa sociedade 
manifesta-se pouco em relação a essa questão. Somos 
pouco pressionados no Congresso; somos insuficien-
temente estimulados, na minha avaliação, em relação 
a esse tema.

Peço, portanto, mais mobilização da sociedade 
brasileira, esteja ela no Rio de Janeiro, do Deputado 
Fernando Gabeira, esteja em Pernambuco, do Depu-
tado Maurício Rands, esteja ainda em São Paulo, do 

Deputado Ricardo Tripoli. Temos de vigiar essa posição 
a ser revelada em Copenhague.

Quero fazer também uma proposta. Se queremos 
liderar, a Câmara dos Deputados deve começar a fazê-
lo imediatamente. Ao atingirmos o consenso da meta, 
levaremos o Presidente Lula e os seus Ministros a se 
obrigarem a discutir a questão sob o ponto de vista da 
assunção de uma meta. Seria uma meta até interes-
sante, porque ela varia percentualmente de 36 a 38 
vírgula alguma coisa – não entendo exatamente os 
percentuais dessa meta –, e uma meta não associada 
a um inventário é quase que voluntarista.

A proposta que deixo aqui, ao encerrar, Presi-
dente Paulo Teixeira, é no sentido de anunciar nosso 
compromisso com a redução das emissões. Já temos 
um inventário realizado, e o Parlamento brasileiro já 
zerou suas emissões de carbono. Esses valores se-
rão estudados e anunciados em breve, naturalmente 
se o Presidente Michel Temer concordar. Ainda hoje 
apresentaremos solicitação para reduzir os desloca-
mentos dos Parlamentares, a utilização de energia 
elétrica, bem como toda a movimentação de resíduos 
feita na Casa. 

Vamos tentar levar para Copenhague essa con-
tribuição do Parlamento brasileiro, que, em consórcio 
com os Parlamentos globais, deve atuar, independen-
temente de partido, cor ou nacionalidade dos nossos 
companheiros que estarão também em Copenhague, na 
vigilância cívica e na defesa do interesse nacional. 

Quero, mais uma vez, registrar que Câmara e 
Senado, juntos, detêm o maior banco de dados sobre 
o tema. Portanto, devem ser, sim, o ponto de encon-
tro desse tema.

Quero responder a uma outra indagação do Se-
nador Casagrande, referente à fiscalização, atividade 
mais nobre do Parlamento. Leis talvez tenhamos de-
mais no Brasil. Precisamos ter posição fiscalizadora, e 
tenho certeza de que os companheiros Parlamentares 
que militam nessa causa hão de incorporá-la. 

Sr. Presidente, Deputado Paulo Teixeira, cum-
primento V.Exa. e os demais presentes que vieram 
registrar este momento histórico: há poucos dias da 
Conferência de Copenhague, Deputado Gabeira, vai-
se afastar a possibilidade de vacilação, de procrasti-
nação.

Se depender de nós, tenho certeza de que o Brasil 
vai brilhar na Conferência de Copenhague. 

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Teixeira) 

– Obrigado, Deputado Rodrigo Rocha Loures.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Teixeira) 

– Concedo a palavra ao Deputado Ricardo Tripoli, por 
5 minutos.
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O SR. DEPUTADO RICARDO TRIPOLI – Exmo. 
Presidente, Deputado Paulo Teixeira, Deputado Rodrigo 
Rocha Loures e demais Deputados que subscreveram 
o requerimento para que esta sessão pudesse acon-
tecer, o Presidente Michel Temer teve a sensibilidade 
não só de acolher esse requerimento, mas de estimular 
e empreender esse evento, que é cercado de grande 
conteúdo, não só político, mas científico e que também 
se volta para as instituições civis.

Chamou-me a atenção no evento de hoje que 
os pronunciamentos tiveram praticamente o mesmo 
tom. Tanto a CNI, quanto os ambientalistas, a CNA e 
o mundo acadêmico e científico – representado pelo 
professor e Dr. Carlos Nobre – enfatizaram o problema 
que enfrenta o Brasil em função da mudança do uso 
da terra, ou seja, as queimadas das nossas florestas. 
Se hoje somos o quarto ou o quinto país em termos 
de emissão de carbono, isto se deve exatamente à 
queima das nossas florestas.

Hoje temos um certo controle sobre as fontes 
fixas e as fontes móveis. No Estado de São Paulo, o 
Deputado Fábio Feldmann deu uma grande contribuição 
com o projeto do rodízio e fez com que as montado-
ras instalassem catalisadores, injeção eletrônica nos 
carros, enfim, modernizassem o seu parque industrial. 
Com isso, fez com que houvesse na cidade São Pau-
lo e no Estado de São Paulo uma ampla redução da 
emissão de gases.

Por um lado, acho que o Brasil avançou bastante. 
Fomos ousados.

Há cerca de 2 anos foi instalada no Congresso 
Nacional a Comissão Mista Especial sobre Mudanças 
Climáticas, a qual tive a oportunidade de presidir, que 
teve como Relator o nobre Senador Renato Casagran-
de. O relatório final da Comissão foi uma das mais 
importantes contribuições que o Congresso Nacional 
ofereceu à sociedade, tornando-o indutor de políticas 
públicas ambientais voltadas para a área de mudanças 
climáticas. Esse documento foi entregue em 2008 ao 
Governo Federal e a várias instituições. Obviamente, 
esperávamos que depois de um ano e meio o Gover-
no utilizasse esse documento, que propõe 8 projetos 
de lei que com certeza ajudariam muito no fomento 
dessas políticas, a fim de que tivéssemos hoje algo 
um pouco mais ousado.

É bem verdade que os Estados Unidos deram 
um passo atrás em razão do Senado norte-americano. 
Com certeza, se o Presidente Barack Obama tomar 
a dianteira e apresentar sua proposta, o Senado não 
lhe dará sustentação. O inverso acontece no Brasil. O 
Governo Federal tem ampla maioria no Congresso Na-
cional. Medidas provisórias apresentadas ao Congresso 
são aprovadas num ritmo rapidíssimo, urgentíssimo – 

afinal, medidas provisórias têm urgência; o Presidente 
só envia a esta Casa medidas urgentes.

Na minha opinião, nada mais urgente neste mo-
mento estabelecermos metas – não diria voluntaria-
mente, mas por intermédio de projeto de lei –, para que 
possamos engrossar a voz em Copenhague e mostrar 
aos países desenvolvidos, aos países que praticamen-
te controlam hoje a Organização das Nações Unidas, 
que temos uma proposta concreta.

Em São Paulo, Deputado Paulo Teixeira, conse-
guiu-se estabelecer por meio de projeto de lei uma meta 
de redução de 20%. Ou seja, temos hoje uma lei que 
será cobrada não só pelos partidos de oposição, mas 
também pelo próprio partido da situação, pelas entida-
des não-governamentais e pelo mundo científico. 

Acho que esse legado o Presidente Lula pode-
ria deixar. Não digo isso como Deputado da base de 
oposição ao Governo, mas o faço convicto das minhas 
crenças na questão ambiental, na questão da mudan-
ça do clima, na questão da contribuição, pois vejo hoje 
no Presidente Lula uma figura internacionalmente res-
peitada. E, se S.Exa. encaminha um projeto de lei ao 
Congresso Nacional, neste momento terá muito mais 
força frente aos demais países que deverão envolver-
se nessa questão.

Não podemos manter as transformações senão 
por vontade coletiva. Percebo neste plenário que es-
tamos no caminho certo, e temos como assumir esse 
compromisso.

Para encerrar, Sr. Presidente, temos de saber 
qual a nossa contribuição nessa temática. Se não for 
agora, quando será?

Muito obrigado, Sr. Presidente e demais partici-
pantes deste encontro. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Teixeira) 
– Agradeço ao Deputado Ricardo Tripoli. S.Exa. foi Se-
cretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, 
como também o foi o Deputado Fábio Feldmann.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Teixei-
ra) – Indago se o Deputado Celso Maldaner está em 
plenário, porque é o próximo a fazer uso da palavra. 
(Pausa.)

Não estou localizando S.Exa.
Convido o Deputado Fernando Gabeira para as-

sumir a tribuna.
O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA – Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senho-
res convidados, entre os quais saúdo especialmente 
o nosso Embaixador Extraordinário para Mudança 
do Clima, Sérgio Serra, e o nosso querido cientista 
Carlos Nobre; senhores espectadores da TV Câmara 
que acompanham esse processo, internautas que re-
sistiram bravamente ao longo de todos os discursos, 
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quero dizer que estamos hoje aqui na Câmara dos 
Deputados numa situação de vitória. A existência de 
uma audiência pública como esta é uma vitória. Antes 
mesmo que os senhores relatassem suas providências 
no sentido de reduzir os efeitos do aquecimento global, 
já era uma vitória. É uma vitória, porque todos nós es-
tamos voltados para Copenhague; todos nós estamos 
esperando que os governantes do mundo nos deem 
a solução para os problemas que o planeta enfrenta. 
Mas todos nós sabemos também que eles, sozinhos, 
são incapazes de resolver essa situação, porque ela 
depende enormemente da sociedade, daqueles que 
produzem e do indivíduo.

 É necessário registrar – e isso foi demonstrado 
aqui – que os industriais brasileiros, as empresas brasi-
leiras se anteciparam ao Governo brasileiro no sentido 
de pedir que ele adotasse uma posição mais clara em 
Copenhague. Mas também o indivíduo, como consu-
midor, tem pressionado as empresas e as indústrias 
no sentido de que elas mudem.

 Hoje, na Suécia, os alimentos já são vendidos 
com indicação do tipo de emissão que produzem, ou 
seja, consta, para cada quilograma do produto, a quan-
tidade de emissões que ele produz. E já há na Suécia 
procura diferenciada por alimentos que produzem me-
nos gases causadores de efeito estufa. Isso já é um 
indício fundamental.

 Quero aqui fazer uma homenagem a um adver-
sário político, o Presidente Hugo Chávez, em quem 
não confio muito, apesar de ter ele seus simpatizantes 
aqui no Brasil. O Presidente Chávez, no seu esforço 
pessoal, deu-nos uma excelente sugestão: o banho 
de 3 minutos.

 Desde quando S.Exa. falou no banho de 3 mi-
nutos, comecei a exercitá-lo e percebi que dá certo, 
que é possível o banho de 3 minutos – é claro que 3 
minutos com a torneira aberta, intercalados com ou-
tros 3 minutos.

 Então, na realidade, não se trata de em Cope-
nhague discutir e resolver a situação da humanidade. 
Cada indivíduo, cada pessoa tem hoje a importância de 
um grande dirigente, cada pessoa é responsável pela 
transformação do planeta. Isso é muito importante.

 Nós estamos agora também com outro mito: as 
metas e seus números. E eu peço que ninguém se 
deixe levar pela magia dos números, números como 
39, 39,2. Aliás, quando vejo um número como 39,2, eu 
me lembro de Nelson Rodrigues, que perguntava: “Por 
que os quebrados, por que o ‘vírgula dois’?”. Também 
eu desconfio às vezes de números que aparecem com 
quebrados. Às vezes querem indicar uma precisão 
científica que na verdade não existe.

 Mas é fundamental que compreendamos que 
por trás dos números existe toda uma mudança da 
sociedade. Esses números serão inviáveis, se a so-
ciedade não mudar. Esses números serão inviáveis, 
se não houver uma transformação tecnológica e nós 
passarmos a produzir de forma diferente. Esses nú-
meros serão inviáveis, se não passarmos a consumir 
de forma diferente. Portanto, os números não dizem 
nada; eles apenas anunciam uma grande mudança 
pela qual nós estamos passando.

 E vejam que nós estamos passando por uma 
mudança centrada no aquecimento global. Sou da-
queles antigos que começaram a lutar pelo meio am-
biente antes que houvesse indicação da existência do 
aquecimento global.

Quando Rachel Carson escreveu A Primavera 
Silenciosa, ela se referia à desaparição dos passari-
nhos num setor dos Estados Unidos. E o simples fato 
de os passarinhos estarem desaparecendo já era uma 
razão para lutarmos, já era uma perda insuperável para 
a humanidade. 

Passamos agora por esta situação: vamos discutir 
Copenhague; vamos acompanhar o Governo com a sua 
meta; vamos trabalhar, como disse a nossa Ministra 
Marina Silva, no sentido de que essa meta se transfor-
me em lei – mas não devemos perder a perspectiva de 
que o aquecimento global é apenas um guarda-chuva 
para os grandes problemas ambientais que temos.

Vejam, por exemplo, a questão dos oceanos. O 
Brasil já retira uma parte de sua riqueza dos oceanos; 
o Brasil vai retirar mais ainda das profundidades dos 
oceanos, a 7 mil metros abaixo da linha d’água. E nós 
temos um trabalho sobre os oceanos muito precário; 
nós não conhecemos ainda os nossos mares.

Houve, evidentemente, pioneiros no Brasil, como 
o Almirante Paulo Moreira, que criou o Instituto Nacio-
nal de Estudos do Mar, mas temos a enorme respon-
sabilidade de fazer com que a exploração do pré-sal 
não seja um processo com o qual o Brasil emita mais 
gases poluentes. Sabemos hoje que os primeiros tes-
tes com o pré-sal indicam emissões 3 vezes maiores 
do que as emissões do pós-sal.

Portanto, nossa tarefa é muito grande: ela pas-
sa pela luta contra o aquecimento global, mas passa 
também pela compreensão de que, ainda que não 
houvesse aquecimento global, ainda que o Planeta 
não estivesse ameaçado, ou as pessoas estivessem 
ameaçadas de verem suas vidas inviabilizadas, nós 
precisamos lutar para que o meio ambiente seja pro-
tegido. Porque a existência dos pássaros, a existência 
de ar limpo, a existência de água limpa, a existência 
dos peixes e das baleias justificam a nossa luta. 
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Claro que respeitamos muito e temos cada vez 
mais enfatizado a importância da economia. Claro que 
vamos ganhar dinheiro com o meio ambiente. Claro que 
é possível ganhar muito dinheiro e continuar sobreviven-
do no Planeta – a Inglaterra já cresce reduzindo suas 
emissões, a Suécia já cresce reduzindo suas emissões. 
Mas, é muito importante, é absolutamente necessário 
que as pessoas despertem para a natureza.

O primeiro pintor ocidental a se dar conta da na-
tureza foi Turner. Antes, as pinturas ocidentais eram 
apenas de pessoas, ainda que às vezes sobre algum 
fundo. Foi Turner, em determinado momento, que se 
deu conta de que havia a natureza.

Então, em face do aquecimento global, esse 
grande problema que nos ameaça, eu peço a todos 
que tomem conhecimento da natureza. Isso é funda-
mental. Em Minas Gerais, de onde vim, as pessoas 
tinham um cartaz que dizia: “Olhem bem as monta-
nhas, porque elas podem desaparecer, ou podem ser 
transfiguradas”. E muitas montanhas de Minas Gerais 
foram efetivamente transfiguradas. E agora eu digo: 
olhem bem o oceano, porque ele pode ser transfigu-
rado nesse imenso processo de exploração ao qual 
vamos submetê-lo.

O processo que estamos vivendo em Copenha-
gue é apenas um pequeno momento na história deste 
Planeta. Um pequeno momento que não é apenas da-
queles atores, não é do Sarkozy, não é do Berlusconi, 
mas de cada um de nós. Temos de viver Copenhague 
como se fosse a nossa Copenhague e não apenas a 
Copenhague deles.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Teixeira) – 

Estamos recebendo neste momento a Senadora Ideli 
Salvatti, que preside a Comissão Mista de Mudanças 
Climáticas do Congresso Nacional.

Peço licença aos Parlamentares inscritos para 
conceder a palavra à Senadora Ideli Salvatti. Antes, 
porém, peço ao Deputado Maurício Rands que assu-
ma a Presidência, para que eu possa conceder uma 
entrevista aqui ao lado. 

A SRA. SENADORA IDELI SALVATTI – Agradeço 
a gentileza ao Deputado Paulo Teixeira, que presidia a 
sessão, e também ao Deputado Maurício Rands, que 
assume a condução dos trabalhos.

 Em primeiro lugar, quero agradecer ao Congres-
so Nacional a responsabilidade a mim concedida de 
presidir a Comissão Mista de Mudanças Climáticas 
em seu primeiro ano como Comissão Permanente do 
Congresso Nacional. 

Por si só, o primeiro ano de algo que se conso-
lida sempre é um ano de muitos desafios. Mas este 
ano, além de ser o primeiro desta Comissão Mista 

Permanente, ainda é o ano em que o debate da ques-
tão das mudanças climáticas, por conta da COP-15, 
tomou dimensão de maior relevância e maior respon-
sabilidade.

 Cumpre salientar que a Comissão não tem caráter 
deliberativo, é fórum de aprofundamento dos temas, de 
debates, acompanhamento e apresentação de suges-
tões, para que o Congresso Nacional se aproprie, de 
forma adequada, desse tema tão relevante. 

Ao longo do ano, realizamos muitas audiências e 
atividades em outros locais do território nacional, pois 
fomos a vários Estados para acompanhar situações 
extremamente especiais e de desastres, como os ca-
sos de Santa Catarina, da Amazônia e do semiárido 
no Nordeste. Promovemos uma sessão denominada 
vigília no plenário do Senado Federal, que durou pra-
ticamente uma noite toda, na qual debatemos a ques-
tão da preservação da Amazônia e que contou com a 
participação de artistas que lideraram a coleta de mais 
de 1 milhão de assinaturas em todo o Brasil. 

A CMMC ocupou-nos sobremaneira, mas tenho 
convicção de que o resultado é extremamente posi-
tivo. Vamos fechar com chave de ouro o trabalho da 
Comissão – que tive a honra de presidir, sendo Vice-
Presidenta a Deputada Vanessa Grazziotin e Relator 
o Deputado Colbert Martins. Possibilitamos que sejam 
levadas à COP-15, em Copenhague, questões cujas 
matérias a Câmara dos Deputados já aprovou por 
unanimidade e, neste momento, estão no Senado Fe-
deral. Refiro-me aos Projeto de Lei nº 2.223, de 2007, 
que cria o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima; 
e Projeto de Lei nº 18, de 2007, que institui a Política 
Nacional de Mudanças Climáticas.

 Para nós é muito importante que isso aconteça 
em função de um dos principais argumentos que o 
Presidente dos Estados Unidos, Sr. Barak Obama, tem 
utilizado para que aquele país fique fora do estabele-
cimento das metas, daquilo que tem responsabilidade 
de assumir perante o planeta e todos. S.Exa. alega que 
a legislação pertinente ainda não foi aprovada pelo 
Congresso dos Estados Unidos.

Então, é de suma importância as atitudes já ado-
tadas pelo Brasil. Primeiramente, estabelecemos os 
nossos compromissos – é fundamental registrar sem-
pre que não são metas, mas compromissos. Há algo 
muito mais importante: esses compromissos, além de 
serem assumidos na Conferência, são muito mais as-
sumidos com o desenvolvimento do País, com a sus-
tentabilidade e a biodiversidade brasileira. 

É essencial diminuir o desmatamento e estabe-
lecer números claros que possam ser monitorados por 
nós e não pelos outros. Mas precisamos exigir, sim, o 
estabelecimento de metas de todos aqueles que com-
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prometeram o planeta ao longo de séculos e principal-
mente das últimas décadas – temos a obrigação de 
fazer isso com os Estados Unidos, o Japão, países da 
União Europeia e tantos outros.

 Deputado Maurício Rands, sei que a delegação 
de Parlamentares brasileiros que estará presente na 
COP-15 é bastante representativa do Congresso Na-
cional. Mas fará toda diferença se pudermos dizer aos 
representantes dos Estados Unidos: “Yes, we can.” Ou 
seja, nós podemos e fizemos; nossa responsabilidade 
de aprovar a Política Nacional de Mudanças Climáti-
cas e o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima está 
cumprida.

 Apesar de a CMMC não ter caráter deliberativo, 
todos os membros da Comissão, principalmente eu, 
que sou Presidenta, a Deputada Vanessa Grazziotin e o 
Deputado Colbert Martins, estão absolutamente envol-
vidos com essas matérias, que esperamos sejam apro-
vadas pela Comissão de Serviços de Infra-Estrutura do 
Senado Federal nesta semana. Inclusive, sou Relatora 
dos 2 projetos. Após passarem pela CI, esperamos que 
também sejam aprovados nas 2 últimas Comissões. 
Pelo fato de terem sido aprovados por unanimidade na 
Câmara dos Deputados, acredito que o Senado agirá 
de igual maneira, sem alterá-los. Aí, sim, poderemos 
vê-los sancionados pelo Presidente Lula.

 Sr. Presidente, gostaria ainda de fazer mais um 
registro, se V.Exa. me permitir. Na semana passada, 
na condição de Presidenta da Comissão, fui convidada 
para um almoço na Embaixada da Noruega, juntamente 
com tantas outras personalidades, entre elas o Ministro 
Carlos Minc. O convite foi feito pela Embaixadora Turid 
Eusébio, em virtude da presença do Ministro de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Internacional da Norue-
ga, Erik Solheim, personalidade reconhecida e elogia-
da, que muitas vezes veio ao Brasil, onde acompanha 
a evolução das políticas ambientais e de redução de 
desmatamento que o País vem implantando.

 O Ministro Erik tinha chegado da Amazônia, onde 
fez inúmeras visitas e viu a sustentabilidade da extra-
ção do látex e da pesca no Acre, bem como a política 
de remanejamento que o Estado vem mantendo.

 A palavra do Ministro foi muito contundente e 
elogiosa com relação a tudo que vem sendo feito 
nos últimos anos no Brasil; à política de combate ao 
desmatamento; à posição do País na preparação da 
COP-15; e ao protagonismo alcançado principalmen-
te nas últimas semanas, ao exigir as tais metas tão 
necessárias.

 Ocorreu algo muito interessante no almoço: o 
Embaixador da Grã-Bretanha, a qual tem legislação 

ambiental aprovada, inclusive com metas, demonstrou 
muito interesse e colocou-se inteiramente à disposi-
ção para acompanhar a questão, para que também 
o Brasil aprovasse a Política Nacional de Mudanças 
Climáticas.

 Portanto, faço o registro de que a comunidade 
internacional está muito atenta e acompanha, passo 
a passo, a forma como o Brasil vem desenvolvendo 
sua política de redução de emissões e de combate ao 
desmatamento. Para nossa felicidade, o almoço coin-
cidiu com a divulgação de dados pelo INPE, de que 
tivemos o menor índice de desmatamento dos últimos 
20 anos. Do ano passado para 2009, houve queda de 
45% nos desmatamentos da Amazônia.

 Sr. Presidente, é isto que gostaria de deixar regis-
trado em nome da Comissão Mista Permanente sobre 
Mudanças Climáticas, que tenho a honra de presidir 
neste ano. Muito obrigada.

Durante o discurso da Senadora Ideli Salvatti 
o Sr. Paulo Teixeira, § 2º do art. 18 do Regimento In-
terno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Maurício Rands, § 2º do art. 18 do Regimento 
Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Maurício Rands) 
– Muito obrigado, Senadora Ideli Salvatti, que veio a 
esta Comissão Geral na condição de convidada e deu 
grande contribuição ao nosso debate.

Passo a palavra ao próximo Deputado inscrito, 
Deputado Paes Landim. Solicito a S.Exa. e aos demais 
inscritos que façam as intervenções em 3 minutos, por-
que temos de encerrar esta Comissão Geral às 13h.

O SR. DEPUTADO PAES LANDIM -

DISCURSO DO SR. DEPUTADO PAES 
LANDIM QUE, ENTREGUE AO ORADOR 
PARA REVISÃO, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO.

O Sr. Maurício Rands, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Teixeira, 
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Teixeira) 
– Anuncio a presença no plenário do Sr. Pedro Perrelli, 
Diretor-Executivo da Associação Brasileira de Energia 
Eólica, e do Sr. Ramon Fiestas, Secretário-Geral da 
Associação Empresarial Eólica, da Espanha. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Teixeira) 
– Passo a palavra ao ilustre Deputado Maurício Ran-
ds, por 3 minutos.

O SR. DEPUTADO MAURÍCIO RANDS – Obri-
gado, Presidente Paulo Teixeira.
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 Nobres pares, eu quero pinçar a observação da 
Senadora Ideli Salvatti. Nós vamos chegar à COP-15, 
em Copenhague, podendo dizer não só aos Estados 
Unidos da América, mas à comunidade internacional 
que nós podemos – “yes, we can!” Nós, o Poder Legis-
lativo, o Poder Executivo, a sociedade brasileira, cria-
mos uma política nacional de combate às mudanças 
climáticas, um fundo nacional de mudanças climáticas e 
estamos com uma arquitetura que nos permite assumir 
um compromisso, assumir metas voluntárias.

Queremos ratificar o princípio da responsabilida-
de histórica que gera o princípio da responsabilidade 
comum, porém diferenciada. Aqueles países que se 
desenvolveram com mais brevidade poluíram mais e, 
por isso, são mais responsáveis pelo estoque, mas nós 
também somos responsáveis.

 O Brasil hoje é exemplo também nessa área, 
não só pela sua matriz de energia elétrica limpa e 
renovável, com participação de 88%, como também 
pela sua matriz energética, no seu conjunto, 45% 
renovável.

 Além disso, o Brasil tem o Programa de Controle 
da Poluição do Ar por Veículos Automotores, que está 
reduzindo o peso das emissões de nossa frota. Temos 
também o Plano de Combate ao Desmatamento da 
Amazônia, que já nos permite afirmar, na meta a ser 
assumida pelo País como compromisso voluntário pe-
rante os organismos internacionais em Copenhague, 
que o desmatamento contribui com 20%.

 O mais importante é que esses compromissos 
assumidos pelo Brasil internamente, com seu setor 
produtor e com os consumidores, e internacionalmente, 
na COP-15, preveem um crescimento até 2020 de 5% 
ou 6%. O Brasil continuará crescendo para promover a 
inclusão social, marca do Governo do PT – dos aliados 
e do Presidente Lula, mas o crescimento mudará de 
qualidade, porque essas metas – que inclui a PEC do 
Bioma, do Deputado Pedro Wilson – proporcionarão 
crescimento com uma matriz limpa e ambientalmente 
sustentável.

 O Brasil pode – “Yes, we can”. E o Congresso 
Nacional está dando grande contribuição para o País 
chegar com altivez, com compromisso e com respon-
sabilidade na COP-15, em Copenhague.

 Obrigado, Presidente Paulo Teixeira. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Teixeira) 

– Passo a palavra ao ilustre Deputado Antonio Car-
los Mendes Thame, do PSDB – de São Paulo, por 3 
minutos.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES 
THAME – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há 
suficiente consenso de que é inadiável tomar medi-
das enérgicas para evitar que o acúmulo de gases de 

efeito estufa na atmosfera, em especial o CO2 (dióxido 
de carbono), permaneça em níveis acima de 450 ppm 
(partes por milhão), a fim de impedir que a temperatura 
média na superfície da terra suba mais que 2°C. Este 
é o aumento da temperatura considerado suportável. 
Acima de 2°C, corre-se o risco de romper o limite de 
resiliência, ou seja, ultrapassar o ponto a partir do qual 
os ecossistemas essenciais à manutenção da vida hu-
mana no planeta perdem a capacidade de autorrege-
neração, o que pode precipitar uma catástrofe.

Hoje, a concentração dos gases de efeito es-
tufa na atmosfera já está em 385 ppm e continua 
subindo, devido ao aumento no consumo de ener-
gia, o qual deverá, até 2030, crescer 45%, em de-
corrência, principalmente, da queima de combus-
tíveis fósseis.

Por tudo isso, há enorme expectativa de que, na 
próxima Conferência do Clima, em Copenhague, na 
Dinamarca, em dezembro deste ano, sejam adotadas 
metas rigorosas de redução dos gases do efeito estufa, 
diferenciadas por países, que levem em conta tanto o 
passado quanto o presente, considerando não ape-
nas as responsabilidades históricas, mas também as 
emissões atuais de cada país. Metas que deverão ser 
acatadas por todos.

Hoje, os 10 maiores emissores de gases do efeito 
estufa são os Estados Unidos, China, Europa, Brasil, 
Indonésia, Rússia, Japão, Índia, Canadá e Austrália, 
responsáveis por mais de dois terços de todas as 
emissões mundiais.

China, Brasil, Indonésia e Índia, países em de-
senvolvimento que fazem parte dessa lista de maiores 
emissores, foram desobrigados, pelo Protocolo de Kyo-
to, em 1997, de reduzir suas emissões. De lá para cá, 
elas aumentaram. Na China, subiram em quase 40% 
e hoje já respondem por 20% das emissões mundiais. 
Isto impõe uma constatação inquestionável: sem a 
participação de todos os países, inclusive dos emer-
gentes, não haverá a menor possibilidade de serem 
alcançados os índices necessários de redução das 
emissões mundiais.

Por tudo isso, recusar-se a assumir metas com-
pulsórias de redução de gases do efeito estufa significa 
ignorar irresponsavelmente a gravidade da situação e 
a necessidade de medidas urgentíssimas, inadiáveis 
e imprescindíveis para enfrentar o problema.

Consciente da gravidade da situação e da ur-
gência de se tomar as medidas necessárias, o Go-
verno de São Paulo deu o exemplo, instituindo sua 
Política Estadual de Mudanças Climáticas, que de-
termina a redução, até 2020, em 20% das emissões 
de gases de efeito estufa, em relação aos níveis vi-
gentes em 2005.
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É a primeira lei estadual brasileira com meta 
obrigatória de redução de gases de efeito estufa. 
Os 20% de São Paulo equivalem a 3,5%, em nível 
nacional.

Aliás, repete-se aqui o que ocorre nos Estados 
Unidos. Lá, 15 Estados (seguindo o exemplo da Cali-
fórnia) formaram uma coalizão que atropela o Gover-
no Federal e aprova metas estaduais obrigatórias de 
redução de emissões de gases de efeito estufa.

E em nível nacional? Neste plenário, aprovamos 
a Lei de Política Nacional de Mudanças Climáticas, 
da qual fui o Relator e apresentei o substitutivo que 
prevaleceu, prevendo: a obrigatoriedade do inventário 
das emissões; a obrigatoriedade de planos setoriais; 
dispositivos nas licitações públicas para privilegiar as 
propostas de energias limpas; diferencial tributário 
(alíquotas diferenciadas de tributos) para beneficiar as 
energias limpas; apoio aos biocombustíveis. 

O projeto, que ainda não foi aprovado pelo Se-
nado, também prevê que o Governo adote metas 
obrigatórias de redução de gases de efeito estufa. 
No entanto, o Governo Federal acaba de apresentar 
metas voluntárias de redução de até 38% dos gases 
de efeito estufa. Em relação a quê? Às emissões de 
hoje? Não. Trata-se de uma redução de 38% em rela-
ção às emissões que estarão ocorrendo em 2020, se 
nada fosse feito para mitigá-las. Em outras palavras, 
se hoje o Brasil emite aproximadamente 1,85 bilhões 
de toneladas (não se conhecem os valores corretos, 
porque não há um inventário atualizado), daqui a 11 
anos estima-se que deverão estar em torno de 2,7 
bilhões, se nada for feito, obedecendo ao business as 
usual. Se houver esta redução prevista de até 38%, 
as emissões cairão para 1,7 bilhões de toneladas por 
ano. Isto significa que, em relação ao que hoje está 
sendo emitido, haverá uma diminuição de aproxima-
damente 10%, exatamente a metade daquilo que o 
Estado de São Paulo está se propondo a reduzir. Mes-
mo assim, já seria um compromisso quantificável e 
verificável para se levar a Copenhague. No entanto, 
trata-se de mera meta voluntária. O que significam 
metas voluntárias? 

Esperava-se que a decisão de São Paulo pu-
desse induzir o Brasil a assumir metas obrigatórias 
de redução das emissões de gases do efeito estufa. 
Confrontados com risco de uma tragédia que hoje é a 
maior ameaça à sobrevivência, em toda a história da 
humanidade, não podemos ficar esperando que países 
venham a assumir voluntariamente metas de redução 
das emissões de gases do efeito estufa. 

O que precisamos é de metas revestidas de com-
pulsoriedade (e não voluntariedade), para enfrentar o 
problema. É fundamental ressaltar que, caso não haja 

o caráter mandatário das convenções internacionais e 
que depois de ratificadas pelos países se transformem 
em leis internacionais, não faz sentido quase duzentos 
países se reunirem em Copenhague, a um alto custo, 
apenas para cada um dizer aquilo que voluntariamen-
te pretende fazer. Além disso, advogar programas de 
caráter voluntário, e portanto, sem que os resultados 
possam ser cobrados, equivale a pedir autorização 
para omitir-se. 

O Brasil, assim como a China e a Índia, ao se re-
cusarem a assumir metas obrigatórias de redução de 
gases do efeito estufa, contribuem muito para reforçar 
a posição daqueles países que nas últimas Conferên-
cias do Clima, tanto em Nairobi, como em Bali ou em 
Poznam, defenderam, com meridiana clareza: “nada 
de metas de cortes de emissões, nada de compromis-
sos obrigatórios e zero de contribuições financeiras”. 
Esses países, durante todo o tempo, só têm falado em 
“metas nacionais voluntárias”, o que equivale a pregar 
a desnecessidade de se perseguir um tratado inter-
nacional para proteger o clima, deixando que “cada 
país faça o que quiser, quando quiser”, para reduzir 
suas emissões.

Para o Prof. José Goldenberg: “Metas voluntá-
rias não são objeto de acordos internacionais. O Brasil 
chegar a Copenhague com meta voluntária e querer 
exigir que os países industrializados assumam metas 
compulsórias é algo muito assimétrico. Fica descar-
tada qualquer possibilidade do Brasil reassumir uma 
posição de liderança”. (Estado S.P. 14/11/09)

O fato é que o Brasil, para reassumir sua liderança 
internacional em questões ambientais, precisa passar a 
acreditar na cooperação multilateral. Precisa investir em 
ações governamentais coordenadas e integradas sob a 
égide de uma organização internacional, para aprovar 
leis juridicamente vinculantes, impositivas, passíveis 
de serem respeitadas e cumpridas compulsoriamente 
por todos os países signatários da ONU.

A via multilateral, revestida de compulsoriedade 
e não de voluntariedade, é o único caminho para en-
frentar os efeitos do aquecimento global.

 Muito obrigado.

V – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Paulo Teixeira) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
Peço desculpas a todos os Parlamentares ins-

critos, mas uma sessão extraordinária será iniciada 
neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Teixeira) – Encer-
ro a sessão, convocando para hoje, quarta-feira, dia 
18 de novembro, às 13h, sessão extraordinária com 
a seguinte
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ORDEM DO DIA

URGÊNCIA 
(Art. 155 do Regimento Interno)

Votação

ITEM ÚNICO

PROJETO DE LEI Nº 5.939-B, DE 2009 
(Do Poder Executivo)

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei nº 5.939-B, de 2009, que autoriza o Poder 
Executivo a criar a empresa pública denomi-
nada Empresa Brasileira de Administração 
de Petróleo e Gás Natural S.A. – PETRO-SAL, 
e dá outras providências; tendo parecer da 
Comissão Especial pela constitucionalida-

de, juridicidade e técnica legislativa; pela 
adequação financeira e orçamentária; e, no 
mérito, pela aprovação deste, das Emenda de 
Plenário nºs 72 e 87, pela aprovação parcial 
das de nºs 13, 14, 40, 63, 73, 76, 89, 94 e 101, 
com emendas do Relator de nºs 1 a 5, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa; pela adequação financeira e or-
çamentária; e, no mérito, pela rejeição das 
Emendas de Plenário de nºs 1 a 12, 15 a 39, 
41 a 61, 64 a 71, 74, 75, 77 a 86, 88, 90 a 93, 95 
a 100 e 102 a 106 (Relator: Dep. Luiz Fernando 
Faria). Pendente de parecer às Emendas de 
Plenário apresentadas durante a discussão 
da matéria. A Emenda de Plenário nº 62 foi 
retirada pelo autor. 

(Encerra-se a sessão às 13 horas e 1 
minuto)

SEÇÃO I

Ata da 319a Sessão, Extraordinária, Vespertina,  
em 18 de novembro de 2009

Presidência dos Srs.: Michel Temer,  
Presidente Marco Maia, 1º Vice-Presidente Inocêncio Oliveira, 2º Secretário

ÀS 13 horas e um minuto comparecem 
à Casa os SRS.:

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

RORAIMA

Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Francisco Rodrigues DEM
Marcio Junqueira DEM
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP
Urzeni Rocha PSDB
Presentes Roraima: 6

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM

Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Amapá: 2

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT
Gerson Peres PP
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PSC
Presentes Pará: 13

AMAZONAS

 Átila Lins PMDB PmdbPtc
 Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 3
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RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT
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: 8

ACRE

Fernando Melo PT
Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PV
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Acre: 6

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz PR
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 6

MARANHÃO

Bene Camacho PTB
Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PR
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Julião Amin PDT
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Roberto Rocha PSDB
Sarney Filho PV
Zé Vieira PR
Presentes Maranhão: 12

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Arnon Bezerra PTB
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PRB PsbPCdoBPmnPrb
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT

Leo Alcântara PR
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PR
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
Paes Landim PTB
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Presentes Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

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

PARAÍBA

Luiz Couto PT
Rômulo Gouveia PSDB
Wellington Roberto PR
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Presentes Paraíba: 4

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Charles Lucena PTB
Fernando Ferro PT
Fernando Nascimento PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Mendonça Bezerra DEM
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Roberto Magalhães DEM
Silvio Costa PTB
Wolney Queiroz PDT
Presentes Pernambuco: 16
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ALAGOAS

Augusto Farias PTB
Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PSC
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Presentes Alagoas: 6

SERGIPE

Eduardo Amorim PSC
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM
José Carlos Machado DEM
Mendonça Prado DEM
Presentes Sergipe: 5

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV
Edson Duarte PV
Félix Mendonça DEM
Fernando de Fabinho DEM
Geraldo Simões PT
Jairo Carneiro PP
João Almeida PSDB
Jorge Khoury DEM
José Carlos Aleluia DEM
José Carlos Araújo PDT
José Rocha PR
Joseph Bandeira PT
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PV
Luiz Carreira DEM
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Márcio Marinho PRB PsbPCdoBPmnPrb
Marcos Medrado PDT
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
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
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
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
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
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Delgado PT
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Vitor Penido DEM
Presentes Minas Gerais: 31

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandy Loureiro PSC
Manato PDT
Sueli Vidigal PDT
Presentes Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Biscaia PT
Arnaldo Vianna PDT
Arolde de Oliveira DEM
Brizola Neto PDT
Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
Cida Diogo PT
Dr. Adilson Soares PR
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PRB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS
Fernando Gabeira PV
Filipe Pereira PSC
Geraldo Pudim PR
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Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Indio da Costa DEM
Jair Bolsonaro PP
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT
Neilton Mulim PR
Otavio Leite PSDB
Rodrigo Maia DEM
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM
Presentes Rio de Janeiro: 26

SÃO PAULO

Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Jardim PPS
Beto Mansur PP
Bispo Gê Tenuta DEM
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Devanir Ribeiro PT
Dr. Nechar PP
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Eleuses Paiva DEM
Emanuel Fernandes PSDB
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT
João Paulo Cunha PT
Jorginho Maluly DEM
José Aníbal PSDB
José Eduardo Cardozo PT
José Genoíno PT
José Mentor PT
José Paulo Tóffano PV
Lobbe Neto PSDB
Luciana Costa PR
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Maluf PP
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Tripoli PSDB

Roberto Santiago PV
Silvio Torres PSDB
Vanderlei Macris PSDB
Walter Ihoshi DEM
William Woo PPS
Presentes São Paulo: 44

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Eliene Lima PP
Homero Pereira PR
Pedro Henry PP
Presentes Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PSC
Osório Adriano DEM
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Distrito Federal: 4

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado DEM
Sandes Júnior PP
Presentes Goiás: 7

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Dagoberto PDT
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Presentes Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Alceni Guerra DEM
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas PT
Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
Angelo Vanhoni PT
Assis do Couto PT
Chico da Princesa PR
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Gustavo Fruet PSDB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
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Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ricardo Barros PP
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Wilson Picler PDT
Presentes Paraná: 21

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP
José Carlos Vieira PR
Nelson Goetten PR
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP
Cláudio Diaz PSDB
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Fernando Marroni PT
Geraldinho PSOL
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP
Luis Carlos Heinze PP
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
Renato Molling PP
Vieira da Cunha PDT
Presentes Rio Grande do Sul: 19

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A lista 

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

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Fica 

dispensada a leitura da ata da sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Passa-

se à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE 
(Não há expediente a ser lido)

O SR. JÚLIO DELGADO – Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JÚLIO DELGADO (Bloco/PSB – MG. Re-
clamação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
hoje estive aqui às 7h45min para me inscrever para 
falar no período de Breves Comunicações e fui infor-
mado de que a lista seria aberta momentos antes do 
início da sessão extraordinária.

 Foi feita uma lista informal. Cheguei agora para 
a abertura da sessão e meu nome não consta dela. 
Peço a V.Exa. que me permita usar os 3 minutos nas 
Breves Comunicações.

 Agradeço-lhe a deferência.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Aceito 

a reclamação. V.Exa. dispõe de 3 minutos.
O SR. JÚLIO DELGADO (Bloco/PSB – MG. Sem 

revisão do orador.) – Muito obrigado.
Sr. Presidente, uso a tribuna para apresentar nova-

mente à Mesa um requerimento subscrito por mais de 80 
Deputados da base de apoio do Governo do Presidente 
Lula, pedindo a votação do PL nº 1. Mais uma vez, apre-
sento requerimento para inclusão do projeto na pauta. 

Lerei neste momento o requerimento enviado ao 
Presidente Michel Temer:

 “Nós, Deputados abaixo assinados, per-
tencentes à base aliada ao Governo Federal 
nesta Casa, vimos por meio deste requerer a 
V.Exa. a imediata inclusão na pauta de vota-
ções do Projeto de Lei nº 1/2007, que “dispõe 
sobre o valor do salário mínimo a partir de 
2007 e estabelece diretrizes para a política 
de valorização de 2008 a 2023”.

Como representantes do povo brasileiro, 
não podemos ignorar as diversas caravanas 
que estiveram em Brasília para acompanhar a 
votação da matéria e que terminaram frustra-
das, por falta de acordo político. Não podemos 
muito menos ignorar o pedido de milhares de 
aposentados que diariamente enviam e-mails 
solicitando a votação do projeto. 

A votação do PL 01/2007 é nossa bandei-
ra, nossa luta e, acima de tudo, nossa obriga-
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ção. Não podemos permitir que tal fato acabe 
se tornando um discurso vazio. Ainda que a 
obstrução não seja um caminho possível para 
os partidos de apoio ao Governo, nosso traba-
lho e compromisso são para que o PL 01/2007 
seja votado ainda no ano de 2009, tendo em 
vista o considerarmos tão relevante para nosso 
País quanto os projetos do pré-sal.

Sendo o que se apresenta para o momen-
to e certos da valiosa atenção, apresentamos 
nossos cordiais cumprimentos, na certeza do 
pedido deferido por V.Exa.”

Sr. Presidente, esse requerimento foi dirigido ao 
Presidente Michel Temer, pedindo para incluir em pauta 
a votação do PL nº 1.

Apesar de ter o apoio de vários Deputados da 
Oposição, de parte do PSDB – agora, por questões 
eleitorais, talvez não queira apoiar o documento –, do 
Democratas e do PPS – apenas os Deputados da base 
de apoio assinam esse documento. Outros podem subs-
crevê-lo para que o projeto seja votado este ano.

Portanto, encaminho ao Presidente carta subscri-
ta por Deputados da base de apoio e o requerimento, 
para que possamos votar, finalmente, o projeto que faz 
justiça aos aposentados e pensionista.

O requerimento subscrito por mais de 80 Depu-
tados e a carta encaminhada ao Presidente são no 
mesmo sentido.

Sr. Presidente, muito obrigado pela gentileza e de-
ferência de V.Exa. na compreensão da falta de definição 
sobre a inclusão das propostas e a inscrição para as 
Breves Comunicações em sessões extraordinárias.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Aceito 
a reclamação de V.Exa., Deputado.

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

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Mauro Be-

nevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a Confederação Nacional da Indús-
tria, que têm à frente o nosso colega Armando Monteiro 
Neto, deverá fazer chegar ainda hoje às mãos do Pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva um diagnóstico sobre 
os investimentos necessários para maior aceleração do 
desenvolvimento do País, notadamente na área de in-
fraestrutura, envolvendo portos, estradas e hidrelétricas, 
primordialmente, dentro de percentuais que correspon-
dam, proporcionalmente, ao Produto Interno Bruto.

No entender do diretor de operações daquela 
prestigiosa entidade sindical de grau superior, Rafael 

Luchesi, torna-se indispensável a aplicação de dota-
ções mais ponderáveis, como acentua textualmente: 
“Deveríamos estar investindo em torno de 5% do PIB, 
que são 145 bilhões apenas para a infraestrutura de 
saneamento, transporte e energia”.

Para ele, as deficiências na área de logística 
produtiva tendem a dificultar a inserção do Produto 
Interno Bruto em mercados mais exigentes e em ca-
deias produtivas de maior valor agregado. Enfatiza com 
redobrada ênfase: “Precisamos transformar as opor-
tunidades que se abrem no Brasil numa alavanca de 
inserção da economia nacional e assegurar também 
qualidade de vida à nossa população”. 

Há expectativa de que os investimentos possam 
chegar a 5% do PIB, o que significará um acréscimo 
relativamente expressivo no crescimento de nossas 
atividades produtivas.

Em outras ocasiões semelhantes, em que a CNI 
analisou o desdobramento do quadro econômico do 
Brasil, o Poder Legislativo tem-se feito presente nos 
aludidos eventos, numa coparticipação solidária, diante 
da relevância da iniciativa, originária de uma institui-
ção que congrega o mais importante setor da área de 
desenvolvimento do nosso País.

Pela inquestionável importância do acontecimento, 
senti de meu dever trazê-lo ao conhecimento da Casa, 
absolutamente convicto de que o Primeiro Mandatário 
deter-se-á sobre o documento, acatando as sugestões 
apresentadas pelos industriais brasileiros, todos cal-
cados em abalizadas prospecções em setores vitais 
de nossa economia.

Esse documento, Sr. Presidente, deverá chegar 
às mãos do Presidente da República nas próximas 
horas. Ele traz a posição da CNI, que é dirigida pelo 
eminente Deputado Armando Monteiro, representante 
de Pernambuco nesta Casa.

O SR. PEDRO FERNANDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB – MA. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
apresento questão de ordem com base no art. 95 do 
Regimento Interno.

 Tenho assistido, em várias Comissões – hoje 
pela manhã, na Comissão de Minas e Energia –, a 
discussões sobre requerimentos.

Fiz uma reclamação ao Presidente da Comis-
são de Minas e Energia, com base no art. 96 do Re-
gimento, indagando se havia ou não discussão so-
bre requerimento de audiência pública. S.Exa. disse 
que havia.

 Passo a ler a Seção III do nosso Regimento:
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“Seção III
Sujeitos à Deliberação do Plenário.
Art. 117. Serão escritos e dependerão 

de deliberação do Plenário os requerimentos 
não especificados neste Regimento e os que 
solicitem:

 ..............................................................
VIII – audiência de Comissão, quando 

formulados por Deputado;
 ..............................................................
§ 1º Os requerimentos previstos neste 

artigo não sofrerão discussão, só poderão ter 
sua votação encaminhada pelo Autor e pelos 
Líderes, por cinco minutos cada um, e serão 
decididos pelo processo simbólico.”

Solicito à Casa que interprete esse artigo e defina 
se nos requerimentos de audiências públicas requeri-
das por Deputado na Comissão há ou não discussão. 
Se não houver discussão, Sr. Presidente, a Mesa deve 
encaminhar a interpretação a todas as Comissões para 
que não haja esse mal-estar.

 Pela interpretação do art. 117, inciso VIII e § 1º, 
não cabe discussão nos requerimentos de audiências 
públicas. Cabe encaminhamento pelos Srs. Líderes ou 
pelo autor do requerimento.

Solicito à Mesa que discipline essa questão. Se 
eu estiver errado, naturalmente, retirarei as minhas 
reclamações nas devidas Comissões.

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

colho a questão de ordem de V.Exa. Vou tomar as de-
vidas providências.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-
do a palavra ao ilustre Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro que on-
tem a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o 
fim do fator previdenciário. O projeto de lei que trata 
do assunto será trazido para o plenário da Câmara 
dos Deputados. Queremos que isso ocorra o mais 
rapidamente possível para resolver de vez a questão 
de vários aposentados e pensionistas, que aguardam 
ansiosamente uma solução.

 Passo a abordar outro assunto. Sras. e Srs. Depu-
tados, na última segunda-feira, estivemos na Federação 
do Comércio do Estado de São Paulo, discutindo vários 
projetos de interesse do setor. Certamente colocaremos 
à disposição dos Parlamentares todo esse trabalho. Sem 
dúvida alguma, ele é extremamente importante.

No último domingo, estivemos em Bragança 
Paulista, num atendimento sobre Previdência Social, 
preparado pela Vereadora Beth Chedid. Agradeço à 
Prefeitura o apoio e a oportunidade de atender mais 

de uma centena de pessoas e dar orientação sobre 
Previdência Social.

Aguardamos que, no começo do ano, como prome-
teu o Ministro José Pimentel, a aposentadoria do trabalha-
dor rural em meia hora seja também regulamentada.

Obrigado, Sr. Presidente Inocêncio Oliveira.
O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, não pude participar do 
debate da Comissão Geral sobre mudanças climáticas, 
mas quero expressar preocupação com certo tipo de 
discurso em relação a esse tema.

Primeiramente, discute-se o papel relativo do 
Brasil no jogo das emissões de gases de efeito estufa. 
As grandes nações e a humanidade cobram políticas 
em relação a isso, com justiça social e ambiental. Na 
verdade, a culpa por esse processo é diferenciada. Os 
países ricos têm maior responsabilidade sobre esse as-
sunto, do mesmo jeito que, em nosso País, as regiões 
ricas têm mais responsabilidade sobre as emissões.

No entanto, o discurso é para dividir, partilhar 
igualmente a responsabilidade. Não pode ser esse o 
discurso! Ele é colonialista e injusto. Até porque quem 
polui mais deve ser mais punido, para que se faça jus-
tiça social e ambiental. Caso contrário, esse será um 
discurso cínico, ambientalista e colonialista, que valerá 
tanto para fora como para dentro do Brasil.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, quero cumprimentar a 
bancada feminina do Congresso Nacional que hoje lançou 
a Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência 
contra as Mulheres. O evento tem também a participação da 
Secretaria Especial de Políticas Públicas para Mulheres. 

Embora tenhamos a Lei Maria da Penha, hoje ainda 
é muito incidente a violência doméstica e familiar. Esses 
16 dias de ativismo visam a mobilizar a sociedade brasi-
leira, principalmente os homens, posto que parte dessa 
violência é praticada por eles, na condição de marido, 
de irmão, de primo, de namorado ou de amante. Na ver-
dade, essa não pode ser uma conduta dentro de uma 
relação de gêneros que se deva preservar e que prevê 
a igualdade dessa relação. Em face da desigualdade na 
relação de gênero, pratica-se a violência. 

A Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da 
Violência contra as Mulheres foi lançada pela bancada 
feminina, mas deve ter a participação de todos nós, 
para lutarmos por uma causa comum.

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há 
desequilíbrio na balança comercial, causado pelo au-
mento das importações; enxurrada de dólares, valori-
zando em demasia o real. Tudo isso causa preocupação 
quanto ao futuro da nossa economia e à herança que o 
Governo Lula deixará para a próxima administração.
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É público e notório que o Brasil não pode prescindir 
de recursos, sejam eles nacionais ou estrangeiros. Sa-
bemos também que um ritmo mais acelerado de cres-
cimento impõe a necessidade de mais investimentos. 
Assim, é preciso estabelecer uma política cambial capaz 
de “separar o joio do trigo”, ou seja, privilegiar o investidor 
interessado em crescer junto com o País, oferecendo 
a ele um tratamento diferenciado, e taxar aquele que 
deseja refestelar-se na irracionalidade das altas taxas 
de juros e apostar na especulação financeira.

O fluxo descontrolado do capital é um dos vetores 
da bolha especulativa que culminou numa crise finan-
ceira. Da nossa parte, é fundamental estabelecermos 
mecanismos para evitar que a valorização cambial 
prejudique a saúde da economia e comprometa o su-
perávit da balança comercial. 

É preciso rever o tabu que cerca o controle de 
capitais, sempre rechaçado pelos liberais – os mesmos 
que pregavam com fervor o Estado Mínimo e que de-
pois suplicaram por resgates bilionários, pagos pelos 
contribuintes de todo mundo, para salvar instituições 
financeiras e empresas. 

A equipe econômica do Governo demorou, mas 
assumiu que é preciso agir. De início, disse que não 
havia nada de preocupante; depois, afirmou que o dólar 
despencava em todo o mundo e nada poderia ser feito. 
Acabou convencida pelos fatos e teve de se mexer. 

Aumentou a alíquota de IOF para investimentos 
estrangeiros – uma medida tímida. Agora, sinaliza com o 
aumento das emissões de títulos em reais no exterior, com 
a possibilidade de investidores estrangeiros depositarem 
as garantias necessárias para operar na Bolsa de Valores 
também no exterior, além de permitir aos bancos nacionais 
emitir dívidas de longo prazo (debêntures) para financiar 
os empréstimos de seus clientes no País. É difícil prever 
se não se trata de mais uma maquiagem mal feita.

A questão cambial pode e deve ser utilizada como um 
instrumento desenvolvimentista, que caminhe, lado a lado, 
com a busca por juros mais racionais, por uma profunda 
reforma tributária, pela retomada dos investimentos em in-
fraestrutura e pelo aperfeiçoamento e inovação do nosso 
parque industrial, a partir de uma visão de médio e longo 
prazos de um Plano Nacional de Desenvolvimento.

Alguns países, como o Chile, adotaram um regime 
de quarentena para o capital estrangeiro, no sentido de 
separar os dólares “vagabundos” ou especulativos dos 
investimentos genuínos, em busca de oportunidades 
de negócios na economia local. 

Também defendo que as empresas exportadoras 
que usufruem de tratamento tributário diferenciado man-
tenham uma poupança externa para suas operações in-
ternacionais, estipulando que o repatriamento do lucro 
proveniente das exportações deva ser prioritariamente uti-

lizado para aumentar a capacidade produtiva, investir em 
inovação e tecnologia, gerar empregos e renda aqui. 

Sem penalizar setores que dependem das importa-
ções, devemos distinguir os que não podem ter o mesmo 
tratamento de empresas que se utilizam da valorização 
do real para realizar importações predatórias para o in-
teresse nacional. Nos setores dependentes das importa-
ções, podemos utilizar mecanismos de incentivo, como 
para a transferência tecnológica, estimulando para que 
possamos produzir aqui o que trazemos de fora.

A paridade artificial de moedas com o dólar (câm-
bio fixo) mostrou-se desastrosa em todo o mundo. Po-
deríamos pensar num câmbio flutuante que respeitasse 
uma banda de variação, tanto para cima, como para 
baixo, conforme os interesses do País. O Banco Central 
já faz isso, comprando e vendendo dólares do merca-
do, só que sem o respaldo de um modelo econômico 
voltado para o crescimento econômico. 

Em suma, a falta de uma política cambial consis-
tente denuncia a premente necessidade de alterarmos 
o atual modelo econômico. Este foi concebido num mo-
mento em que convivíamos com o “dragão da inflação”, 
dívidas externas e internas descontroladas, ociosidade 
da capacidade de produção industrial etc. 

O momento é outro. É preciso soltar as amarras des-
te “gigante adormecido”, trocar a ortodoxia, a timidez e a 
falta de imaginação por uma ousadia responsável. Iremos 
sediar os mais importantes eventos esportivos do mundo, 
que devem demandar investimentos vultosos nos próximos 
anos. Mais do que isso, temos a chance real de ingressar 
no restrito rol dos principais exportadores de petróleo e 
derivados, com a exploração da camada pré-sal. 

Precisamos de investimento, sim! Um investimento 
que seja compatível com um Plano Nacional de Desen-
volvimento capaz de transformar a realidade de um país 
emergente e desigual, para fazer emergir uma nova e 
pujante grande potência mundial do século XXI. 

Cabe a nós estabelecer o tipo de desenvolvi-
mento que desejamos: aquele especulativo, que traz 
benefícios imediatos, ou aquele duradouro, capaz de 
nos colocar definitivamente no lugar que nos compete 
no tabuleiro global.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, reiteradas 
vezes temos abordado a questão cambial, que é es-
tratégica para o País. Sabemos que ela está, de forma 
muito perigosa, comprometendo a possibilidade de um 
superávit nas contas externas, desestimulando nossas 
exportações e delas tirando a competitividade.

Por isso, foi muito oportuno o debate que ocorreu 
ontem nesta Casa, promovido pela Comissão de Finan-
ças e Tributação, com a presença de economistas de 
calibre. Destaco entre eles o Dr. Paulo Nogueira Batista 
Júnior , que representa o Brasil junto ao FMI.
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Ter uma política adequada para a questão cambial 
significa preservar o instrumento fundamental de desen-
volvimento e competitividade do País. O passo foi dado 
com a instituição do IOF, mas isso ainda é insuficiente.

O SR. GERALDO SIMÕES (PT – BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, foi 
realizado ontem, na Câmara dos Deputados, o seminário 
Desdobramentos da Crise Financeira Global, promovido 
pelas Comissões Finanças e Tributação; de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara dos 
Deputados e o Instituto de Economia Aplicada – IPEA.

Ficou patente ali que o pior da crise já passou; na 
verdade, não foi resolvido ainda de tudo, Sr. Presidente, 
e ficou claro também que os organismos financeiros 
multilaterais ficaram inermes frente à crise e não sou-
beram orientar os países sobre suas consequências 
e que atitudes tomar. 

Os palestrantes deixaram bem claro que o Brasil 
atuou contra a maré e as formas tradicionais de enfren-
tamento da crise – que, antigamente, eram arrocho e 
contenção de despesas – e tomou a atitude corajosa 
de defender a indústria, estimular o consumo interno 
e aprofundar as políticas sociais, haja vista intensificar 
os investimentos no Bolsa-Família, no PAC, no Minha 
Casa Minha Vida e na redução do IPI. 

Foi praticamente um consenso que os problemas 
que deram origem à crise ainda não foram totalmente 
resolvidos, apesar do pior haver passado. Segundo os 
palestrantes, foi uma crise típica de especulação financei-
ra, que se originou nos chamados derivativos do sistema 
financeiro. Simplesmente foram colocados em circulação 
títulos financeiros especulativos que não correspondiam 
a valores reais. A falta de controle do mercado norte-
americano permitiu a multiplicação de títulos muito além 
do que a prudência recomendava. Na verdade, foi uma 
espécie de pirâmide financeira consentida. O resultado 
foi o desastre que todos conhecemos.

Segundo os participantes, mesmos os organis-
mos financeiros multilaterais ficaram inermes frente à 
crise e não souberam orientar os países sobre suas 
consequências e medidas a tomar. 

Sr. Presidente, no entanto, o que me chamou aten-
ção e quero deixar patente neste plenário foi a posição 
consensual de todos os palestrantes reconhecendo 
que o Brasil, atuando contra a maré e as formas tradi-
cionais de enfrentamento da crise, mediante arrocho 
e contenção de despesas, tomou a atitude corajosa 
de defender a indústria, estimular o consumo interno 
e aprofundar as políticas sociais.

Para avançar nesse sentido, foi dada continuida-
de ao Programa Bolsa Família, intensificado o Plano 
de Aceleração do Crescimento – PAC, Programa de 
Construção de Habitação Popular – Minha Casa Minha 

Vida, e redução do IPI para carros e eletrodomésticos, 
entre outros. Em síntese, foi estimulado o consumo, 
com o estado assumindo o papel de indutor de cres-
cimento econômico. 

Contra os prognósticos de diversos intelectuais e 
economistas, principalmente os de formação neoliberal, 
a economia brasileira, graças às ações decisivas do Go-
verno, foi uma das que menos sofreu as repercussões 
negativas da crise internacional. Destacamos que nos 
últimos meses temos obtido recordes na recuperação 
do emprego, como demonstra o resultado das contrata-
ções em outubro, as maiores desde a criação da série 
de registro de criação de empregos formais em 1992. 

Para terminar, Sr. Presidente, considero que o País 
deve aproveitar essa conjuntura favorável para consolidar 
sua política econômica, manter a prioridade no mercado 
interno e favorecer a melhoria das condições de vida dos 
setores populares, avançando na justiça social. 

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB – MA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, ontem, no Maranhão, houve uma operação 
da Polícia Federal com vários detidos, entre eles a ex-
Prefeita do Município de Alcântara Heloísa Leitão.

 Registro minha solidariedade a S.Exa. até que 
se prove o contrário. Indícios não deveriam caracterizar 
uma prisão dessas, que é humilhante. Tenho a maior 
admiração pela ex-Prefeita, que é correta, é séria, é 
uma pessoa competente. Tenho autoridade para di-
zer isso porque nem correligionário dela eu sou, mas 
acompanhei seu Governo. Quando assumiu, Heloísa 
Leitão reorganizou a Prefeitura, atualizou as folhas de 
pagamento e pagou os fornecedores. 

S.Exa., no meu conceito, é uma das melhores 
pessoas que conheço. Foi uma das melhores Prefei-
tas do Maranhão. Fico muito entristecido pelo que ela 
está passando. A polícia obedece, mas acho que a 
Justiça foi um pouco precipitada no caso da ex-Prefeita 
Heloísa Leitão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à ilustre Deputada Janete Capiberibe.

 A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, manifesto 
meu apoio aos aposentados e pensionistas brasilei-
ros. Esta Casa precisa aprovar o PL nº 3.299, de 2008, 
que acaba com o fator previdenciário, e o PL nº 01, de 
2007, que estende às aposentadorias o mesmo rea-
juste do salário mínimo.

 O fator previdenciário causa prejuízo de até 40% 
ao trabalhador que se aposenta. Negar reajuste equi-
valente ao mínimo provoca o achatamento progressivo 
das pensões e aposentadorias. Por isso, o Parlamento 
precisa garantir que o trabalhador se aposente com o 
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mesmo salário da ativa e que receba reajustes anuais 
equivalentes ao salário mínimo.

 Os aposentados e pensionistas brasileiros têm 
o meu apoio. Vamos corrigir essa distorção absurda, 
consolidar seus direitos e garantir-lhes uma aposen-
tadoria justa, segura e tranquila.

O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, no dia 20 de novembro o 
Presidente Lula assinará 29 decretos para conceder 
titulação de terras a 3.600 famílias quilombolas. 

No meu Estado, a Paraíba, há uma titulação: a do 
Engenho do Bonfim. Estão titulando terras que são de 
interesses daqueles que têm direito a elas.

 Sras. e Srs. Deputados, aproveito a oportunidade 
para dizer que o nosso Governo, juntamente com sua 
Liderança e sua base nesta Casa, está buscando re-
solver a questão dos aposentados e inativos do País.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Flávio Bezerra.

O SR. FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, hoje, venho a esta tribuna parabenizar nossos 
irmãos afro-brasileiros pelo Dia Nacional da Consciência 
Negra que é comemorado no dia 20 de novembro. 

O Brasil criou uma data especial com o objetivo 
de reflexionar sobre a consciência negra na sociedade 
atual. Anteriormente, essa data estava relacionada ao 
dia 13 de maio, dia da Abolição da Escravatura, mas, 
desde a década de 60, passou a ser celebrada no dia 
20 de novembro em referência à morte de Zumbi dos 
Palmares, em 1695. 

Zumbi foi um dos principais líderes do Quilombo 
dos Palmares em Alagoas, uma das áreas usadas pelos 
escravos quando fugiam do domínio dos senhores de 
engenho. Hoje, os quilombolas, nome dado atualmente 
aos descendentes dos moradores dos antigos quilom-
bos, são reconhecidos e suas áreas são demarcadas. 
Assim, ajudam a manter a tradição e a cultura negra.

No dia 3 de novembro, foi remetido ao Senado 
Federal o Projeto de Lei nº 6.264, de 2005, que insti-
tui o Estatuto da Igualdade Racial. O projeto, que visa 
combater a discriminação racial e as desigualdades 
estruturais e de gênero que atingem os afro-brasilei-
ros, incluindo a dimensão racial nas políticas públicas 
e outras ações desenvolvidas, foi aprovado por unani-
midade aqui na Câmara dos Deputados e se encontra 
no Senado aguardando para ser votado. 

Peço aos nobres Senadores que coloquem o 
projeto em pauta, para garantir à população negra a 
efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa 
dos direitos étnico-raciais individuais, coletivos e difu-
sos e o combate à discriminação e às demais formas 
de intolerância étnico-racial. 

Dados comprovam que as desigualdades na distri-
buição de renda e no acesso ao ensino ainda persistem 
nesses 120 anos de assinatura da Lei Áurea. Dos 14 
milhões de analfabetos brasileiros, cerca de 9 milhões 
são pretos ou pardos. Em termos relativos, a taxa de 
analfabetismo da população branca é de 6,1% para as 
pessoas com 15 anos ou mais e de 14% para pretos e 
pardos. Os indicadores apontam que 57,9% dos estudan-
tes brancos de 18 a 24 anos estavam no nível superior, 
em 2007, contra 25,4% dos pretos e pardos. 

O Governo Federal implantou a política de cotas 
em mais de 60 universidades públicas, mas a maioria 
dos jovens negros ainda está fora do ensino superior. 

De acordo com o IBGE, a população de pretos 
e pardos superou a de brancos em 2007: 49,7% dos 
brasileiros são afrodescendentes, enquanto os bran-
cos representam 49,4% da população.

Mais uma vez, parabenizo nossos irmãos afro-
brasileiros e reforço meu compromisso de defender a 
igualdade entre todos. 

Peço, Sr. Presidente, que o meu discurso seja divul-
gado na íntegra pelos meios de comunicação da Casa.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. IRAN BARBOSA (PT – SE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente, manifesto 
minha alegria, minha felicidade, junto com os aposen-
tados deste País, pela aprovação, ontem, na Comissão 
de Constituição e Justiça, do projeto de lei que acaba 
com o fator previdenciário.

 Entendo que temos de priorizar os projetos em 
tramitação nesta Casa que são de interesse dos apo-
sentados. Reitero a necessidade de podermos nos 
manifestar em plenário sobre o assunto.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, destaco a re-
cente visita do Greenpeace à Região Nordeste. Represen-
tantes da ONG Ambiental estiveram, na semana passada, 
em Aracaju, para falar com políticos e órgãos da imprensa 
sobre os riscos de uma Usina Nuclear. Meu Estado dis-
puta com outros três – Bahia, Alagoas e Pernambuco – a 
instalação da primeira Usina Nuclear do Nordeste.

A usina cuja instalação sou, terminantemente, 
contra, seria instalada na região turística de Xingó, em 
Canindé do São Francisco. Sergipe e o País precisam 
é de desenvolvimento sustentável e social, projetos que 
priorizem fontes limpas e renováveis de energia e não 
vinculados a matrizes sujas, poluidoras e agressoras 
do meio ambiente, como uma usina nuclear.

Neste sentido, volto a fazer um apelo ao Governo 
do Presidente Lula pela construção de uma verdadeira 
política pública de apoio às energias renováveis. Apro-
veito a ocasião para pedir que seja garantida ampla 
divulgação, por esta Casa, da reportagem Greenpeace 
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chega ao Nordeste e faz alerta contra usina de energia 
nuclear, publicada pelo jornal Cinform, na edição do 
dia 16 a 22 de novembro.

Sr. Presidente, passo a tratar de outro assunto. 
Saúdo uma das instituições filantrópicas mais 

antigas de Aracaju, a Legião Feminina de Combate ao 
Câncer, que completou 45 anos no último dia 10. Para 
comemorar a data, ocorreu uma palestra, na sede do 
jornal Cinform, que mostrou a importância da prevenção 
do câncer ginecológico e de mama. A instituição conta 
com 5 médicos voluntários, 40 prestadoras de serviço 

e realiza cerca de 10 mil atendimentos ao ano. Oferece 
consultas e exames gratuitamente. Mais de 30 pessoas 
são atendidas por dia na sede da instituição, que fica 
localizada à Rua Dom Bosco, n° 272, Bairro Cirurgia. 

Parabéns à Legião Feminina de Combate ao Cân-
cer pelo belo trabalho que realizada em meu Estado.

Era o que tinha para o momento.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
ORADOR
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O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB 
– CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o pronunciamento que faço no dia de 
hoje é para solicitar a V.Exa., assim como aos demais 
Parlamentares que compões a Mesa desta Câmara, que 
seja pautada a proposta que ontem a CCJ aprovou sobre 
o fim do fator previdenciário, o que é de suma importân-
cia para resgatar a dignidade dos aposentados.

Sabemos que, até o final do ano, teremos o Or-
çamento para ser votado e também as matérias sobre 
o pré-sal, mas temos 3 matérias de suma importância 
para a sociedade brasileira. Uma é a que trata justamen-
te do fim do fator previdenciário; outra é a PEC nº 300, 
que já mobilizou milhares de policiais militares e seus 
familiares em nosso País, para que possamos também 
garantir segurança, e a garantia da segurança passa por 
uma remuneração digna. É inconcebível que os policiais 
vivam sob as mesmas condições de muitos marginais; 
outra PEC a que me refiro é a de nº 391, que já tem 
parecer da Comissão Especial, que trata dos agentes 
comunitários de saúde e dos agentes de endemias. 

Podemos fechar o ano com a aprovação dessas 
3 propostas pela Casa. 

Muito obrigado. 
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, ouvimos mitos e 
verdades na Comissão Geral realizada esta manhã 
sobre o meio ambiente.

O Brasil tem uma das mais severas legislações 
ambientais do mundo, além de ser um País que produz 
para o mundo. No Paraná já temos mais de 25 anos de 
manejo integrado de solos e águas, além de políticas 
de conservação de solo, de matas ciliares, enfim, um 
sucesso ambiental. O Paraná é um exemplo para o Bra-
sil, e outros Estados o estão seguindo. A nossa Flores-
ta Amazônica, o bioma amazônico, representa 49% do 
território nacional. E 85% daquele bioma está intacto, 
Em 500 anos, apenas 15% da Amazônia foram explo-
rados. No Brasil inteiro, dos 850 milhões de hectares, 
estão preservados quase 500 milhões de hectares, pois 
apenas 350 milhões de hectares foram utilizados. 

Há, portanto, muitos mitos e muitas verdades 
nessa discussão. Gostaria de ter podido falar naquela 
oportunidade, mas a Comissão Geral foi encerrada 
às 13 horas. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PR – SC. Sem 

revisão do orador) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Depu-
tados, quero falar desta tribuna sobre a experiência 
fantástica do Tribunal de Justiça de Santa Catarina de 
descentralização das suas ações.

Aproveito a oportunidade para saudar o tribunal 
pelo sucesso da referida ação, na pessoa do Desembar-

gador César Abreu. Estendo essa saudação a todos os 
outros Desembargadores do Estado de Santa Catarina, 
pois essa experiência merece ter continuidade. 

Participei, Sr. Presidente, na cidade de Chapecó, 
de uma riquíssima audiência, onde nos foi exposto o 
modelo de Justiça Descentralizada que está sendo im-
plantado em meu Estado, Santa Catarina. Um modelo 
pioneiro e que muito me orgulha, por seus resultados 
rápidos e que atende, principalmente, a população.

Além do que conheci na audiência, aproprio-me 
da obra entregue pelo Desembargador no Estado, 
Cesar Abreu, explicando o que é o novo modelo de 
justiça e seus objetivos, deixando claro que a palavra 
central desse trabalho é descentralizar.

Busca-se, com essa política, garantir ao cidadão 
o acesso aos tribunais e com resultados ágeis. Para 
isso, aposta-se na regionalização dos tribunais, pelo 
viés da Câmara Regional, os quais reduzirão os cus-
tos operacionais e proporcionarão eficiência, além de 
incentivar o desenvolvimento econômico local.

Segundo o Desembargador Cesar Abreu, em sua 
obra Câmara Especial Regional – Modelo Catarinen-
se, de outubro de 2009, cumpre ao Judiciário atender 
aos reclamos da sociedade, esses que o conduziram 
à condição de Poder e pagam a sua conta.

Chapecó, por exemplo, está distante 650 quilôme-
tros da capital catarinense, Florianópolis. A instalação 
da Câmara Regional nesse Município, além de facilitar 
os trabalhos dos advogados e manter os processos nas 
regiões judiciárias compreendidas pelo órgão julgador 
recursal, acabaria com os desgastantes deslocamentos 
à Capital para acompanhamento de julgamentos e a 
necessidade de uma sustentação oral. Ou seja, menos 
burocracia e mais economia aos cofres públicos.

Vamos estimular a descentralização. Desenvol-
ver a economia de diferentes municípios, não só dos 
grandes pólos. Modelos como esse necessitam ser 
divulgados e parabenizados por suas iniciativas, as 
quais, acima de tudo, pensam no melhor acesso à 
população.

Registro nesta oportunidade a presença do Pre-
feito de Criciúma, Clésio Salvaro, e do Prefeito de Tuba-
rão, Manoel Bertoncini, Municípios de Santa Catarina. 
E, falando de Tubarão, não posso deixar de falar da 
cidade histórica de Laguna, que me prestigiou tanto 
nessas últimas eleições, ao lado de Criciúma e Içara. 
Toda essa região merecerá o nosso apoio por ocasião 
do Fórum Parlamentar Catarinense, seja na emenda 
da pesca, para que todo o complexo lagunar do sul de 
nosso Estado possa ser recuperado; seja na infraestru-
tura, no contorno de Criciúma; seja na agricultura, para 
que o pequeno agricultor catarinense tenha apoio.

Muito obrigado.
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O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, no mês de dezembro, em Copenhague, Dina-
marca, representantes de 192 países vão se reunir com 
o objetivo de encontrar uma saída para o problema que 
tanto atemoriza os cientistas: o aquecimento da Terra. 

O dilema da maior parte dos países é como poluir 
menos sem minar seus planos de crescimento. Após 
a decisão do Presidente dos Estados Unidos, Barack 
Obama, e de outros líderes globais de adiar a difícil 
tarefa de alcançar um acordo para o clima, a confe-
rência da ONU sobre o assunto deve, agora, resultar 
apenas em uma declaração “politicamente vinculante”, 
algo pouco específico e não obrigatório, deixando os 
pontos mais difíceis para mais tarde.

Existe uma avaliação entre os líderes de que não 
é realista esperar que um acordo completo, legalmente 
obrigatório, seja negociado neste período – a partir de 
agora até a realização da conferência em Copenhague, 
que começa no dia 7 de dezembro. Com o relógio cor-
rendo rápido e com profundas discórdias sem resolução, 
pareceu, por vários meses, cada vez mais difícil que as 
negociações de Copenhague fossem produzir um tratado 
novo, abrangente e compulsório sobre o aquecimento 
global, como os seus organizadores esperavam. 

O objetivo do novo acordo é ampliar o Protocolo 
de Kyoto – o primeiro período de compromisso expira 
em 2012 – e ao mesmo tempo incluir ações mais subs-
tanciais de corte de emissões por parte dos Estados 
Unidos e dos países emergentes, como o Brasil.

A decisão sedimenta algo que os negociadores 
já tinham aceitado como inevitável: os representantes 
das 192 nações não se entenderiam a tempo. O abis-
mo entre os países ricos e pobres, e mesmo entre os 
ricos, era simplesmente grande demais. 

Entre as principais barreiras para um acordo abran-
gente em Copenhague no próximo mês está a incapacida-
de do Congresso americano de promulgar uma legislação 
que aponte metas obrigatórias de corte de gases-estufa 
no país. Sem tal comprometimento por parte dos Estados 
Unidos, o maior poluidor histórico, todos os outros paí-
ses, ricos e pobres, ficam avessos a fazer suas próprias 
promessas de redução de emissões de gases-estufa. O 
americano emite 25 toneladas/ano de CO2.

Devido aos fatos citados anteriormente, gostaria 
de discorrer um pouco sobre o nosso maior desafio: 
produzir e preservar ao mesmo tempo. Todos sabem 
que, para andar de automóvel, alimentar-se, ir ao cine-
ma, realizar as tarefas rotineiras da vida, a humanidade 
lança no ar 49 bilhões de toneladas de gás carbônico 
por ano. A quantidade de fumaça aumenta a cada dia 
– a razão direta é a busca das nações por desenvol-
vimento. Novas estradas, fábricas e automóveis criam 

riqueza, mas aceleram enormemente as emissões. A 
engrenagem que trabalha em busca da prosperidade 
é a mesma que arrasta o planeta para o caldeirão.

Há uma quase unanimidade entre a comunidade 
científica de que, a cada década, a Terra fica 0,2 graus 
centígrados mais quente. A estimativa dos cientistas reu-
nidos pela Organização das Nações Unidas para estudar 
o assunto é de que até o fim deste século a temperatura 
média terá subido entre 1,8 e 4 graus centígrados, com 
consequências que variam do desconforto ao cataclismo. 
Esses cientistas chegaram à conclusão de que é preciso 
fazer algo para conter o ritmo do aquecimento global.

O dilema da maior parte dos países é como po-
luir menos sem minar seus planos de crescimento. O 
fenômeno climático que se quer combater é pouco co-
nhecido, mas as consequências econômicas e sociais 
de limitar o crescimento são bem conhecidas e trági-
cas. Daí a resistência dos países em anunciar metas 
claras de redução das emissões de CO2.

No Brasil, esse debate está igualmente empa-
cado. O único compromisso real firmado até agora 
pelo Governo foi com a redução do desmatamento da 
Amazônia em 80%, até 2020. Pode parecer uma pro-
posta vazia, mas não é uma tarefa fácil. Ela envolve 
um esforço governamental grandioso e o desembolso 
de 100 bilhões de reais em 10 anos. Isso é quase 15 
vezes o valor da transposição do Rio São Francisco, 
para fazer uma comparação simples. É também uma 
medida importante. Sozinha ela é capaz de reduzir em 
20% as emissões brasileiras. E o Brasil figura em quar-
to lugar na lista dos maiores emissores de carbono, 
justamente por conta do desmatamento. Daí o acerto 
da decisão já tomada pelo nosso Governo.

No Brasil, exemplo de país que preserva boa 
parte de suas matas, nosso maior problema é que 
há uma grande insegurança jurídica no campo, com 
leis, portarias e confrontos agrários não solucionados. 
Fora isso, somos constantemente atacados por países 
e organizações não governamentais que destruíram 
tudo em seus países de origem. Temos de preservar, 
mas não podemos esquecer-nos do nosso povo e de 
desenvolver o País. Precisamos encontrar o equilíbrio 
necessário para o crescimento sustentável.

A crise que atingiu o mundo no último ano ocor-
reu devido à especulação; nada teve a ver com a pro-
dução. A nossa hora é justamente agora. Precisamos 
garantir padrões constantes de crescimento, índices 
crescentes de desenvolvimento moderno e sustentá-
vel – ou seja, economicamente viável, ambientalmente 
correto e socialmente justo. Isso não é utopia. É pos-
sível com ética, ações lógica de uma gestão pública 
eficiente e uma grande participação da sociedade. Não 
há outro caminho.
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Temos de parar de achar soluções mágicas para 
o desenvolvimento, largar o “não pode” e partir para 
o “como é possível ser feito”. Temos de competir para 
vencer e não apenas como mero coadjuvante.

É necessário preservar e produzir. É preciso man-
ter a floresta em pé, mas também devemos produzir 
alimentos, fibras, combustíveis para o País sobreviver 
e, acima de tudo, crescer.

Sras. e Srs. Deputados, precisamos criar regras cla-
ras e oferecer segurança para um agronegócio cada vez 
mais responsável e ciente das conseqüências ambien-
tais. Temos de capacitar nossos jovens e dar condições a 
eles para que se mantenham no campo. Nunca podemos 
deixar de crescer ou manter-nos estagnados devido à in-
consequência, à inflexibilidade e ao conservadorismo de 
nossas atitudes e pensamentos. Nunca podemos aceitar 
que os países desenvolvidos acendam seus faróis e que 
os emergentes fiquem presos a suas lanternas.

Muito obrigado.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, nesta sexta-feira, terá início em meu Estado 
a Conferência de Comunicação de São Paulo, a etapa 
estadual da Conferência Nacional de Comunicação, 
que acontece de 14 a 17 de dezembro aqui em Brasí-
lia. Trata-se de um processo que, mesmo antes de sua 
conclusão, já marcou a luta daqueles que há décadas 
reivindicam mudanças nas comunicações em nosso 
País. A CONFECOM é fruto da mobilização popular de 
diversos segmentos que seguem excluídos da possibi-
lidade de participar das definições da regulamentação 
e das políticas públicas de comunicação no Brasil.

Historicamente, as decisões sobre a mídia em 
nosso País são tomadas sem a participação democrá-
tica da sociedade. Um dos resultados é um cenário de 
grande concentração da propriedade dos meios e pouca 
pluralidade e diversidade na mídia. São pouquíssimas 
vozes falando e milhões ouvindo. Nesse cenário, nos-
sa diversidade racial, étnica, regional, de gênero, de 
orientação sexual, etária, nenhuma delas está de fato 
representada na esfera pública midiática. 

A Conferência Nacional de Comunicação tem-
se mostrado, então, um espaço no qual os cidadãos 
e cidadãs podem, pela primeira vez, apresentar suas 
demandas e propostas para o setor. Um momento 
tanto de afirmar objetivos gerais para um sistema de 
comunicações no País quanto de apontar diretrizes 
para regulação e políticas públicas, estabelecendo 
referências para a construção de um novo modelo 
institucional para a área – um desafio que não pode 
ficar restrito às opiniões dos especialistas e profissio-
nais, que precisa abarcar o conjunto dos anseios do 
povo brasileiro.

Nesse novo modelo institucional, o direito à comu-
nicação deve ser afirmado como um dos pilares cen-
trais de uma sociedade democrática. É urgente garantir 
a todas as pessoas acesso aos meios de produção e 
veiculação de informação, condições técnicas e mate-
riais para ouvirem e serem ouvidas, ao conhecimento 
necessário para estabelecer uma relação autônoma 
e independente com aos meios de comunicação. A 
garantia desses direitos é dever do Estado, que tem a 
responsabilidade de assegurar sua promoção.

A Conferência é um espaço privilegiado para a afir-
mação desses princípios e deveres e, consequentemente, 
uma oportunidade histórica para o avanço da luta pela 
democratização da mídia no Brasil, sem temer conflitos 
com aqueles que historicamente ajudaram a consolidar 
o vergonhoso monopólio característico do setor.

São exatamente os chamados donos da mídia que 
têm atuado no processo dessa Conferência, para garantir 
que tudo siga como está. Basta olhar para a configura-
ção prevista para a etapa nacional da CONFECOM, que 
se tem reproduzido em grande parte dos Estados. Não 
há qualquer justificativa razoável para que os empresá-
rios do setor tenham garantidos, de antemão, 40% do 
universo dos delegados e delegadas da Conferência, 
cabendo à sociedade civil não empresarial a mesma 
cota e, aos entes do Poder Público, 20%. 

Nas mais de cinquenta conferências realizadas 
de 2003 até hoje, não existe qualquer precedente nes-
se sentido. Tal proposta de composição torna-se ain-
da mais estranha ao espírito das conferências diante 
da constatação de que as posições das empresas de 
comunicação já são inegavelmente hegemônicas em 
toda a história da regulação do setor no Brasil.

A situação piora ao perceber a imposição dos 
empresários também de um quórum qualificado de 
60% para aprovação de temas sensíveis. Somado à 
reserva de 40% dos delegados para o setor empresa-
rial, o quórum qualificado, na prática, conferirá poder 
de veto a toda e qualquer proposta que representar a 
mínima ameaça à hegemonia dos grupos dominantes 
na comunicação brasileira.

Por fim, a última resolução da Comissão Orga-
nizadora Nacional proibiu a votação de propostas nos 
Estados, tudo porque os empresários perceberam que 
não dariam conta de mobilizar o segmento para partici-
par das plenárias finais estaduais. Cedendo mais uma 
vez à chantagem da grande mídia, a maioria da socie-
dade civil com acento na Conferência recuou e tirou 
dos Estados a possibilidade de fazer valer sua vontade. 
O resultado será uma etapa nacional com milhares de 
propostas, controlada pelo absolutismo dos donos da 
mídia e entregue à passividade do Governo. 



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 64883 

Por fim, Sr. Presidente, eu gostaria de deixar 
registrado aqui o meu repúdio ao Governador José 
Serra e ao Prefeito de São Paulo Gilberto Kassab, que 
possuem relações harmoniosas com a mídia local e 
nacional. Ambos não convocaram as respectivas eta-
pas da Conferência, preferindo boicotar a discussão da 
comunicação para milhões de pessoas e dificultando 
ao máximo sua participação no processo, em vez de 
se indispor com seus parceiros na mídia nas vésperas 
de um ano eleitoral. A demanda da sociedade civil foi 
remetida para a Assembleia Legislativa, que também 
não viabilizou a estrutura necessária para a participa-
ção da população paulista na etapa estadual. 

Esta não é a primeira vez que o Governo de São 
Paulo desrespeita a participação da sociedade nas 
discussões de políticas públicas e nega apoio para a 
realização de conferencias. Têm sido comum as dificul-
dades e desrespeito do Governo em relação à partici-
pação popular na definição de políticas públicas e às 
deliberações de conselhos, como é o caso da saúde. 
São Paulo concentra boa parte da produção e consu-
mo de cultura e comunicação e também boa parte das 
organizações que lutam por sua democratização. Os 
grandes conglomerados da mídia têm sede em São 
Paulo: Folha/UOL, O Estado de S. Paulo, Grupo Abril, 
Grupo Bandeirantes, Rede Record, SBT, Rede Globo. 
É, portanto, uma grande falta de compromisso com a 
história não apoiar este debate. 

São Paulo, apesar do descaso de seu Governador, 
realizará a 1ª Conferencia Estadual de Comunicação, 
com mais de mil participantes, graças ao empenho de 
Parlamentares, prefeituras movimentos sociais orga-
nizados pela democratização do setor. 

Parabenizo a Comissão Paulista Pró-Conferên-
cia, responsável por garantir a participação popular 
de São Paulo na CONFECOM, reafirmando nosso 
compromisso com a democratização da mídia e com 
a luta de todos os movimentos por outra comunicação 
em nosso País. Que a CONFECOM seja o início de 
um processo real de transformação, para dar voz ao 
nosso povo e força à nossa democracia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao último orador, nesse período de 1 
minuto, o ilustre Deputado Capitão Assumção.

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB – ES. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero deixar 
registrado que na próxima terça-feira vamos votar, na 
Comissão Especial da PEC 300, o texto final do Piso 
Salarial Nacional dos Bombeiros e Policiais Militares. 

Dessa forma, comunico que amanhã, dentre tan-
tas audiências públicas que estamos realizando pelo 
Brasil inteiro, estaremos no Estado da Bahia, onde fa-

remos uma marcha com a participação de bombeiros, 
policiais militares e movimentos organizados. 

Aproveito a oportunidade para enviar um abra-
ço ao Soldado Prisco e ao Capitão Tadeu, que estão 
à frente dessa organização no Estado da Bahia. Na 
próxima semana, estaremos no Rio Grande do Norte, 
prestigiando a Deputada Fátima Bezerra.

 Conclamo todos os policiais militares e bombeiros 
militares a se fazerem presentes na próxima terça-feira 
para a votação do texto final da PEC 300.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, novamente 
ocupo esta tribuna para falar sobre a concretização das 
falsas promessas feitas pela Secretaria de Segurança 
Pública do Estado do Espírito Santo quanto à desativação 
das celas metálicas em Novo Horizonte, na Serra.

 Já não é a primeira vez que o Imperador Paulo 
Hartung e seus seguidores prometeram a desativação 
das celas metálicas, onde mantinham em condições 
desumanas os detentos que ali estavam.

 O Governo do Espírito Santo descumpriu alguns 
pontos previstos no termo de compromisso assinado 
junto ao Conselho Nacional de Justiça, no qual previa 
a desativação dos contêineres, mais conhecidos como 
celas metálicas do Presídio de Novo Horizonte, na Serra, 
continuando a utilizar esses espaços sem dar a menor 
importância ao termo de compromisso assinado.

 Entretanto senhores, recentemente, ou melhor, 
no dia 11 deste mês de novembro, a Secretaria da Se-
gurança Pública lançou uma nota no jornal A Tribuna, 
agendando para o próximo dia 20 a desativação total 
das celas metálicas em Novo Horizonte, lembrando 
que já deveria ter ocorrido.

 Infelizmente, por incompetência do imperador e 
seus fiéis seguidores, preferiram não cumprir o acordado, 
deixando o Estado do Espírito Santo se tornar uma vergo-
nha nacional quando o assunto é sistema penitenciário.

Em decorrência desse agendamento da Secre-
taria de Segurança Pública é que venho mais uma vez 
cobrar pelo cumprimento da desativação das celas 
metálicas sem mais desculpas.

 Aproveito o momento para dizer a todos que con-
tinuamos com a nossa caminhada em favor da PEC 
300, para cuja aprovação peço o apoio de todos.

 Sr. Presidente, solicito que meu pronunciamento 
seja amplamente divulgado pelos órgãos de comuni-
cação da Casa. 

 Muito obrigado. 
O SR. MARCOS MEDRADO (PDT – BA. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Venho hoje a esta tribuna 
para destacar a histórica e inédita conquista do Brasil 
na área trabalhista, já que, pela primeira vez, o País 
ultrapassa a marca dos 33 milhões de trabalhadores 
brasileiros com carteira assinada.
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 Somente no mês de outubro de 2009, foram ge-
rados no Brasil 230 mil 956 novos postos de trabalho, 
aumento recorde de empregos com carteira assinada 
em relação ao mesmo período dos anos anteriores. 
O saldo de 2009 chega a 1 milhão 163 mil 607 novas 
vagas de emprego, ultrapassando a marca de 1 mi-
lhão de empregos prevista pelo Ministro do Trabalho, 
Carlos Lupi, desde o início do ano. Com esse extraor-
dinário resultado, o Brasil alcança a inédita marca de 
33.156.909 trabalhadores com carteira assinada.

 Segundo o CAGED – Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados, do Ministério do Trabalho, o 
Brasil é o único país do G-20 que gerou mais de 1 mi-
lhão de novos empregos em 2009. Sem dúvida alguma, 
trata-se de uma fortíssima alavanca, que ajudará o País 
a vencer a grave crise que atingiu o mundo inteiro.

 Torna-se também indispensável ressaltar que o 
crescimento do emprego em 2009, no Brasil, foi recorde 
em 4 dos 8 setores de atividade econômica do País. O 
setor de serviços aparece em destaque, com 481.007 
novos postos; a construção civil, com 210.460; o co-
mércio, com 169.988; e a indústria da transformação 
gerou 137.311 novos empregos.

 No mês de outubro de 2009, todas as grandes 
regiões elevaram o nível de emprego, e 4 delas apre-
sentaram saldos recordes para o período: Nordeste 
(49.344), Sudeste (108.035), Centro-Oeste (9.292) e 
Norte (15.130). A Região Sul foi responsável pelo au-
mento de 49.165 empregos e registrou o segundo me-
lhor desempenho para o período, conforme pesquisa do 
CAGED. Em 14 das 27 Unidades da Federação, foram 
constatados resultados recordes de novos empregos, 
com ênfase para Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Pará.

 Indubitavelmente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, esse espetacular aumento de trabalhadores 
com carteira assinada somente foi possível em razão 
da seriedade, da determinação e da forma competente 
com que o Presidente Lula vem governando o País.

 Nesse contexto, inclusive, torna-se ainda impe-
rioso destacar o grande empenho do Presidente da 
República no sentido de implementar políticas públicas 
que garantam a geração de empregos. Por exemplo, 
o Governo da Federação tem criado várias linhas de 
crédito, com juro baixo, destinadas às indústrias que 
estejam em dificuldade ou queiram expandir-se. Tem 
incentivado a produção industrial através da redução 
do IPI de veículos, aparelhos eletrodomésticos, como 
geladeiras e fogões, bem como de produtos alimen-
tícios, especialmente a farinha do pão. Objetivando 
impulsionar a economia brasileira, o Presidente Lula, 
ano a ano, vem aumentando o poder de compra do 
trabalhador brasileiro, reajustando o valor do salário 

mínimo sempre acima da inflação, que, aliás, também 
está totalmente controlada.

 Em resumo, essa eloqüente conquista brasileira 
dos 22 milhões de trabalhadores empregados deve en-
cher-nos de orgulho e incentivar-nos a buscar alterna-
tivas realistas e adequadas para aumentar a produção, 
gerar mais renda e criar sempre mais empregos.

Finalmente, Sr. Presidente, solicito-lhe que este 
meu pronunciamento seja divulgado por A Voz do Bra-
sil e pelo Jornal da Câmara.

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

cerrado o período destinado às Breves Comunicações 
de 1 minuto, passamos ao período de Breves Comu-
nicações por 3 minutos. 

 Concedo a palavra ao primeiro inscrito, o ilustre 
Deputado José Genoíno, do PT de São Paulo.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
inicialmente, solicito a V.Exa. a transcrição de um do-
cumento oficial da Força Aérea norte-americana que 
fundamenta o Orçamento de Defesa daquele país para 
o ano de 2009 para 2010. 

 O referido documento, Sr. Presidente, trata es-
pecificamente das bases militares norte-americanas 
na Colômbia, em Palanquero, Malambo, Tolemaida, 
Larandia, Apiay, Cartagena e Málaga. 

 O teor do documento – e tenho aqui a tradução – 
é claro ao afirmar que se trata de uma oportunidade de 
conduzir operações de todo tipo na América do Sul. 

E afirmam: “Operações militares de todo tipo numa 
sub-região crítica do nosso hemisfério, onde a segurança 
e a estabilidade estão ameaçadas por constantes movi-
mentos insurgentes, ligados ao narcotráfico e de gover-
nos anti-Estados Unidos”. Essa é a fundamentação do 
documento que está aqui, do qual peço a transcrição.

 E, ainda, o documento especifica nos gastos 
para a construção das bases militares a ampliação do 
controle aéreo na América Sul, do controle estratégico 
na sub-região – e estão especificadas as áreas sob 
controle – e a importância estratégica para a política de 
defesa norte-americana dos investimentos nas bases 
militares a serem construídas da Colômbia.

 Portanto, solicito a transcrição deste documento, 
bem como da sua tradução. 

 E quero lembrar, para chamar a atenção da Casa, 
com a leitura desses documentos, que há um forte es-
quema de segurança oferecendo uma oportunidade 
para aquele país conduzir operações de amplo espec-
tro sobre a América do Sul, para incluir a capacidade 
de mitigar as operações naquela região.

 Portanto, neste documento, os Estados Unidos assu-
mem a condição de réu-confesso quanto à decisão política 



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 64885 

de influir, intervir, pressionar a América do Sul, tendo como 
alvo o combate aos movimentos sociais e aos governos 
progressistas, aqui conceituados como anti-Estados Uni-
dos, especificamente Venezuela, Bolívia e Equador.

 Esse documento, Sr. Presidente, foi a fundamen-
tação. O Congresso norte-americano votou o Orça-
mento para o ano de 2010, já no Governo de Obama, 
o que atesta as críticas feitas – e eu já fiz essa crítica 
aqui – sobre a instalação das bases militares na Co-
lômbia, levantadas pelo Presidente da Venezuela, pelo 

Presidente da Bolívia, pela Presidente do Equador e a 
posição do Governo brasileiro de estabelecer um con-
tato e uma transparência nos reais objetivos das bases 
militares norte-americanas na Colômbia.

 Repito, é um documento importante, oficial. Está 
traduzido. O projeto a que me refiro no documento, 
especificado no manual da Força Aérea dos Estados 
Unidos, é estratégico e de influência na região. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
ORADOR
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A SRA. JANETE CAPIBERIBE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Parlamentares, registro os 16 Dias de 
Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, 
lançada hoje com o tema Uma vida sem violência é 
um direito das mulheres.

No Brasil, uma mulher é agredida em sua casa a 
cada 4 minutos. A violência doméstica representa 70% 
das queixas nas Delegacias de Defesa da Mulher. As 
agressões sofridas pelas mulheres trazem consequências 
graves durante toda a vida ou até provocam a morte. Oi-
tenta por cento dos agressores permanecem impunes.

A Lei Maria da Penha representou um avanço 
significativo, mas apenas será efetivada pela conscien-
tização e ação permanentes. Temos de provocar o Po-
der Público – as Prefeituras, os Governos Estaduais e 
Federal – para que implantem os mecanismos da lei, ela 
própria tornada real ação insistente das mulheres. 

 Continuemos, portanto, mobilizados, homens e 
mulheres, pelo fim da violência contra as mulheres e 
pela igualdade de gênero.

 Sr. Presidente, solicito a divulgação do meu pronun-
ciamento nos órgãos de comunicação desta Casa.

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

cedo a palavra ao ilustre Deputado Dr. Nechar, ante-
riormente chamado.

O SR. DR. NECHAR (PP – SP. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Deputado Inocêncio Oliveira, eu 
gostaria de estar aqui hoje para relatar que minha cidade 
é a cidade símbolo de amor e liberdade, é a cidade onde 
se produz mais alimentos, é a cidade do alimento.

 Porém, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
ontem, por volta do meio-dia, fui informado de que o 
veículo que serve ao meu escritório eleitoral em Marília 
havia sido incendiado defronte à casa do Coordenador 
Político da minha base, o Dr. Waldir Marin.

Em princípio, imaginei ser um acidente, mas, logo 
depois, fui informado de que haviam ateado fogo ao 
carro. Imaginei então ser um ato de vandalismo, mas, 
em seguida o Dr. Waldir relatou-me que encontrou, 
pregado ao portão da sua residência, um bilhete que 
dizia que o incêndio era um represália por estarmos 
“atrapalhando planos políticos”.

O fato então se conota como um ato de terro-
rismo!

O Dr. Waldir, meu colega médico, é o Presidente 
do PP de Marília, partido ao qual honrosamente me filiei 
faz poucos dias. Esse bravo companheiro desponta como 

uma das mais respeitadas lideranças políticas da região, 
sendo um natural candidato a Deputado Estadual. Ago-
ra, juntos no PP – praticamos um discurso de renovação 
progressista, que, certamente, desagrada a algumas cor-
rentes de pensamento que nos são contrárias.

Até esse ponto, acreditávamos que tudo estivesse 
correndo nos caminhos da normalidade. Afinal, valori-
zamos o “bom combate” e sabemos reconhecer nossos 
adversários, opondo-nos a eles apenas no campo das 
ideias, sendo as nossas armas somente as nossas 
palavras, as nossas realizações e as nossas atitudes 
como cidadãos e homens públicos.

Ledo engano! Constatamos que, além de adver-
sários (os quais conhecemos e respeitamos), temos 
também inimigos, que, acobertados pelo manto do 
anonimato, cometem atos sórdidos, como esse que 
ora presenciamos. 

Sras. e Srs. Deputadas e Deputados, este breve 
relato que faço nos leva a refletir o quão dura e perigo-
sa será a campanha eleitoral que se avizinha. 

Se por ora, sem sequer nos declararmos candi-
datos ao pleito vindouro (o que apenas o faremos à 
época das convenções partidárias), já somos brutal-
mente hostilizados por inimigos sem face, imaginem 
o que nos espera às vésperas das eleições.

Enganam-se esses crápulas ao pensar que atos 
terroristas nos farão refluir em nossa jornada em busca 
de uma nova ordem política, a ser em breve estabele-
cida na nossa querida Marília.

Enganam-se aqueles que, em seus tugúrios, 
tramam estratégias sórdidas de intimidação, pensam 
que pela violência obterão os aplausos dos bons ci-
dadãos marilienses.

Essas forças do mal que ora abrigam em seus 
quadros esses protótipos de talibans incendiários com 
certeza têm competência também para cooptar ou-
tros mercenários, capazes até de atentarem contra 
as nossas vidas.

Em breve, quando se iniciar de fato a campanha 
eleitoral, essa corja terá que mostrar a sua face. Então 
os reconheceremos, ouviremos suas vozes e pelos ar-
gumentos (e não pelo pulso) os derrotaremos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Fernando Ferro. 

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, registro a realização da Conferência 
Regional de Comunicação na cidade do Recife, no úl-
timo fim de semana. 

Participamos de sua abertura e ali pudemos iden-
tificar o trabalho feito pelo Estado, com uma coorde-
nação mista do Estado, entidades, empresários, tra-
balhadores e organizações não-governamentais, que 
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culminou com a realização de mais de uma dezena de 
encontros regionais no Estado. Foram eleitos aproxima-
damente 300 delegados que participaram diretamente 
dos debates da conferência estadual que veio a eleger 
os delegados que participarão da conferência agora 
no mês de dezembro, aqui em Brasília. 

 Quero registrar que essa participação foi expressi-
va nos debates. Há uma evidente vontade de debater a 
comunicação no País e, ao mesmo tempo, uma tentativa 
de silenciar as conferências de comunicação. É visível o 
desprezo da mídia tradicional para com as conferências 
de comunicação. Sabemos que isso não é por acaso. Há 
um boicote, feito com o silêncio, e há uma tentativa de es-
conder o debate sobre a necessidade de um novo marco 
legal para a política de comunicação no Brasil. Essa é uma 
das áreas que ainda têm uma legislação do tempo da dita-
dura militar. E, evidentemente, a estrutura que se compôs 
nessa área faz um esforço imenso para manter o silêncio 
e para não debater esses assuntos. Mas nós sabemos 
que é impossível conter a necessidade do debate sobre 
comunicação, até porque as novas mídias, as novas pos-
sibilidades, que já apontam para o cidadão as alternativas 
de comunicação a essa comunicação tradicional, autoriza-
nos a ter esperanças e a ser otimistas nessa área.

 Portanto, quero aqui saudar o Governo do Estado, 
por intermédio do nosso Secretário Evaldo, que condu-
ziu esse trabalho. Saúdo também todas as entidades 
do setor de comunicação comunitária, os sindicatos de 
trabalhadores em comunicação e outras entidades não-
governamentais que contribuíram com esse debate.

 Não é um debate simples, não é um debate que 
se resolve facilmente, mas acreditamos estar iniciando 
uma nova fase na política de comunicação no Brasil, 
que será, sem sombra de dúvida, deflagrada por essa 
conferência nacional. Essa conferência nacional não 
será, evidentemente, a panaceia para resolver todos 
os problemas, será um importante espaço para discutir 
um novo marco legal da política de comunicação no 
Brasil. Ela vai possibilitar que se dê passos significa-
tivos no estabelecimento de um novo olhar e de um 
novo cenário sobre as comunicações no Brasil. Serão 
discutidas as concessões de TV, a comunicação comu-
nitária, a mídia que temos, a estrutura de posse dessa 
mídia. Serão discutidas as novas alternativas da co-
municação digital e, acima de tudo, será estabelecido 
um marco legal que reconheça os direitos democrá-
ticos, os direitos humanos para a construção de uma 
comunicação democrática, cidadã, que colabore com 
a democracia e com a nova afeição do Estado Demo-
crático de Direito que queremos. 

 Portanto, um grande abraço. Saúdo a delegação 
da Conferência Regional de Comunicação pela sua co-

laboração. Virá a Brasília discutir com todos os Estados 
uma nova política para a comunicação no Brasil.

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

cedo a palavra ao nobre Deputado Arnaldo Jardim.
O SR. ARNALDO JARDIM (PPS – SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, neste momento, parece já ter sido 
superada a situação mais grave de crise econômica 
que se abateu sobre o mundo e sobre o Brasil, embora 
persistam algumas dúvidas sobre a questão do déficit 
do Tesouro americano, uma nova bolha.

 Alguns se aventuram a considerar que isso pos-
sa causar impacto mais cedo do que temeríamos. Nós 
temos, aqui no Brasil, que festejar o fato de que conse-
guimos avançar bem nesse processo. Mas é evidente, 
Sr. Presidente, que qualquer política, como a que nós 
desenvolvemos aqui, de preservação de alguns seto-
res, de desoneração fiscal e tributária para que pos-
samos ter o esforço de manter uma atividade e buscar 
preservar o crescimento, tem que ter um componente 
claro de análise e de indução. 

 Refiro-me a declaração que acho extremamente 
simbólica, importante – e quero saudá-la. Foi o pronuncia-
mento feito pelo Ministro Miguel Jorge, do Desenvolvimento, 
quando indagado sobre a manutenção da desoneração 
tributária sobre o setor automobilístico. S.Exa. disse que 
era inconcebível que ela se mantivesse de forma linear, 
sem distinguir aqueles modelos e aquela concepção que 
estabelecem novos padrões de produção e de consumo.

 Todos nós sabemos que, na crise, também o Go-
verno americano fez esforço por manter em atividade 
a indústria automobilística, mas condicionou-a à refor-
mulação de modelos, à adoção de novos dispositivos 
que levassem à economia de energia e de combustível 
e à eficiência energética.

 Recentemente, houve outra linha em que isso 
poderia também de forma muito clara ficar estabele-
cido, Sr. Presidente. Foi quando incentivamos toda a 
linha branca, de eletrodomésticos. Na época, discuti 
inclusive com alguns setores.

 Nós estávamos em plena discussão de uma 
política nacional de resíduos, da questão da logística 
reversa e poderíamos ter estabelecido critérios mais 
claros, que só num momento posterior foram feitos, no 
sentido de incentivar particularmente os equipamentos, 
os refrigeradores, as geladeiras e outros a terem um 
componente também claro de preservação de energia, 
de preservação ambiental, de eficiência energética.

 Estou dizendo isso porque ontem, no encontro 
que se estabeleceu da indústria, mais uma vez o tema 
da renovação tecnológica veio à tona. V.Exa., Deputado 
Inocêncio Oliveira, que preside nosso Conselho de Altos 
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Estudos, várias vezes já abordou essa questão também. 
Nós sabemos que a inovação é o grande diferencial de 
competitividade para as nações e para as empresas.

 Sr. Presidente, quando tivermos algum momento em 
que se faça uma desoneração, como houve aqui, em que 
se faça uma indução de produção, não podemos só induzir 
à produção. Mas a que tipo de produção? Estou falando 
agora de referências que, do ponto de vista ambiental, 
do ponto de vista de eficiência, conduzam exatamente 
para esse novo padrão de produção e consumo. 

 Virá um momento de reativação. Alguns chamam 
de nova economia, outros chamam de economia ver-
de, mas não há dúvida de que esses segmentos se-
rão um dos responsáveis por dar dinamismo a nossa 
economia. E é o que estamos pleiteando. 

 A logística reversa, a eficiência, o menor con-
sumo, o combate ao desperdício dos nossos recursos 
naturais, todas essas são questões fundamentais, em 
que o Brasil pode ser vanguardeiro e pioneiro. 

 Esse é o apelo que fazemos. 
 Saudamos o Ministro Miguel Jorge! 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Renato Molling.
O SR. RENATO MOLLING (PP – RS. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, demais Deputados, 
no mês de outubro, as exportações do setor calçadista 
caíram 34%. É claro que boa parte dessa queda ainda 
é reflexo da crise mundial, mas hoje principalmente 
os produtos de transformação estão sofrendo com o 
câmbio. Com a taxa atual, o Brasil não é competitivo 
nos produtos de transformação. 

Nós temos condições de vender matéria-prima, 
minério e outros produtos, em que a concorrência não 
é tão grande. Mas, em relação aos produtos que são 
transformados e geram emprego em nosso País, nós 
temos seriíssimas dificuldades, e o reflexo já veio na 
redução de 34%. E, consequentemente, vai haver re-
dução da geração de emprego.

Temos, portanto, de viabilizar as exportações, a 
fim de trazer divisas de fora para dentro e gerar mais 
empregos no País.

 Outro tema de suma importância é o setor mo-
veleiro, que já foi abordado em todos os Ministérios 
relacionados à economia. Com o incentivo da linha 
branca, da redução do IPI para zero, hoje a população 
só compra produtos da linha branca. E o setor moveleiro 
está precisando demitir, porque não faz vendas.

 Foi feito estudo que demonstra que, se for dado 
esse incentivo por 6 meses ao setor moveleiro, ele venderá 
mais, e não cairá a arrecadação. Então, só falta a equipe 
econômica, o Ministério da Fazenda tomar a iniciativa de 
zerar o IPI por 6 meses, para salvar milhares e milhares 
de empregos tão importantes para nosso País.

 Outro assunto, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Depu-
tados. Participei de importantes eventos no Rio Gran-
de do Sul em minha última passagem pelo Estado. Na 
sexta passada, estive em Teutônia, cidade localizada 
a cerca de 100 quilômetros de Porto Alegre, sede da 
Cooperativa Languiru, que completou 54 anos de ati-
vidades. Nessa data, a empresa inaugurou seu mais 
novo supermercado, onde investiu 6 milhões de reais, 
uma das mais modernas lojas da região.

 A Languiru é motivo de orgulho no Vale do Ta-
quari, por sua importância e vitalidade: reúne 1.750 
produtores de frango, suínos e leite, sendo destaque 
no cooperativismo gaúcho, com receita estimada de 
400 milhões de reais para 2009. Isso representa, por 
exemplo, 10 vezes o orçamento do Município de Teu-
tônia, com 25 mil habitantes. Organizada e preparada 
para o futuro, a Languiru projeta em seu planejamen-
to estratégico novos investimentos para a região, com 
expansão de lojas e inauguração de um moderno aba-
tedouro suíno na cidade de Poço das Antas.

 Na segunda-feira, prestigiei o 14º Seminário 
Gaúcho de Cooperativismo e do lançamento do 13º 
Congresso Brasileiro do Cooperativismo, em Gramado. 
Quero destacar o trabalho realizado pelo Presidente 
do Sistema OCERGS/SESCOOP/RS, Prof. Vergílio 
Perius, que tem buscado, ao lado do Presidente da Or-
ganização das Cooperativas Brasileiras, Márcio Lopes 
de Freitas, preparar as cooperativas para enfrentarem 
os grandes desafios que se apresentam para essas 
empresas, que tanto contribuem para o País.

 Da mesma forma, quero reconhecer o esforço do 
Deputado Federal Odacir Zonta, Presidente da Frente 
Parlamentar em Defesa do Cooperativismo na Câma-
ra Federal, no interesse do cooperativismo nacional. 
Todas as homenagens realizadas durante o evento ao 
Parlamentar são justas, por tudo que tem realizado em 
termos de mobilização do setor cooperativo. 

 Destaco a importância de realmente prestigiar-
mos o cooperativismo, fazendo com que o associado 
cooperativado cresça e tenha mais renda. No mo-
mento em que tiver mais renda, ele gastará mais. No 
momento em que gastar mais, a economia crescerá 
e, consequentemente, o Brasil também.

 Precisamos fazer com que a qualidade de vida 
do nosso povo melhore através do trabalho. As opor-
tunidades surgem de diversas maneiras. Uma delas é 
através do cooperativismo e dos setores intensivos de 
mão de obra, que geram muito emprego. 

 Sr. Presidente, uso a tribuna também para dizer que, 
no Vale dos Sinos, em Novo Hamburgo, na segunda-feira 
foram comemorados os 10 anos da Revista Expansão. A 
publicação nasceu da ideia de Sergio Jost e Ana Maribel 
Pacheco de criar um veículo de comunicação que fosse 
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um elo entre os municípios da região. No início, a Expan-
são era publicada em preto e branco, com destaque em 
colorido para a capa e algumas reportagens. A primeira 
edição foi veiculada com 32 páginas em 20 de dezembro 
de 1999. Em matérias, fotos, artigos, colunas sociais, as 
pessoas começaram a se identificar e a se conhecer, 
passando a saber mais sobre seu mundo. 

 Com a conquista de novos leitores em cada vez 
mais cidades, em 2001 a Expansão se consolidava 
como veículo regional, passando a circular nas princi-
pais cidades da região e ganhando mais cores em suas 
páginas. A equipe aumentou, e a direção sentia crescer 
a confiança não somente de leitores e assinantes, mas 
também de anunciantes. A solidez comercial confirma-
va que, a cada edição, a revista caminhava na direção 
certa – de atender a seu público, cada vez mais fiel, 
em todos os seus desejos, qualidade na informação e 
conteúdo e seriedade de seus anunciantes.

 Hoje a revista é uma empresa sólida, com profis-
sionais cada vez mais comprometidos em transformá-la 
na revista de variedades número um do Rio Grande do 
Sul. Com 24 colaboradores, entre articulistas e colu-
nistas, a Expansão alcança hoje um público de 55.000 
leitores em 38 cidades da Grande Porto Alegre, do Vale 
do Sinos, do Vale do Paranhana, da Região das Hor-
tênsias, do Vale do Caí e do Vale do Rio Pardo.

 Pesquisa confirmou que seu público é em 89% 
formado pela classe A, 71% por mulheres e 70% por em-
presários e que 89% dos anúncios trazem retorno ime-
diato. Com sua nova e moderna sede, na Rua Quintino 
Bocaiúva, 99, no centro de Novo Hamburgo, a Expansão 
caminha para comemorar outros anos de vitórias e con-
quistas a partir de um trabalho sério e competente.

 Muito obrigado.
O SR. LAEL VARELLA (DEM – MG. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srs. e Srs. De-
putados, a nossa agropecuária continua de parabéns, 
pois, além de ocuparmos o segundo lugar como maior 
exportador de grãos e o primeiro em carne bovina, pas-
samos agora a exportar tecnologia para combater a 
fome no mundo. Nossas congratulações vão de modo 
especial para os pesquisadores de Minas Gerais.

 Com efeito, no dia 15 próximo passado, foi as-
sinado em Roma, Itália, acordo que prevê o apoio da 
Universidade Federal de Viçosa (UFV/MG) a programas 
de desenvolvimento agrícola da FAO para a América 
Latina e a África.

 Pelo acordo, cientistas da universidade vão par-
ticipar de programas e projetos de cooperação técnica 
da FAO com foco em produção agrícola sustentável e 
segurança alimentar.

 O acordo entre a UFV e a FAO prevê a participa-
ção da instituição e de seus pesquisadores e profes-

sores em ações de combate à fome nessas regiões, 
mas não exclusivamente em países de língua portu-
guesa. A UFV conta com uma trajetória pioneira nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão relacionadas 
com a produção agropecuária, propiciando ao Brasil 
as condições para se transformar num dos maiores 
produtores mundiais de alimentos.

 Concordo com o Reitor Luiz Cláudio Costa ao 
afirmar que “o problema da fome no mundo não poderá 
ser resolvido sem a participação do Brasil, e, para que 
isso ocorra, é decisiva a participação da UFV, que teve 
papel fundamental no desenvolvimento da agricultura 
tropical no mundo”.

 Sr. Presidente, tais vitórias do agronegócio só se 
explicam através de muitas lutas, pesquisas e, sobretudo, 
de competência. Entretanto, várias ameaças continuam 
pairando sobre esse dinâmico setor de nossa economia, 
tais como: ameaça do MST e da reforma agrária; ame-
aça quilombola; ameaça comuno-indigenista; ameaça 
ambientalista; ameaça dos índices de produtividade; 
ameaça feita a propósito da mentira do trabalho escravo 
e ameaça do uso político do georreferenciamento.

 Na verdade, nosso produtor rural vem sendo tritu-
rado e a propriedade privada rural triturada e deixando 
mesmo de existir, para ceder lugar a um coletivismo 
socialista, que engessa a produção, tomando mais de 
70% do território nacional.

 Produtores rurais dos Estados das Regiões Sul 
e Sudeste estão prestes a perder mais de 17 milhões 
de hectares de terras produtivas, a título de reserva le-
gal, o que figurará um prejuízo quase incalculável não 
apenas aos ruralistas, mas igualmente a todo o País.

 Como bem mostrou o nobre colega Luis Carlos 
Heinze (do PP do Rio Grande do Sul) no jornal Zero Hora, 
o espólio atinge agricultores de Minas Gerais, do Espírito 
Santo, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Paraná, de 
Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que terão de 
entregar mais de 30% de suas propriedades. 

 Podemos imaginar o tamanho do rombo ao ana-
lisarmos que a área total dos Estados é de 91 milhões 
de hectares e que 18 milhões deles já estão destinados 
à preservação, um confisco na ordem de 37 milhões 
de hectares, ou seja, 41% da área. 

 Isso sem levar em conta que os produtores ain-
da precisam reservar mais 5 milhões de hectares para 
matas ciliares, aliás, medida necessária, mas que não 
deixa de aumentar o volume de terras preservadas.

 Sr. Presidente, em boa hora está sendo adiado o 
prazo para recuperação das matas. Nas discussões sobre 
mudanças no Código Florestal, os ruralistas parecem ter 
vencido a queda de braço contra os ambientalistas, e o 
Presidente Lula deve prorrogar o decreto da reserva legal 
de 11 de dezembro de 2009 para 11 de junho de 2011. 
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 Os produtores terão, portanto, mais 18 meses para 
se adequar às regras de preservação de florestas de suas 
propriedades. Tal decisão foi comunicada pelo Presidente 
aos Ministros Reinhold Stephanes (Agricultura) e Carlos 
Minc (Meio Ambiente) em reunião em São Paulo, da qual 
participaram também Dilma Rousseff (Casa Civil) e Gui-
lherme Cassel (Desenvolvimento Agrário).

 O Ministro Stephanes disse ao Presidente Lula 
que a entrada em vigor do decreto tendo como base 
a atual legislação ambiental colocaria na ilegalidade 
cerca de 3 milhões de pequenos e médios proprietá-
rios, que teriam desmatado legalmente, décadas atrás, 
suas áreas, para avançar com novas lavouras.

 Sr. Presidente, os produtores ganharam maior pra-
zo, contudo eles precisam mobilizar o Congresso para 
promover a mudança desse absurdo chamado Código 
Florestal. Causa estranheza, Sr. Presidente, jogar a cul-
pa sobre os agricultores, embora todos saibam que o 
maior foco de poluição se encontra nas cidades.

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

cedo a palavra ao ilustre Deputado Iran Barbosa. S.Exa. 
dispõe de 3 minutos.

O SR. IRAN BARBOSA (PT – SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, venho à tri-
buna mais uma vez para manifestar minha insatisfação 
com o pouco caso com a Lei nº 11.738, de 2008, cria-
da, com festa, por esta Casa. Ela institui o piso salarial 
profissional nacional do magistério público.

 O balanço geral que temos sobre o que a lei de-
termina é preocupante. Só para dar um exemplo, ontem 
participei, na parte da manhã, de seminário no meu 
Estado, promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores 
em Educação do Estado de Sergipe, o SINTESE, em 
que foi discutido o balanço. 

 Observa-se que, dos 75 Municípios sergipanos, 
menos de 30 respeitam o que estabelece a legislação. 
Quero lembrar que a vigência da lei, confirmada inclusi-
ve pelo Supremo Tribunal Federal, é a partir de janeiro 
deste ano. Ou seja, os Prefeitos e Governadores que 
insistem em não cumprir os ditames da legislação estão 
à margem do que estabelece a lei e à revelia do que 
determina o próprio Supremo Tribunal Federal, que, em 
liminar, disse a partir de quando vigorará a lei.

 Sr. Presidente, poderá ocorrer outro problema, e 
maior. Em janeiro de 2010, momento da integralização 
do valor do piso, Estados e Municípios estarão totali-
zando a implementação da lei, ou seja, quando nem 
sequer terão iniciado o processo de implantação.

 Para termos ideia, se pegarmos as previsões conti-
das no Orçamento Geral da União, identificaremos, numa 
projeção para o valor mínimo nacional por aluno, um 
crescimento em torno de 18,2%, elevando o valor atual 

de 1.221 reais e 34 centavos para 1.443 reais e 63 cen-
tavos. Quero lembrar que, pela lei, o índice que corrige o 
valor mínimo nacional por aluno deve ser o mesmo que 
corrigirá o valor do piso salarial profissional nacional do 
magistério. Isso nos coloca diante de um grande desafio: 
ficarmos vigilantes em relação a esse crescimento. 

 Aproveito esta oportunidade para dizer que hoje 
aprovamos, na Comissão de Educação e Cultura, re-
querimento de autoria do Deputado Severiano Alves. 
Tive o prazer de subscrever requerimento para o deba-
te, numa audiência pública desta Casa, com os atores 
envolvidos no processo de implantação e de correção 
do valor do piso. Assim, poderemos assumir posições 
e fiscalizar a lei que produzimos, a sua eficácia. 

 Ao concluir, quero solicitar aos demais órgãos 
fiscalizadores que cumpram a tarefa de acompanhar e 
de cobrar dos gestores a implantação da lei. Ela existe 
e precisa ser respeitada.

 Era isto, Sr. Presidente, que eu tinha a registrar 
neste momento.

 Agradeço a oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Silas Câmara.
O SR. SILAS CÂMARA (PSC – AM. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
desejo registrar a presença nesta Casa dos Verea-
dores Marcos Lise e Ocimar Moreira; Osvaldo Maia, 
Presidente da Câmara do Município de Apuí; João 
Raimundo Martins; Gilsemar Silva Mota; Valcir Dall Ag-
nol e Cherstelles Zamproni. Todos estão em Brasília, 
realizando caminhada cívica, a fim de solicitar do Go-
verno Federal mais atenção para o sul do Amazonas, 
principalmente no que diz respeito à regularização das 
terras federais naquela região.

 É impossível produzir sem ter o título da terra. 
Sem ele não se adentra um banco, uma instituição fi-
nanceira para adquirir financiamento.

 Portanto, Sr. Presidente, quero parabenizar a 
Câmara de Vereadores de Apuí pela mobilização e 
pela vinda a Brasília, numa postura, sem dúvida, que 
honra a população daquele Município.

 Muito obrigado.
O SR. FERNANDO NASCIMENTO (PT – PE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, desde que a PEC nº 231 propôs a redução 
da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, 
grande parte dos economistas e empresários veem dis-
cutindo e procurando pontos negativos nessa idéia, que, 
do meu ponto de vista, só tem a acrescentar à qualidade 
de vida, à economia e à produção dos brasileiros.

 A redução da jornada de trabalho tem 2 pontos fun-
damentais. O primeiro é a redução da jornada semanal 
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de trabalho para 40 horas, sem redução de salário. Hoje, 
como todos sabemos, o brasileiro trabalha 44 horas. 

 Não é possível, a esta altura, ainda procurar pontos 
negativos em uma medida como essa. Aprovar a redução 
da jornada de trabalho mantendo os salários é valorizar 
a mão de obra brasileira, além de ser a maior expressão 
do movimento sindical no nosso País. Os pais de hoje em 
dia não veem mais os seus filhos, não dividem a mesa, 
não partilham momentos de lazer, e isso por conta do 
cansaço e do esforço para manter as despesas da casa, 
trabalhando muitas vezes mais de 44, de 48 horas sema-
nais, como exige, por exemplo, o comércio.

 Vemos um Brasil que não sofreu o impacto da cri-
se financeira como outros países sofreram. O conjunto 
de políticas do nosso Presidente Lula superou nossas 
expectativas e valorizou o poder de compra das classes 
menores, gerou consumo, manteve a economia e os 
lucros dos empresários. Dessa forma como é possível 
esses mesmos empresários ainda bateram na mesma 
tecla de que a redução da jornada será um prejuízo?

 As pesquisas estimam que com a redução da 
jornada pelo menos 2 milhões de empregos serão cria-
dos. Dizer que a taxa de desemprego vai aumentar é 
um mito. Segundo as mesmas pesquisas, as empre-
sas têm adquirido maior ganho de produtividade e os 
empresários têm-se empenhado em trabalhar.

 As causas do desemprego são outras. Isso acon-
tece por conta da falta de qualificação profissional, da 
desvalorização do mercado para com o trabalhador e 
de outros motivos. Muitas vezes, trabalhar informal-
mente gera resultados financeiros melhores para os 
cidadãos do que se eles estiverem em uma empresa. 
A redução da jornada ajuda ambas as partes.

 A discussão é: o Brasil está preparado para 
essa mudança? A resposta é clara. Somos uma na-
ção democrática, mas que ainda detém diferenças e 
uma distribuição de riquezas inadequada. O nosso 
trabalhador está mais do que apto para produzir, e é 
inegável que a produtividade é maior quando se tem 
um empregado disposto, com melhores condições de 
trabalho, com uma vida estável em casa. A diminuição 
da jornada, sem redução de salário, é uma forma de 
distribuir melhor a própria renda de nosso País. É con-
tinuar o ciclo que abastece nossa economia, é valorizar 
o poder de compra do brasileiro e permitir que esse 
mesmo cidadão tenha tempo de fazer outras coisas 
de sua vida, além de trabalhar e dormir.

 As empresas tiveram um aumento de 113% de 
produtividade nos últimos 10 anos, e o impacto que 
esses 2 milhões de empregos pode gerar sobre o cus-
to das empresas não chega a 2% completos. Há um 
grande equivoco quando se avalia por que trabalhar. 
O correto é “trabalhar para viver”, e não “viver para tra-

balhar”. Já é hora de a elite deste País perceber que 
explorou por completo o seu empregado e começar a 
dividir corretamente o lucro gerado pelos trabalhadores. 
Devolver aos antigos o seu direito de conviver com a 
família, de ter uma vida, de cuidar de seu bem-estar, 
saúde, educação e propor aos que entram no mercado 
de trabalho melhores condições de trabalho e incenti-
var a produção, valorizando a mão de obra.

 Desde 1988, ano em que a jornada mudou de 
48 para 44 horas, a produtividade mais que triplicou, 
e isso valorizou também o salário dos nossos traba-
lhadores. É essa a política de nosso Governo, de va-
lorização do salário, do trabalho e do bem-estar dos 
nossos brasileiros. Por esse motivo, é fundamental o 
apoio à redução da jornada de trabalho.

 Outro ponto que a PEC trata é a mudança do pa-
gamento de 50% para 75% das horas extras trabalhadas. 
Também é uma forma de valorizar e promover a melhoria 
de vida do trabalhador. O pagamento da hora extra é um 
direito, e já sabemos que a proposta não vai atingir nega-
tivamente a economia, nem os lucros das empresas.

 É um retrocesso que empresários pensem que 
pagar os 75% de hora extra seja extrapolar, ou simples-
mente mais do que os trabalhadores merecem. Nova-
mente, voltamos ao ponto que caracteriza a produtivi-
dade. Aumentar o pagamento de horas extras em 25% 
minimiza as chances de insatisfação do trabalhador, 
minimiza as chances de greves em grande demanda, 
minimiza os problemas de produtividade que retardam 
e atingem o próprio bolso do empresário.

 Nosso Governo já provou que tanto a economia 
quanto o poder de compra dos brasileiros estão crescen-
do. No ano que vem, esperamos que a economia cresça 
mais 5%. Isso significa mais trabalho, mais produtividade. 
Já esta provado que as classes D e E são o alvo da indús-
tria, além de serem a prioridade das empresas. É sobre 
essas classes de trabalhadores que estamos falando. São 
eles que temos que valorizar e, junto com isso, fortalecer 
o conjunto de políticas que mantém o nosso País.

 O trabalhador tem o direito de conviver com a 
família, de ter tempo para qualificação profissional. E, 
mais que isso, nós, Parlamentares, podemos apres-
sar essa decisão, que, sem dúvida, é o melhor para o 
futuro de um país mais justo e equilibrado.

O SR. MARCELO ITAGIBA (Bloco/PMDB – RJ. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho aqui falar do famoso PAC. A que PAC 
estou me referindo? Ao PAC que se pratica no meu 
Estado e na minha cidade, o Rio de Janeiro. 

 O PAC a que me refiro é o “Plano de Aceleração 
da Criminalidade”, ou seja, o que observamos, no meu 
Estado, na minha cidade, é o aumento desmesurado 
da prática criminosa.
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 A noite passada os moradores da Tijuca viveram 
mais um momento de intranquilidade. Criminosos da co-
munidade do Borel tentavam dominar a comunidade da 
Formiga, e a Polícia nada fez. Ou seja, falta ao Estado 
tática, técnica, inteligência e estratégia para combater o 
crime. Não que as Polícias Civis e Militares estejam mal 
conduzidas; muito pelo contrário, estão à frente das 2 
instituições policiais que trabalharam na minha adminis-
tração, um comandando o combate ao crime organizado, 
ou seja, uma delegacia especializada; e o outro, o Bata-
lhão de Operações Especiais, o BOPE. O que estamos 
vendo na minha cidade é o total abandono. 

Trago para V.Exas. hoje alguns números, embora 
a grande imprensa não queira divulgá-los. O número 
de apreensão de armas reduziu em 33%. Ou seja, são 
menos 33% de armas apreendidas no meu Estado. O 
de apreensão de drogas reduziu em 13%, isto é, menos 
13% de apreensões de drogas. O de prisões reduziu 
em 20%, menos 20% de prisões. 

Qual o resultado disso tudo? O aumento de mais 
de 180% de roubo a transeuntes e de mais de 50% de 
roubo a coletivos. Transeuntes e aqueles que utilizam 
coletivos? Eles faz parte da população mais humilde e 
mais pobre do Estado, que vem sendo todos os dias avil-
tada. Os assaltos cresceram em números exponenciais. 
Resultado de quê? De menos apreensão de armas, de 
menos apreensão de drogas, de menos prisões.

 O PAC que se encontra em funcionamento no Rio 
de Janeiro não é o Plano de Aceleração do Crescimento, 
mas o “Plano de Aceleração da Criminalidade”. Os cri-
minosos estão cada vez mais fortes, mais poderosos e 
cada vez mais desafiando o poder estatal. Falta compe-
tência no Rio de Janeiro para combater a criminalidade, 
embora as duas Polícias estejam bem servidas.

 Muito obrigado.
O SR. WILLIAM WOO (PSDB – SP. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, venho manifestar nesta tribuna a minha cla-
ra preocupação com assunto que tem incomodado o 
mundo de um modo geral: a questão climática. Hoje o 
assunto se tornou comentário em todos os níveis so-
ciais, do mais pobre aos mais abastados.

 A emissão de gases para a atmosfera é a principal 
causa do arrasador efeito estufa, que tem alterado sobre-
maneira o clima em nosso País e em todo o mundo.

 Estamos a poucos dias de uma importante reu-
nião em que serão discutidas novas metas de redução 
de emissão de gases produzidos pelas indústrias e por 
outras diversas fontes poluidoras. Entre os dias 7 e 18 
de dezembro próximo, o Brasil mostrará ao mundo sua 
capacidade de contribuir para um mundo melhor, mais 
limpo e sustentável.

Peço aos nobres colegas Deputados que abracem 
junto comigo esta causa. O Brasil se comprometeu a 
cortar 80% do desmatamento até 2020, o que reduzirá 
as emissões em 20%. Em São Paulo, o Líder do Governo 
Serra, na Assembleia Legislativa apontou como possível 
o crescimento do Estado com sustentabilidade. 

 No Brasil, uma das principais fontes de emissão 
de gases, juntamente com as indústrias, é o desma-
tamento. Lembro aos senhores e às senhoras que, 
quando se desmata uma região, juntamente com ela 
vem a queima dos restos da floresta, de onde tonela-
das de CO2 são emitidas para a atmosfera.

Vamos abraçar esta causa, senhores e senhoras, 
e mostrar ao mundo que há como aliar crescimento e 
sustentabilidade sem comprometer a economia desta 
Nação. Temos que encorajar nossos representantes 
para que na reunião de Copenhague, em dezembro pró-
ximo, assumam uma meta de redução significativa, que 
resulte numa contribuição real ao meio ambiente.

Temos o compromisso de levar à geração futura a 
chance de viver em um mundo melhor. Para isso, sugiro 
que todos fiquem atentos. Vamos fazer a nossa parte, 
nobres colegas, e cobrar a quem de direito. 

Quero deixar aqui a minha manifestação de apoio 
aos que estarão em Copenhague nesse importante 
congresso. Que eles consigam trazer resultados real-
mente satisfatórios para o Brasil e para o mundo.

 Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. 
Na última semana, o Brasil foi eleito para ocupar uma 
das 10 cadeiras provisórias do Conselho de Seguran-
ça das Nações Unidas, nos anos de 2010 e 2011. No 
biênio, o conselho também estará formado por Áustria, 
Japão, México, Turquia e Uganda, além dos 5 mem-
bros permanentes – China, França, Estados Unidos, 
Reino Unido e Rússia.

 Não é a primeira vez que ocupamos esse cargo 
e continuamos na luta para conseguirmos nos tornar 
membros permanentes do Conselho de Segurança. Mas 
fico feliz em termos sido lembrados para os próximos 
anos e me orgulho pela candidatura brasileira não ter 
tido nenhum adversário. Ela teve respaldo de 182 dos 
190 países-membros que participaram da votação.

 Acredito que a próxima década será fundamental 
para o Brasil. Temos a nossa frente grandes desafios no 
que diz respeito à segurança pública. O mundo já está 
voltado para nossa Nação, visto que seremos sede dos 2 
mais importantes eventos esportivos do planeta: a Copa 
do Mundo e as Olimpíadas. Com isso, está nos sendo 
dada uma oportunidade única de transformarmos nosso 
País em um lugar seguro de se viver para todos.

 Fico impressionado quando vejo nos jornais que 
bandidos conseguem derrubar um helicóptero blinda-
do da Polícia Civil. Impressiona-me porque vejo, infe-
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lizmente, que a bandidagem é mais bem armada que 
aqueles que se dispõe a defender a população. 

É urgente uma reformulação das forças policiais 
em todo o País. Nós, agentes – lembro que sou, além 
de Deputado Federal, policial civil –, precisamos ser 
mais valorizados e mais bem preparados. Como em 
diversas áreas, a segurança também evolui, e cursos 
de capacitação, troca de armamentos, veículos seguros 
e táticas de defesa são fundamentais para que possa-
mos realizar nosso trabalho com a eficiência exigida 
e com a segurança necessária. Escolhemos enfrentar 
os riscos da profissão porque sabemos de sua impor-
tância, sabemos que a vocação não está em todos. E 
gostaríamos de ter a certeza de que voltaremos para 
casa após uma missão, seja ela qual for.

Já estive reunido com a Coordenadora de Ne-
gócios Regionais do Escritório Contra Terrorismo do 
Departamento de Estado Americano, Shari Villarosa, 
e debatemos uma parceria entre os países para trei-
namento de forças policiais e troca de informações e 
tecnologia em relação a crimes cometidos pela Inter-
net e uso da telefonia celular pelos bandidos. Também 
conversamos sobre melhorias para as nossas fronteiras 
e sobre atuação terrorista. 

Infelizmente, o Brasil não possui legislação sobre 
crimes cibernéticos, mas acredito que essa parceria 
com os Estados Unidos possa mudar essa situação, 
para que tenhamos respaldo diante das nações que 
confiam em nosso crescimento.

Portanto, espero que o Governo Federal realmente 
invista na segurança de todo o País, não só para fazer 
bonito durante a Copa do Mundo e as Olimpíadas, mas 
também para proteger nossa população, que está cada 
dia mais assustada nas ruas de nossas cidades.

Muito obrigado.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB – PE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, participei neste final de semana de 
uma grande festa em Petrolina, o aniversário dos 30 
anos do bairro José e Maria, comemorados no dia 15 
de novembro próximo passado, embora haja progra-
mação festiva até o dia 24 deste mês.

A programação de aniversário do bairro começou no 
sábado, dia 14 de novembro, data em que a associação de 
moradores, sob a direção de Izaías Marques, Luiz Ferreira 
e Hélio Barbosa reuniram em torno de 50 pessoas para 
serem homenageadas com a comenda Amigos do José 
e Maria, porque ao longo desses 30 anos essas pessoas 
prestaram relevantes serviços à comunidade, contribuindo 
para o seu crescimento e desenvolvimento.

No domingo, foi realizada uma grande festa, que 
começou cedo com o canto da alvorada, desfile cívico, 
apresentações teatrais e musicais. As festividades do 

dia se encerraram à noite, quando foi realizada uma 
grande missa campal, na qual estavam presentes em 
torno de 3 mil fiéis católicos, que num gesto bonito 
e religioso contavam histórias de lutas e conquistas 
daquele bravo povo, que de pé agradecia a Deus por 
estarem com vida e ter um teto para morar.

Na segunda-feira, as comemorações continua-
ram, dessa vez com uma cruzada evangélica, na qual 
centenas de fiéis se reuniram para professar a sua fé 
e homenagear as famílias do bairro José e Maria, que, 
na sua maioria, lutam há quase 30 anos por melhores 
condições de vida – melhorias nas áreas de segurança, 
saúde, educação – e mantêm viva a fé em Deus.

Com tudo isso que vivenciei fico feliz em também fa-
zer parte da história daquele valoroso bairro, pois participei 
das lutas por sua implantação, na condição de advogado, 
e prestei serviços à diocese de Petrolina, quando o Bispo 
era Dom Gerardo de Andrade Pontes, que teve papel im-
portante para que aquelas famílias da Vila Papelão adqui-
rissem os lotes para construção das suas moradias.

 As festas em comemoração aos 30 anos do bairro 
José e Maria não param por aí, Sr. Presidente. A partir 
de quarta-feira até domingo o pátio de eventos que abri-
ga em torno de 7 mil pessoas estará repleto, ao som de 
bandas musicais de forró que vão animar a galera.

Feito esse relato, para fazer justiça àquela bra-
va gente que tanto lutou e ainda luta por seus direi-
tos, pois ainda não tem a titulação dos seus terrenos, 
gostaria de relatar alguns fatos sobre a implantação 
do bairro, há 30 anos.

As pesquisadoras Eudete Pereira e Zita Alves 
da Silva e muitas pessoas que ainda residem no bair-
ro contam que, a partir do ano de 1979, os barracos 
de papelão começaram a se multiplicar da noite para 
o dia, inicialmente com 56 famílias, num total de 355 
pessoas entre adultos e crianças.

Primeiro foi a Vila Papelão do Ouro Preto, depois 
veio a Vila Papelão da Cohab II, em seguida a Vila Pa-
pelão (Vila Garrancho) da Vila Eduardo. A Prefeitura Mu-
nicipal, na época administrada pelo então Prefeito Diniz 
Cavalcanti, não concordando com essas ocupações, 
autorizava a repressão contra esses atos. E aquele povo 
sofrido por varias vezes teve os seus barracos derru-
bados pela polícia. Mas a luta continuava. Derrubavam 
3 ou 4 barracos, amanheciam 10 ou mais construídos.

Apesar da seca que assolava todo o Nordeste, 
o ano de 1979, foi atípico. Choveu muito, e quando as 
chuvas começaram a cair em Minas Gerais, na ca-
beceira do Rio São Francisco, os ribeirinhos ficaram 
desabrigados por causa das águas que desciam rio 
abaixo, acabando com as roças e derrubando as casas 
de todos os que moravam à margem do rio.
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Naquela oportunidade, os ribeirinhos vieram pedir 
assistência ao Sr. Prefeito Diniz Cavalcanti. E como não 
tinham onde morar, os ribeirinhos vinham para a Vila 
Papelão com suas famílias. Ali faziam seus barracos 
e ficavam morando. O Prefeito, que naquele momen-
to não podia fazer muita coisa, distribuiu lonas para o 
povo cobrir as barracas.

Passado aquele momento de trégua, com o núme-
ro de barracos aumentando cada vez mais, teve início 
outra vez o desacato. Muitos barracos foram derrubados. 
Mas quando a polícia saía, o povo se reunia e tornava 
a levantá-los. Em vez de um só, era levantado mais ou-
tro, formando assim outra rua entre a fila de barracos, 
no espaço limpo que era o fundo de quintal.

Era triste a vida que aquelas pessoas levavam. 
Passava o tempo, e as coisas não se resolviam. Eu 
mesmo pude acompanhar isso de perto. Na época, eu 
trabalhava como advogado para a Emissora Rural, e 
era incumbido por Dom Gerardo de acompanhar alguns 
problemas em relação aos trabalhadores.

Naquela época, não existia o MST. Essas famílias 
sem terra e sem teto para morar eram os sem-terra de hoje. 
O movimento naquela época se tornou grande e chamou a 
atenção das autoridades. Muitas delas visitaram os barra-
queiros, para conhecê-los de perto e prestar o seu apoio, 
pessoas como o então Vereador Ruy Amorim, Geraldo Tei-
xeira, Julio Torres, Mansueto de Lavor (Deputado Estadual), 
Eudete Pereira, Jorgete Pereira e tantos outros.

A rádio Emissora Rural, naquela época, foi muito 
importante na defesa dos barraqueiros da Vila Papelão. 
Só existia ela. E colocava seus microfones à disposição 
das famílias que a procuravam. Profissionais do rádio 
como Daniel Campos, Carlos Augusto, Aluízio Gomes, 
Juarez Farias, Zé Cachoeira, Vinicius de Santana e mui-
tos outros radialistas foram muito importantes naquela 
luta, que a partir de então não era só dos barraqueiros; 
passou a ser também da sociedade.

 Pessoas como as religiosas do Colégio Auxilia-
dora – Irmã Maria José, Irmã Terezinha, Irmã Virgínia 
– e tantas outras foram muito importantes e deram sua 
contribuição também a essa luta.

Apesar do envolvimento da sociedade, Sr. Presi-
dente, aquele problema não se resolvia. As famílias con-
tinuavam sendo perseguidas e tendo os seus barracos 
derrubados. Mas aquelas pessoas eram guerreiras e, 
como diz o ditado, não desistiam nunca e provocavam 
reuniões com o Prefeito. E na articulação podiam sem-
pre contar, como de costume com Miúda, Dona Preta, 
Mirandiba, Maria Aurelina, Alice Gomes, Dozim, Isaías, 
José Gerônimo, Seu Zé da Carroça, Dona Ana, Seu 
Pedro, Zilma Vilani, Graça, Lurdinha, Dona das Dores, 
Aldenor, João Barbosa, João Turbano e tantos outros.

Finalmente, havia chegado o grande dia para 
aquelas famílias que iam receber os seus terrenos. 
Porém não foram de graça, eram pagos. Mil e Quinhen-
tos Cruzeiros era a taxa. Se pudessem pagar tudo, 
pagavam; se não pudessem, já vinha parcelado em 5 
vezes. Mesmo assim era uma alegria geral.

Uns barraqueiros faziam seus barracos de pape-
lão, outros já faziam uma casinha de taipa; a caçamba 
da Prefeitura vinha trazer o barro para fazer a tapagem. 
Queremos lembrar a ex-Vereadora Maria Maga, que 
deu grande contribuição para a implantação do bairro, 
ajudando as pessoas que a procuravam.

De todos os fatos que aconteceram nesta histó-
ria de luta dessas bravas famílias, que não queriam 
nada demais, só um pedaço de terra para construir um 
barraco, sem que a polícia ou outra pessoa qualquer 
fosse tirá-las de lá, o que chama mais atenção foi o 
que aconteceu no dia 26 de março de 1982.

Nesse dia, o bairro viveu momentos de agonia, 
pois do lado direito da localidade formava-se um bloco 
de 300 barracos de papelão, que surgiam da necessi-
dade de pessoas mais humildes, que não tinham pos-
se da terra para construírem sua casinha. E tinham o 
incentivo até mesmo de outros moradores do bairro, 
que diziam: “Este terreno está vazio. Vão se arruman-
do por aí, até que um dia vocês possam ter o casebre 
de vocês, por ordem do Prefeito”. Assim construíram 
suas casas de papelão na fé e na esperança de serem 
protegidos por autoridades locais. 

Mas aconteceu outra coisa. No dia 26, logo pela 
manhã, chegaram a polícia, os funcionários da Prefei-
tura, tendo à frente o Juiz de Direito Dr. Eloi D’Almeida. 
E, sem nenhum constrangimento, começaram a der-
rubar os barracos ali existentes.

Os moradores apelaram para o Prefeito, “mas 
ninguém conseguia falar com ele”. O certo é que o 
bairro naquele dia enfrentou momentos de sufoco Era 
como se homens, mulheres e crianças tivessem sido 
transformados em vermes. O saldo de tanta violência 
foi que 2 mulheres que estavam grávidas foram às 
pressas para o hospital, onde deram à luz num clima 
de muita tensão e agonia.

Por esses motivos e por outros, o povo se cons-
cientiza e sente a necessidade de se organizar através 
de suas associações de bairro, sindicatos etc. Foi o que 
aconteceu com o bairro José e Maria. O povo se organi-
zou para adquirir seus direitos, que são tão proclamados, 
mas que na verdade ficam apenas no papel.

E foi assim. No dia 1º de Maio de 1982, para a 
alegria de todos os moradores do bairro José e Maria, 
foi criada a sua associação de moradores, que veio a 
dar ao pessoal condições melhores para continuação 
de todos os trabalhos sociais de que o bairro preci-
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sava. E esse trabalho de base para sustentação de 
suas vidas teria que ser valorizado, já que tudo ali foi 
conquistado na raça.

A associação foi composta pelos seguintes mem-
bros: João Barbosa, Presidente; Francisca Fausta (Mi-
úda), Vice-Presidente; José Gerônimo, 1º Tesoureiro; 
Nelson, 2º Tesoureiro; Juarez Ferreira, Secretario. 
Conselho Fiscal: José Turbano Barbosa, José Sebas-
tião da Silva, Raimundo Nonato, Inácio Eduardo dos 
Reis, Luiz Genésio.

Essa foi a primeira etapa da conquista da terra por 
aquelas famílias sofridas. Muita coisa ainda precisava 
ser feita. Agora, já organizados, iam bater à porta das 
autoridades competentes para trazer melhorias para o 
bairro, como energia elétrica (a primeira parte foi inau-
gurada no dia 21 de setembro de 1982), água, escolas, 
posto de saúde, saneamento básico e pavimentação.

Hoje, o bairro José e Maria tem tudo isso e muito 
mais, tudo graças ao empenho de pessoas compro-
metidas com o bem-estar da população da localida-
de, pessoas que estiveram à frente da associação de 
moradores como Luiz Ferreira e Hélio Barbosa; dos 
movimentos populares, como Luciana Lima, Fabiana, 
Santinha; e tantas outras pessoas que mesmo no ano-
nimato continuam dando a sua contribuição.

Hoje, a associação de moradores está entregue 
a Izaías Marques, o seu Presidente, e a Hélio Bar-
bosa e Luiz Ferreira, que fazem parte da diretoria e 
diariamente estão reivindicando junto às autoridades 
competentes melhorias para o bairro.

Essa história de lutas e de conquistas teria que 
ter um final feliz, para coroar de êxito todo esse tra-
balho que, durante 30 anos, os moradores do José e 
Maria tiveram. Porém, falta alguma coisa: faltam as 
escrituras dos terrenos. 

O Prefeito Diniz Cavalcanti deu os terrenos, mas 
não deu as escrituras, nem os Prefeitos que o suce-
deram o fizeram. Existe um processo na Justiça, pelo 
qual terceiros reclamam a posse da terra, em razão de 
a Prefeitura não ter feito a desapropriação.

Quero aqui, Sr. Presidente, fazer um apelo ao 
Prefeito do Município de Petrolina, Júlio Lóssio, para 
que desenvolva todos os esforços no sentido de re-
gularizar a situação dessas bravas famílias do bairro 
José e Maria, que há tempo esperam que esse pro-
blema seja resolvido. 

Muitas pessoas daquelas bravas famílias que 
enfrentaram a polícia para defender um pedaço de 
terra já faleceram e não realizaram seu sonho. E, hoje, 
nem a herança pode ser dividida, pois ninguém tem 
escritura da casa.

Aos moradores do bairro José e Maria meu abraço. 
Que Deus ilumine todos e que continuem acreditando nos 
seus ideais, na certeza de que dias melhores virão.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. 
Entre os dias 11 e 14 de novembro, o Município de 
Salgueiro abriu suas portas para sediar a EXPOSAL 
2009, maior feira de negócios, arte e cultura do inte-
rior pernambucano, com a participação de cerca de 
200 estandes. Criada em 2005 pela OK! Promo, a EX-
POSAL cresce a cada ano, com novidades em vários 
segmentos e adesão de novas empresas.

A EXPOSAL conta com apoio da Prefeitura de 
Salgueiro, da Câmara de Dirigentes Lojistas, do SE-
BRAE e do Instituto Chico Torres. A abertura do evento 
contou com a presença do Prefeito Marcones Libório 
de Sá, que destacou a importância do empreendi-
mento como forma de divulgar as potencialidades de 
Salgueiro e região.

“A EXPOSAL traduz o belo momento por que 
passa o Sertão Central, de muito investimento e muitas 
obras. E a ideia da Feira é mostrar nossas potenciali-
dades e o clima contagiante que nossa região mostra 
com orgulho de todos”, argumentou o Prefeito.

 No espaço, a Prefeitura conta com um estan-
de com o tema Rota do Desenvolvimento Econômi-
co, Rotas dos Sonhos, Alegria e Arte, mostrando aos 
visitantes todos os atrativos voltados para o campo 
turístico, econômico, social e cultural com destaque 
para a Plataforma Logística Multimodal, Centro de 
Convenções, IFET e o artesanato local, através do 
projeto Mãos à Arte, desenvolvido pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social e pela Secretaria de Desen-
volvimento Econômico.

A Secretária de Desenvolvimento Econômico, 
Janny Cléa Cruz, destacou que a Prefeitura optou 
por um estande comunicativo, como forma de forta-
lecer o slogan da rota do desenvolvimento, devido às 
obras estruturadoras que estão sendo realizadas em 
Salgueiro.

Adeilda da Conceição, que faz parte do grupo 
Atikum, está expondo o trabalho de sua comunidade 
indígena na EXPOSAL. As peças, feitas com os recur-
sos naturais da região, incluem: colar de semente, palha 
de catolé, cestas de caroá, dentre outros. Ela ressalta 
que este é o segundo ano que participa da Feira e que 
a expectativa de vendas é a melhor possível.

Em sua quarta edição, a feira traz cerca de 90 
expositores para apresentar, vender e divulgar produ-
tos e serviços. A EXPOSAL é uma feira de negócios, 
mas é também um local para fazer contatos. Nela o 
empresário entra em contato direto com o cliente e 
outros empresários.



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 64901 

As apresentações culturais e artísticas também 
foram atrativos que aconteceram nas praças de ali-
mentação ou dentro do armazém, que funcionaram 
também como auditório para palestras e apresenta-
ções teatrais e de esportes radicais. 

Neste ano, o público infantil também teve espaço 
garantido, no parque de diversões. 

 Não há dúvidas, Sr. Presidente, de que houve 
relevante percentual de bons negócios feitos pelos ex-
positores. Uma das novidades desta edição foi o En-
contro de Oportunidades, reunindo um grande leque 
de empresas participantes e visitantes.

Enfim, a EXPOSAL tornou-se um grande suces-
so para o Município de Salgueiro e para todo o Sertão 
de Pernambuco.

 Sr. Presidente, aproveito para reiterar o que disse 
aqui ontem. Sábado, estive em Petrolina, no sítio Ria-
cho, residência do Sr. José Pedro, da Associação do 
Pontal Sul, cujos trabalhadores não aceitam as PPPs 
da CODEVASF porque são primitivos daquelas terras. 
Lá há mais de 300 famílias reunidas que pedem que 
o Governo, principalmente o Presidente Lula, instale 
os remanescentes da região do Riacho no Pontal, por 
meio de parceria público-privada. Se os outros projetos 
não estão resolvendo com os assentados que estão 
lá, como vamos trazer gente de fora? Não interessa. 
Trago o apoio ao povo do sítio Riacho, para que esse 
povo, que era o dono das terras, seja assentado por 
meio da CODEVASF.

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PR – CE. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, quero neste instante 
agradecer ao Ministro Alfredo Nascimento, bem como 
ao Diretor-Geral do DNIT, Dr. Luiz Antônio Pagot, a aten-
ção com o Estado do Ceará, notadamente com a cidade 
de Fortaleza. Falo da Ponte sobre o Rio Cocó. 

 No último fim de semana, visitei essa obra, que 
está muito bonita. Certamente, o turismo da cidade 
de Fortaleza se beneficiará com a integração que a 
conclusão dessa obra vai propiciar, ligando a Praia do 
Futuro com o Beach Park, Sabiaguaba e toda aque-
la comunidade que atualmente precisa dar uma volta 
de cerca de 30 quilômetros para se deslocar de um 
ponto a outro.

 Essa obra, por certo, vai ser muito importante, 
repito, para o turismo da cidade de Fortaleza, uma vez 
que, em função da atenção do Ministro Alfredo Nasci-
mento e do Diretor-Geral do DNIT, Luiz Pagot, poderá 
ser concluída brevemente e vai aumentar ainda mais o 
fluxo de turismo para o Beach Park, em Fortaleza.

 Muito obrigado.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-
taria de ter participado da sessão da parte da manhã, 
a Comissão Geral sobre o clima, sobre a ida do Brasil 
a Copenhague.

 Tudo começou no Rio de Janeiro, em 1992. Naquela 
oportunidade, foi discutido o problema do clima no mun-
do. Cinco anos depois, foi assinado o Protocolo de Kyo-
to. O Brasil assinou, e esta Casa aprovou a sua adesão 
ao Protocolo de Kyoto, embora não estivesse obrigado 
a cumpri-lo como País em desenvolvimento. Os Estados 
Unidos até hoje não o assinaram e não o aprovaram.

 O Brasil pode ir tranquilo a Copenhague dizer que 
tem 60% das florestas intactas, o maior programa de ma-
nejo de lençóis de água do mundo, que são as microba-
cias, matas ciliares, além das campanhas de conscien-
tização contra perdas na colheita, diminuição do uso do 
agrotóxico no campo, da boa utilização do agroquímico 
no campo brasileiro, de utilização de fertilizantes.

 Dos 850 milhões de hectares de que dispõe, o Bra-
sil tem 100 milhões de hectares destinados à agricultura 
e 200 milhões à agropecuária, mas nem tudo é utilizado. 
Vejam o caso do Paraná, que tem 2% ou 3% do território 
nacional e 22% da produção de grãos do País.

 Cada cidadão brasileiro produz 10 toneladas 
de CO2 por ano; o cidadão americano produz 25 to-
neladas. O Brasil tem a mais limpa matriz energética 
do mundo, tem a melhor legislação ambiental, que é 
severa, dura, radical. Se se matar um animal, vai-se 
preso. Se se mata uma pessoa, a lei não é tão severa 
quanto a do crime ambiental. As cidades brasileiras 
têm grande programa de tratamento de esgoto, de 
água e são arborizadas. 

 Ouvi uma pessoa dizer aqui que serão feitos 3 
mil quilômetros de estrada na Amazônia. Se multipli-
carmos 3 milhões de metros por 50, dará 150 milhões 
de metros. São 15 mil hectares, ou seja, 0,0003% da 
Amazônia. Vamos devagar com os números. A água 
que consumimos hoje vai para a estação de tratamento 
e volta para os rios de forma limpa e tranquila. 

Temos muitas coisas boas. É isso que o Brasil 
tem a dizer. Quem não cuidou do meio ambiente foram 
a Europa e os Estados Unidos. São eles que têm de 
se explicar, não o Brasil.

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

cedo a palavra ao Sr. Deputado Décio Lima.
O SR. DÉCIO LIMA (PT – SC. Pronuncia o seguin-

te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
venho a esta tribuna hoje para registrar a presença 
da Senadora Ideli Salvatti em Blumenau, na semana 
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passada, onde cumpriu extensa agenda com lideran-
ças empresariais, sindicais e comunitárias. Mas a mais 
importante foi, sem dúvida, a conferência promovida 
pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Se-
nado Federal, que discutiu a proposta de criação de 
uma universidade federal em Blumenau, preenchen-
do uma lacuna histórica na oferta do ensino superior 
gratuito e de qualidade no Vale do Itajaí.

A Senadora e professora Ideli Salvatti, uma guer-
reira nas causas da educação, comprometeu-se a dar 
parecer favorável, como Relatora, ao Projeto de Lei do 
Senado nº 295, de 2005, que autoriza a instalação da 
Universidade Federal de Blumenau, deliberação que 
ela fez questão de consolidar somente depois de ouvir 
o clamor da comunidade local durante a conferência. 
E disse mais: vai sugerir em seu parecer a mudança 
do nome para Universidade Federal do Vale do Itajaí, 
sugestão feita durante o seminário da Comissão do 
Senado Federal. Essa medida vai regionalizar o pro-
jeto da universidade federal.

O tema é apaixonante, nobres colegas, tanto 
que o plenário da Câmara de Vereadores de Blume-
nau, onde foi realizada a conferência, foi tomado por 
alunos e professores da Universidade Regional de 
Blumenau, a nossa FURB, que há anos luta por essa 
federalização. Estiveram presentes, além da Senadora, 
que coordenou os trabalhos, representantes do Minis-
tério da Educação, do Comitê Pró-Federalização da 
FURB, da própria FURB, da Universidade Federal de 
Santa Catarina e do Instituto Federal de Educação e 
Tecnologia Catarinense. 

As 3 instituições, desde o ano passado, estão tra-
balhando juntas para elaborar o projeto de federalização 
da FURB, que hoje é de caráter público municipal, mas 
depende quase que exclusivamente da cobrança de 
mensalidades para sua manutenção. Para elaboração 
desse projeto, inclusive, destinei emenda individual no 
valor de R$ 100 mil, que deverá ser empenhada ainda 
em novembro. No mesmo valor, foi destinada emenda 
pelo Deputado Vignatti, companheiro do Partido dos 
Trabalhadores aqui no Congresso Nacional.

A FURB e o IFET-SC também têm como tarefa 
imediata, deliberada durante a conferência, a instalação 
em 2010 do primeiro laboratório em parceria entre as 
2 instituições, na área da Física, como projeto piloto 
para uma proposta alternativa de instalação de uma 
universidade federal em Blumenau. 

A implantação de uma universidade pública e gra-
tuita no Médio Vale do Itajaí é uma dívida histórica que 
os Governos, tanto Estadual quanto Federal têm com 
a região. A sugestão já foi encaminhada ao Ministério 
da Educação para a inclusão da criação da Universi-
dade Federal de Blumenau, ou da Universidade Fede-

ral do Vale do Itajaí, no Plano de Expansão do Ensino 
Superior Federal, que já beneficiou todas as regiões 
do Estado de Santa Catarina com a interiorização da 
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, com 
exceção de Blumenau e região. 

Cabe ressaltar aqui a política de expansão do 
ensino superior e tecnológico promovida pelo Governo 
Lula, que mostra sensibilidade e seriedade no tocante 
às questões relativas ao ensino superior, com ênfase 
nas universidades públicas. 

Lula é o Presidente da República que mais criou 
universidades federais. Já são 11 as universidades 
federais criadas no seu período de governo. A 11ª foi 
criada justamente em Santa Catarina, a Universidade 
Federal da Fronteira Sul, com reitoria em Chapecó.

Como já afirmei em outras ocasiões nesta Casa, 
considero o acesso à educação superior e o desen-
volvimento da ciência e da tecnologia princípios de or-
dem democrática. É um dever do Estado e um direito 
da sociedade. A contribuição da universidade federal 
para o desenvolvimento regional pressupõe o seu pró-
prio desenvolvimento enquanto instituição capaz de 
constituir e promover a integração dos atores locais e 
de fazer a mediação entre o conhecimento científico e 
tecnológico e as exigências históricas da região.

 Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. 
Esta semana, nobres colegas, mais precisamente no 
domingo, dia 22, Santa Catarina recorda 1 ano da 
tragédia climática que atingiu dezenas de municípios, 
ceifando centenas de vidas e deixando milhares de 
pessoas desabrigadas. 

 No Vale do Itajaí, a região mais castigada pelas 
enchentes e deslizamentos de terra, as cicatrizes ainda 
estão abertas, apesar das inúmeras obras de recons-
trução patrocinadas pelo Governo Federal.

Mas é na falta de moradia para as famílias que 
perderam tudo na catástrofe de novembro de 2008 
que está nossa vergonha. Em Blumenau, lamentavel-
mente, centenas de famílias ainda estão em abrigos 
provisórios, vivendo em situação precária e sofrendo 
com o descaso do Poder Público Municipal. Há um 
ano, Sr. Presidente, centenas de famílias convivem 
com calor, falta de água, lixo e esgoto correndo a céu 
aberto. São verdadeiros cortiços, onde crianças e 
idosos, homens e mulheres dividem o espaço, tendo 
uma simples divisória para delimitar a área e dar um 
mínimo de privacidade e onde a temperatura supera 
os 40 graus centígrados.

Depoimentos de pessoas que esperam nos abri-
gos, ditos provisórios, mas que quase podem ser cha-
mados de permanentes, dão conta da humilhação 
por que passam. Eles são coagidos a ficar quietos, 
dóceis, em seus cantos, e ameaçados de perder sua 
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vez na lista de espera para a moradia caso resolvam 
denunciar sua situação. Depoimentos que chocaram 
e emocionaram os participantes do Encontro Regional 
sobre Moradia Popular, realizado no último sábado, em 
Blumenau, com o apoio de meu mandato e da Depu-
tada Estadual Ana Paula Lima. 

Indignação e uma enorme tristeza é o que se vê 
no rosto destas pessoas. E extrema surpresa, quan-
do são informados de que a seleção das famílias para 
as mais de 2 mil unidades habitacionais que serão 
construídas em Blumenau, através do Programa Mi-
nha Casa, Minha Vida, será feita pelo Governo Fede-
ral, através da Caixa Econômica Federal, e não pela 
Prefeitura, como é dito nos abrigos, como forma de 
mantê-los submissos.

Essa situação é uma vergonha para a cidade 
de Blumenau, já que milhares de brasileiros deposi-
taram, na conta da Defesa Civil, dinheiro para ajudar 
os desabrigados, e o valor foi repassado à Prefeitura 
em março para a aquisição de terrenos para a cons-
trução de casas. 

Enquanto em municípios vizinhos muitos desabri-
gados já estão em suas novas casas, talvez até modes-
tas, mas que podem ser chamadas de lares, Blumenau 
se dá ao luxo de desdenhar doações, como a do Instituto 
Ressoar, que disponibilizou recursos para a construção 
de 100 casas, mas que a Prefeitura negou. Repito, no-
bres colegas: isso é uma vergonha para Blumenau. 

Matéria publicada na mídia, no mês de outubro, 
mostrou que o Instituto Ressoar, ONG do Grupo Re-
cord, em parceria com o Instituto Guga Kuerten, tem 
entregue casas para os desabrigados em várias cidades 
catarinenses, inclusive mobiliadas. São construções 
pré-moldadas, em madeira, e que têm entre 30 e 36 
metros quadrados. Em Blumenau, o Ressoar disponibi-
lizou R$ 150 mil reais para a construção de 100 casas 
populares, mas a Prefeitura nem sequer apresentou o 
terreno. Para se ter ideia, foram entregues 658 casas 
em 28 cidades, menos em Blumenau.

 “Essa situação é ignorada pelo resto do País”, 
relatou Benedito Roberto Barbosa, um dos coordena-
dores da União Nacional por Moradia Popular e pales-
trante do Encontro Regional por Moradia Popular. Nas 
palavras dele, “a imagem que se tem de Santa Catarina 
é de um Estado rico, onde não há pobres, mas o que 
aconteceu é o que acontece em todo o País”.

 No entanto, um alento, uma luz agora surge 
em meio à escuridão em que vivem essas vítimas do 
descaso governamental. Durante o evento, elas foram 
esclarecidas sobre os programas habitacionais para 
as pessoas de baixa renda, a exemplo do Programa 
Minha Casa, Minha Vida. Ouviram o relato corajoso de 
Benedito Barbosa, num estímulo à organização dos seg-

mentos da população em busca do direito à habitação 
e em respeito à dignidade de cada cidadão e ouviram 
da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Médio 
Vale do Itajaí, através de seu combativo Presidente, 
Juliano Gonçalves, a disposição em unir forças nesta 
luta. Aliás, a entidade foi a única da região a denunciar 
publicamente “o descaso, a omissão e a incompetência 
do Poder Público Municipal na questão dos desabriga-
dos”, como bem disse o próprio Juliano.

Durante o Encontro Regional por Moradia Popular, 
que contou com a participação de mais de 150 pessoas, 
foram definidos diversos encaminhamentos. Quero dar 
ênfase aqui à criação do Fórum em Defesa da Moradia, 
que hoje realiza sua primeira reunião, em Blumenau. 

O grupo conta com representantes dos desabri-
gados, de movimentos populares e de entidades orga-
nizadas e tem a tarefa de denunciar as condições das 
famílias que ainda estão vivendo em abrigos provisórios 
em Blumenau, bem como fiscalizar a escolha dos mo-
radores para as unidades habitacionais do Programa 
Minha Casa, Minha Vida.

A essas pessoas que vivem em abrigos e àque-
las que, mesmo não estando presentes ao encontro, 
dividem a mesma situação, reitero aqui o meu compro-
misso e do meu mandato de acompanhar diariamente 
o caminho ao encontro de um lar, de uma moradia, de 
uma habitação, pois esse é um direito tão básico à vida 
quanto a saúde e a educação. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. DELEY (PSC – RJ. Sem revisão do orador.) 

– Sr. Presidente, registro que hoje estão no Congres-
so Nacional os Ministros Luiz Barretto, Orlando Silva 
e vários atletas olímpicos e paraolímpicos, em visita 
ao Presidente Michel Temer. 

 Foi mais do que justo o discurso do Ministro Or-
lando Silva em que afirmou que o Brasil hoje é um país 
olímpico e nada mais natural do que as pessoas quere-
rem rever o orçamento para o esporte no Brasil. Aliás, já 
se provou diversas vezes que o esporte consegue con-
tagiar o País, o que é um fator para a melhoria social.

 Faço esse apelo. Espero que realmente o es-
porte comece a ser visto de maneira diferente, com a 
mudança no seu orçamento.

 Muito obrigado.
O SR. GLAUBER BRAGA (Bloco/PSB – RJ. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, é a segunda vez que utilizo a tribuna para 
falar pouco mais do que 1 minuto. Eu assumi o man-
dato como suplente. Vou tentar, neste curto espaço de 
tempo, um pouco mais de 2 minutos, fazer uma retros-
pectiva do que foi o meu mandato durante o exercício 
desses 10 meses.
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Sempre que me encontro com algum Parlamen-
tar ou com alguém que de alguma forma já tem expe-
riência no Parlamento brasileiro, a pergunta que nor-
malmente surge é a seguinte: qual é a temática que 
utilizarei para trabalhar o meu mandato neste curto 
espaço de tempo? 

Eu digo que o compromisso assumido no período 
de campanha eleitoral é aquele que está sendo efetiva-
mente cumprido no exercício do nosso mandato na Câ-
mara dos Deputados. Assumi um compromisso durante 
a campanha de fazer um mandato popular. E o que é 
um mandato popular, já que todos os Parlamentares, de 
alguma forma, estão aqui pelo voto, pela representação 
do povo? É uma relação de natureza permanente, que 
independe do período de campanha eleitoral. 

Duas vezes por mês, pelo menos, estou numa 
praça pública do Estado do Rio de Janeiro, subo num 
banco e digo o que fiz durante o mês, respondo às 
perguntas e tenho tido a oportunidade e a possibilida-
de de ter das pessoas as mais brilhantes colocações 
e projetos para serem remetidos e encaminhados à 
Câmara dos Deputados. 

No processo de decisão das emendas parla-
mentares, procuramos fazer a mesma coisa, mesmo 
sabendo da dificuldade que isso representa. Fizemos 
as emendas populares participativas. Chamamos as 
Prefeituras para participarem conosco nesse proces-
so e fizemos grandes assembleias com 100, 200, 300 
pessoas, e ali as comunidades tiveram oportunidade 
de dizer quais eram suas prioridades e nós tivemos 
oportunidade de dizer quais eram os projetos viáveis, 
os mais difíceis de serem liberados. No final, a popu-
lação presente a essas audiências votou nos projetos 
a serem escolhidos. 

Tivemos oportunidade, por exemplo, no Município de 
Nova Friburgo, de realizar uma audiência com mais de 300 
pessoas para definir as emendas parlamentares que agora 
estamos indicando ao Orçamento para aquele Município. 
Todos tiveram a oportunidade de se manifestar. Mais im-
portante do que isso, todos tiveram a oportunidade de votar 
na proposta que consideraram a mais adequada.

Só acredito no exercício do mandato se ele for 
efetivamente popular, em que temos uma relação per-
manente e não somente uma relação de período de 
campanha eleitoral.

Muito obrigado.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, chamo a atenção 
dos colegas Parlamentares para o fato de que estão 
anunciando que, no dia 20, vão promover diversos atos 
de desapropriação de terras quilombolas em todo o 
Brasil, Deputados Busato e Edinho Bez, nos Estados 
do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Rio Grande 

do Sul, há 3 áreas de quilombos que serão desapropria-
das. No Estado de Santa Catarina, Deputado Edinho, 
são 5 áreas e não sei quantas em todo o Brasil.

 No meu Estado, especificamente, no Município 
de Restinga Seca, há 2 quilombos, um chamado Rin-
cão dos Martimianos. Querem desapropriar, Deputado 
Inocêncio, 48 hectares de terras de 6 famílias de pe-
quenos agricultores. No quilombo São Miguel, também 
em Restinga Seca, irão desapropriar 65 hectares de 7 
famílias de pequenos agricultores. O produtor Arnaldo 
disse-me que tem escritura da família dele desde 1921. 
Existem áreas tituladas desde 1893. Aquilo nunca foi 
quilombo.

Estou chamando a atenção do Presidente do 
INCRA, com quem falei ontem, estou procurando o 
Ministro Edson Santos, estamos conversando com o 
Advogado-Geral da União, estamos falando também 
com o advogado da Ministra Dilma, Dr. Beto, estamos 
chamando a atenção até do Presidente Lula. Não fa-
çam uma injustiça dessas. 

No Município de Mostardas, Deputado Busato, há 
outro quilombo, com 407 hectares, de 3 produtores. Quer 
dizer, nada a ver com a área que são dos quilombos. 
Concordamos e podem titular. Agora, não área que está 
em poder de produtores que não invadiram área, não a 
tomaram de ninguém. Eles têm titulação dessas áreas 
há muitos e muitos anos. Há um caso de 1893.

 Chamo a atenção do Presidente Lula para que 
não faça um absurdo desse. Se é área dos quilombos, 
não há problema, podem titular a terra para eles, mas 
não área titulada, que está em nome dos produtores, 
principalmente nesses 2 casos de Restinga Seca, de 
pequenos agricultores que têm 4, 5, 7 hectares, em 
que a área maior é de 24 hectares. Nesse caso, é um 
verdadeiro absurdo.

 Peço ao Presidente que reflita e que esses ab-
surdos sejam corrigidos. Pedi ontem ao Presidente do 
INCRA, Sr. Rolf Hachbart, que examine essa questão 
e veja o absurdo que estão cometendo hoje em nome 
dos quilombolas, retirando terra de famílias que estão 
nessas propriedades. Quanto vai custar para desalojá-
las? Essas áreas não estão sendo utilizadas pelos qui-
lombos há tanto tempo. Já votamos um projeto nesta 
Casa que corrige isso, que deixa para os quilombos 
apenas as áreas que eles estão explorando e não áre-
as que um dia foram de quilombo.

 Era o que tinha a dizer.
O SR. CARLOS BRANDÃO (PSDB – MA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, venho à tribuna no dia hoje para informar que a 
Comissão de Minas e Energia criou uma Comissão Ex-
terna, composta de 14 Deputados, para examinar e fazer 
um diagnóstico do apagão que acometeu 18 Estados. 
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Eles ficaram cerca de 8 horas sem luz, e até hoje não 
temos uma explicação que verdadeiramente convença a 
sociedade. Para isso foi criada essa Comissão Externa. 
Amanhã iremos ao Rio de Janeiro visitar Furnas. Apro-
veito a oportunidade para convidar a Deputada Cida 
Diogo para visitarmos a ELETROBRÁS e também a 
Light. Vamos conversar com os técnicos, começar esse 
trabalho e conseguir as informações necessárias para 
dar à sociedade. Afinal de contas, foram imensos os 
prejuízos, e até hoje ninguém responde por eles. Res-
taurantes e hospitais ficaram no prejuízo. Não se pode 
nem calcular o valor desses danos, mas a sociedade 
precisa de clareza. Vamos buscar a resposta com muita 
prudência, sem politizar. Esperamos trazê-la para a so-
ciedade, que não pode ficar sem uma explicação.

 Estou hoje nesta tribuna comunicando aos nos-
sos colegas e ao País que a Comissão Externa estará 
amanhã no Rio de Janeiro para fazer essa visita. Na 
segunda-feira, provavelmente, iremos a Itaipu para 
ouvir os técnicos. São eles que têm realmente conhe-
cimento profundo a respeito do assunto. A sociedade 
precisa de uma explicação real.

 Eram essas as minhas palavras, Sr. Presidente.
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA. 

Sem revisão do orador.) – Boa tarde, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, senhores funcionários, se-
nhores que nos acompanham pelo Brasil afora por 
intermédio da TV Câmara, sou Relator da Comissão 
Mista de Mudanças Climáticas, que se reunirá nos 
próximos 15 minutos. Farei a leitura do relatório, fruto 
do trabalho desta Comissão Mista do Congresso Na-
cional durante este ano.

 Discutimos as questões de clima no Brasil e ou-
vimos todas as entidades governamentais e não go-
vernamentais vinculadas ao tema. Estou pronto para 
apresentar, primeiro, as ações que já realizamos aqui: 
a Câmara dos Deputados já aprovou a Política Nacio-
nal de Mudanças Climáticas, já aprovamos o Fundo 
Nacional de Mudanças Climáticas, vamos também 
propor a aprovação da matéria que dispõe sobre a Po-
lítica Nacional de Resíduos Sólidos, que é importante 
e está pronta para ser votada.

 Avançamos em muitas áreas. Vamos também 
trabalhar para recomendar que desmatamento ilegal 
tem de ser zero. Não interessa a Copenhague, é um 
desafio para superarmos e mantermos não só nossas 
florestas, mas o cerrado, a caatinga, as savanas e to-
dos os biomas. Queremos uma Copa do Mundo com 
neutralização completa de carbono. Queremos uma 
Olimpíada, a ser realizada em 2016, com zero car-
bono também. Essas são ações de que, entre outras, 
precisamos e vamos tomar.

 Não dá para, de pronto, de forma bastante direta, 
não só condenar a atitude do Sr. Barack Obama e do 
Presidente da China, os maiores sujões do planeta, 
por boicotarem a Conferência de Copenhague. Aliás, 
já fizeram isso, principalmente os Estados Unidos, em 
Kyoto. Agora estão querendo marcar a COP-16 no Mé-
xico. Talvez não se realize a COP-15 em Copenhague, 
talvez não se realize a COP-16 no México, porque os 
irresponsáveis do planeta, comandados pelos Estados 
Unidos e pela China, estão querendo apostar no pior. 
Se o aquecimento global piorar, como está ocorrendo 
a cada dia, haverá responsáveis diretos.

 Os Presidentes dos Estados Unidos e da China 
deram uma declaração ontem – interessante a ligação 
desses 2 países, que antes se bicavam todos os dias – 
de que é preciso passar dinheiro para os países mais 
pobres e em desenvolvimento para que possam com-
bater as emissões de carbono na atmosfera.

 Não queremos esmolas, senhores. Não precisa-
mos disso. Comprar crédito de carbono é uma coisa. 
Há um mercado para isso. Agora, não aceitamos es-
molas, repito. Queremos que os Estados Unidos e a 
China reduzindo as emissões de carbono na atmosfera 
e não simplesmente fazendo esse teatro e querendo 
acabar com um grande evento como será ou seria a 
Convenção de Copenhague.

 A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, 
enfim, todo Brasil está dando o seu exemplo, Sr. Pre-
sidente.

 Era o que tinha a dizer.
O SR. ELIENE LIMA (PP – MT. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Deputado Inocêncio Olivei-
ra, Sras. e Srs. Deputados, quero aqui externar o meu 
repúdio ao colunista da revista Veja Diogo Mainardi, 
que, no último dia 7, publicou um artigo, sob o título 
Os moluscos do Brasil, no qual cita Cuiabá como uma 
escória, palavra essa muito ofensiva e, ao meu ver, 
totalmente preconceituosa contra a Capital do meu 
Estado do Mato Grosso.

Não é a primeira vez que esse mesmo colunista 
ofende Cuiabá. Em 2005, mais especificamente no dia 
18 de maio, Diogo Mainardi publicou um outro artigo, 
no qual dizia que, se alguém oferecesse a ele 10 mil 
reais para dar uma palestra em Cuiabá, imediatamente 
ele pagaria 15 mil para não ter de ir até lá. Pelo artigo, 
Mainardi afirmou que sua maior ambição é jamais, em 
hipótese alguma, colocar os pés em Cuiabá. Achamos 
isso um absurdo. Cuiabá é uma das 12 subsedes da 
Copa do Mundo, está a menos de 100 quilômetros do 
Pantanal, da Chapada dos Guimarães, uma das regiões 
mais bonitas do Brasil. É a capital do Estado, cresce 
em média o dobro da média nacional. Acredito que, 
mesmo não conhecendo Cuiabá, esse colunista, para 
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aparecer, faz essas declarações ofensivas à capital do 
Estado de Mato Grosso em forma de artigo.

 Infelizmente, não é só Cuiabá que o colunista 
ataca. Em outras vezes, também proferiu palavras pre-
conceituosas contra os sergipanos. É profundamente 
lamentável essa postura. Não sou contra a opinião de 
Diogo Mainardi acerca de Cuiabá. Sou contra ele cri-
ticar uma cidade sem sequer tê-la visitado. Pior, sem 
ao menos ter lido ou ouvido algo sobre a cidade.

Em seu artigo, em 2005, Mainardi disse que sabe 
mais sobre Bagdá do que sobre Cuiabá. E vejo que, 
mesmo passados 4 anos e sem ter ido lá, o colunista 
continua a falar daquilo que não sabe. Diante disso, 
aconselho o colunista a falar daquilo que conhece para 
que não cometa injustiças. 

 Mas como conselho raramente é seguido e a 
postura de Diogo Mainardi é repleta de ações e textos 
polêmicos, acredito que o colunista continuará a come-
ter o erro de falar sem conhecimento de causa. 

 Encerro a minha fala citando a frase célebre do 
escritor, filósofo e político brasileiro Mariano José Pe-
reira da Fonseca, o Marquês de Maricá, que resume 
bem a postura do colunista da revista Veja: “Os mais 
arrojados em falar são ordinariamente os menos pro-
fundos em saber”. 

 Já que ele é tão lido, que faça uma reflexão so-
bre a forma pejorativa com que tem se referido à nos-
sa capital Cuiabá. 

No mais, obrigado pelo espaço, Sr. Presidente. 
Era o que tinha a dizer.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB – SC. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, para combater o êxodo rural e integrar a ca-
deia produtiva do município, Curitibanos, na serra ca-
tarinense, encontrou na suinocultura uma nova fonte 
de riqueza.

 As parcerias da Prefeitura de Curitibanos com 
os Vereadores, por intermédio da Câmara Municipal, 
com as demais lideranças e com a indústria viabilizam a 
produção de suínos naquele município catarinense.

 A nova atividade foi implantada há pouco mais 
de 1 ano e já apresenta resultados positivos, servindo 
como alternativa à decadência da pecuária e ao êxo-
do rural, que ameaçavam a economia da cidade. Cito 
outro município, Braço do Norte, no sul de Santa Ca-
tarina, que serve realmente como exemplo na área da 
suinocultura. A atividade alavancou a economia local 
e produz a melhor carcaça suína do Brasil.

 Há alguns anos, Poder Público, empresários e 
produtores rurais perceberam que o agronegócio ten-
deria a entrar em decadência, apesar do melhoramento 
genético na pecuária. Então, buscou-se alternativa que 

tivesse garantia de clientes e fosse ambientalmente 
responsável. Eis a resposta: a suinocultura.

 Atualmente, 56% da economia de Curitibanos 
– orçamento anual de R$43 milhões – vem do agro-
negócio. Ainda é muito cedo para estimar quanto será 
gerado de impostos pela suinocultura, mas é fato que 
o movimento econômico vai aumentar, o retorno fi-
nanceiro será grande e, no futuro, a atividade será a 
principal fonte de riqueza do município.

 A produção no município tem um diferencial 
quanto ao meio ambiente e à qualidade dos animais. 
Os dejetos serão transformados em fertilizantes e 
destinados aos produtores, além de também serem 
utilizados como biogás para produzir energia.

 Levantei dados do Município de Curitibanos para 
que todo o Brasil tomasse conhecimento de que firma-
ram parcerias com 2 empresas. Uma delas é a Master 
Agropecuária, com sede em Videira, no meio-oeste. 
Com a doação de um terreno de 110 hectares, a Master 
começou a construir, em julho do ano passado, sua uni-
dade em Curitibanos. As obras receberam investimento 
de R$20 milhões e empregaram 200 pessoas, sendo 
150 de curitibanos. Atualmente trabalham na empresa 
35 empregados, todos curitibanenses. Somente nessa 
unidade, são gerados 160 mil leitões por ano. A outra 
empresa é a Granja Nossa Senhora Aparecida, que 
recebeu um terreno de 24 hectares do município. Ela 
faz a engorda de leitões e os envia ao frigorífico, rea-
lizando um processo chamado de terminação.

 Cumprimentos ao Prefeito de Curitibanos, Wan-
derley Agostini, ao Presidente da Câmara Municipal, 
extensivo a todos os Vereadores, e às demais lideranças 
políticas e empresariais, que, de forma unida, consegui-
ram realizar esses empreendimentos, pela alternativa 
eficiente que movimentará a economia do município e 
proporcionará retorno financeiro considerável quando 
tal atividade for sua principal fonte de riqueza, já que 
a qualidade da água e o clima mais ameno são fatores 
que beneficiam a prática. É um exemplo a ser seguido, 
pois o Estado de Santa Catarina contribui com o Brasil 
e com o mundo.

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

Presidência convoca os Srs. Parlamentares presen-
tes nas diferentes dependências da Casa para que 
venham ao plenário.

 Até o momento estão registrados como presen-
tes 145 Sras. e Srs. Parlamentares, e já estão na Casa 
373. Precisamos atingir o quorum de 257 e iniciarmos 
a Ordem do Dia, para votarmos matérias sobre a Em-
presa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás 
Natural S.A., conforme acordo firmado ontem. Em se-
guida, votaremos uma PEC, e, depois, teremos uma 



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 64907 

pauta alentada durante todo o dia e, inclusive, pela 
noite adentro.

O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT – CE. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores 
telespectadores, particularmente os do meu Estado, venho 
a esta tribuna para, inicialmente, parabenizar o jornalista 
cearense Eliomar de Lima pelo merecido prêmio que re-
cebeu do SINDCARNES-CE. Citado como profissional 
desde 1982, é um exemplo de ética, de responsabilidade 
e respeito às regras do jornalismo imparcial. 

 Costumo dizer que o jornalista blogueiro é um co-
meta da informação e vem desenvolvendo um trabalho 
relevante para o jornalismo cearense por intermédio do 
seu blog. Sucesso sempre. Continue assim, levando 
informação de qualidade para o povo cearense. 

 Meus parabéns, portanto, ao grande Eliomar de 
Lima pelo excelente trabalho que vem desenvolven-
do em prol do jornalismo e da informação do povo do 
Estado do Ceará e do Brasil.

 Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade para 
registrar o aniversário da Prefeita de Fortaleza, minha 
colega, companheira e amiga Luizianne de Oliveira Lins. 
Ela vem conduzindo o destino da capital do Ceará com 
grande maestria, tendo sido reeleita no primeiro turno. 
Quero parabenizar essa mulher guerreira, dinâmica, que 
vem dedicando boa parte de sua vida às causas popu-
lares. Desejo à Prefeita sucesso e feliz aniversário! Sr. 
Presidente, ontem, nós, da bancada do Ceará, fizemos 
um grande debate sobre as prioridades das emendas 
que iremos alocar para o nosso Estado, com a partici-
pação de Deputados. Conseguimos viabilizar emendas 
importantes para o nosso Estado e, com isso, contribuir 
para o desenvolvimento da nossa comunidade. 

 Destaco, primeiro, a emenda de infraestrutura 
turística, porque o nosso Estado e todo o Brasil se 
preparam para a Copa do Mundo e para as Olimpía-
das. Com essa emenda, nós aprovamos recursos para 
o estádio de futebol de Maracanaú, cidade da região 
metropolitana de Fortaleza, que tem um grande Pre-
feito, Roberto Pessoa; para o Aeroporto do Cariri; para 
as BRs do Ceará; para o Tribunal de Justiça, que está 
num processo de modernização, num projeto pioneiro 
de aceleração e transparência, para que possamos ter 
uma Justiça mais ágil; e para a Universidade Federal 
do Ceará, que está implantando o Centro de Ciências, 
um campus avançado. Destaco o Campus de Iguatu, 
para ressaltar Iguatu, no centro-sul de Ceará, que será 
beneficiado com a implantação desse campus avan-
çado da Universidade Federal do Ceará.

 Outra conquista importante foi a alocação de re-
cursos para garantir o custeio das atividades de manu-
tenção do DNOCS no Estado do Ceará e no Brasil.

 Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. MANATO (PDT – ES. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, gostaria de registrar que ontem 
esteve em Brasília o Prefeito da Capital do Espírito San-
to, Vitória, João Coser, que, reunido com a bancada, foi 
ao Ministério da Ciência e Tecnologia para conseguir a 
construção de um parque tecnológico em Vitória.

 Sr. Presidente, Vitória não tem espaço para cons-
trução de mais indústrias e grandes empresas. A ci-
dade tem de investir na área de serviços e no capital 
intelectual, na ciência e tecnologia. Nesse parque tec-
nológico vai haver um centro de inovação, com o custo 
de 27 milhões. A bancada capixaba se comprometeu 
a colocar no Orçamento da União uma emenda para 
a construção do parque tecnológico.

 Também estivemos hoje com o Ministro da Aqui-
cultura e Pesca, Altemir Gregolin. Fomos ao Minis-
tério conversar e analisar onde podemos colocar as 
nossas emendas. O Ministro sinalizou que a bancada 
pode apresentar emenda para a construção de fábri-
cas de gelo; para a compra de caminhões frigoríficos 
e caminhões adaptados, que servem até para vender 
o pescado; para a compra de equipamentos, de com-
putadores para as colônias. Ele também sinalizou que 
o investimento, individualmente, pode ser para peque-
nos estaleiros, para peixarias. Ficamos muito felizes 
em poder investir com essa parte.

 Sr. Presidente, no sábado passado, houve no Espí-
rito Santo uma marcha em favor da PEC nº 300, de 2008. 
Vários Parlamentares estiveram lá: Capitão Assumção, 
que comandou a marcha, Paes de Lira, Major Fábio, 
Mendonça Prado, Flávio Bezerra, Pastor Roberto. 

 A PEC nº 300 é uma conquista da Polícia Militar 
e do Corpo de Bombeiros. Ontem foi aprovado aqui 
nesta Casa o piso salarial dos policiais e bombeiros 
militares. Temos certeza de que, a partir do momento 
em que investirmos na mão de obra, na formação do 
policial militar, teremos um País mais seguro.

 Não é qualquer um que tem coragem de segurar 
arma, enfrentar a criminalidade, os bandidos que estão 
aí fora, estourar uma boca de fumo, levar tiro. Para fazer 
isso, a pessoa tem de estar preparada, tem de receber 
bem e de ter o adicional de risco de vida.

 Com muito orgulho, estávamos presentes nessa 
marcha. Não só acredito na PEC nº 300, como tam-
bém a apoio. Registro também que, na quinta-feira 
passada, o Prefeito Sérgio Vidigal, da minha cidade 
da Serra, inaugurou a iluminação da Avenida Civit II. 
Aliás, não só a inaugurou como já está fazendo sua 
urbanização. Cinquenta por cento da obra já foram 
concluídos. Nós já estamos vendo as pessoas cami-
nharem na avenida. Essa é uma das avenidas mais 
importantes do município e, digo a V.Exa. sem medo 
de errar, a mais bonita do Estado do Espírito Santo. 
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Tenho certeza de que investir em iluminação é investir 
em segurança pública.

 Deixo um abraço para o meu amigo Prefeito Sér-
gio Vidigal por mais essa obra, mais essa realização 
no Município da Serra.

 Muito obrigado, Presidente.
 A SRA. CIDA DIOGO (PT – RJ. Sem revisão da 

oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
registrar com satisfação que alguns jornais comunicaram 
que na próxima sexta-feira, dia 20 de novembro, Dia Na-
cional da Consciência Negra, dia da morte de Zumbi dos 
Palmares, o Presidente Lula estará em Salvador, numa 
grande solenidade em comemoração a essa data impor-
tantíssima para a luta da comunidade negra no nosso 
País, luta que vem desde a época da escravatura, quando 
tiveram seu líder Zumbi dos Palmares assassinado. Ao 
longo dos anos, mesmo com a abolição da escravatura, 
a comunidade negra ainda vem sofrendo muito precon-
ceito, muita discriminação, sem ter as mesmas oportu-
nidades no nosso País, que ainda é muito racista. Essa 
data é importante para marcar exatamente a luta desse 
povo e a importância de fortalecê-la.

 Alguns jornais anunciaram também que provavel-
mente o Presidente Lula, na próxima sexta-feira, dia 20 
de novembro, assinará decreto que estabelece nessa 
data o feriado nacional de Zumbi. É também uma luta 
do movimento negro tentar fixar essa data como marco 
nacional, feriado nacional, porque nesse dia a questão 
da discriminação racial no nosso País vem à tona: vários 
eventos e atividades ocorrem no Brasil inteiro para se 
debater o enfrentamento à desigualdade racial.

 No Rio de Janeiro o dia 20 de novembro é fe-
riado estadual desde 2002, quando, ainda Deputa-
da Estadual, consegui aprovar, por unanimidade, na 
Assembleia Legislativa, a lei estadual que instituiu o 
feriado, sancionada à época pela então Governadora 
Benedita da Silva.

 Espero que agora, na próxima sexta-feira, o Pre-
sidente Lula estabeleça de fato o dia 20 de novembro 
de 2009, dia da morte de Zumbi, Dia da Consciência 
Negra, feriado nacional, para que em 2010, último ano 
do seu mandato, depois de 8 anos de governo, pos-
samos comemorar, no dia 20 de novembro, o feriado 
de Zumbi nacionalmente.

 Parabéns ao Presidente Lula. Se isso se confirmar 
sexta-feira, parabéns também ao povo negro do nosso 
País. Parabéns à luta do povo negro contra a discrimi-
nação e a desigualdade racial em nosso País.

 Sempre apoiamos nesta Casa os projetos que 
defendem o povo negro e a igualdade racial no País. 
Espero que consigamos o feriado nacional de Zumbi 
dos Palmares.

 Obrigada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) Per-
gunto ao ilustre Deputado Pedro Fernandes, o próximo 
orador inscrito, se pode permutar seu horário com a 
Deputada Sueli Vidigal. 

O SR. PEDRO FERNANDES – Com certeza, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Então, 
concedo a palavra à ilustre Deputada Sueli Vidigal e, 
em seguida, ao Deputado Pedro Fernandes.

 A SRA. SUELI VIDIGAL (PDT – ES. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, colegas Deputados e De-
putadas, venho à tribuna na tarde de hoje compartilhar 
uma notícia com meus pares e fazer uma solicitação 
a S.Exas., sobretudo à bancada feminina – porque 
ninguém chega a lugar nenhum sozinho. 

A solicitação que faço é no sentido de que nos 
juntemos na trincheira de luta contra a drogas.

 Acabei de receber no meu gabinete ofício do Gene-
ral Paulo Roberto Uchôa, Secretário Nacional de Políticas 
sobre Drogas, a respeito de emenda da Comissão de 
Direitos Humanos e Minorias. Quando eu era a 2ª Vice-
Presidenta dessa Comissão, aprovamos ali, com muito 
custo, emenda no valor de R$4 milhões ao Orçamento, 
abrindo uma rubrica, para que pudessem ser construí-
dos centros de tratamento de dependentes químicos – 
esses recursos, porém, foram contingenciados.

Pede S.Exa. nesse ofício que sensibilize os no-
bres pares quanto à necessidade de fazermos gestões 
para que os R$4 milhões da referida emenda sejam 
descontingenciados. Esse apelo, inclusive, já foi feito 
numa reunião da Frente Parlamentar de Combate às 
Drogas, quando o General pediu a todos os Deputa-
dos desta Casa que entrassem na luta pela liberação 
desses recursos. Entendemos que isso ainda é muito 
pouco, mas temos de dar o primeiro passo. 

 E esse é um assunto que afeta a todos, mes-
mo àqueles em cuja família não haja um dependente 
químico. 

Minha participação, portanto, nesta tribuna na 
tarde de hoje é para fazer esse apelo aos nobres pa-
res, sobretudo às companheiras Deputadas – e estou 
vendo aqui a Deputada Alice Portugal, coordenadora 
da bancada feminina na Câmara dos Deputados –, 
porque tenho certeza de que esse assunto lida dire-
tamente com cada um de nós, independentemente de 
cor, raça, partido: vamos todos entrar nessa luta em 
favor do combate às drogas no País!

 Muito obrigada, Sr. Presidente. do General Paulo 
Roberto Uchôa,

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra pela ordem ao nobre Deputado Pedro 
Fernandes.
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O SR. PEDRO FERNANDES (PTB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com 
vários mandatos de Deputado Federal, Senador da Re-
pública, Presidente do Congresso Nacional, Governador 
do Estado do Maranhão, o Ministro Edison Lobão levou 
toda sua experiência para o Ministério de Minas e Ener-
gia. Harmonizou o Ministério, desengavetou projetos, fez 
programas andarem, lidera a política do pré-sal.

 Ouvi da situação e da oposição, em várias Co-
missões, elogios ao Ministro Lobão. Ainda assim, por 
conta do blecaute, o imponderável aconteceu. Ouço 
críticas muito fortes ao Ministro Edison Lobão. São 
injustas, porque o Ministro, com sua experiência, faz a 
coisa andar, toca o Ministério de maneira competente, 
priorizando ações.

 Vejam o Projeto de Belo Monte, que estava en-
gavetado: mesmo o IBAMA o atrasando, já está pre-
vista a solicitação para janeiro. E há muitos outros 
processos.

 Claro que o Ministro Edison Lobão quer dar uma 
resposta satisfatória à Nação do porquê desse blecau-
te. Só que alguns personagens da Oposição querem 
fazer disso um caos. Por isso defendo este homem 
correto, comprometido.

 Lembro a todos que o criticam que a Ministra 
do Clima em Minas e Energia da Dinamarca, Connie 
Hedegaard, que organiza a cúpula climática em Co-
penhague, e que será um sucesso, é jornalista, assim 
como o Ministro Edison Lobão.

 Ao falar sobre o Ministro Lobão, fui representá-lo 
no Município de Arame, no Maranhão, na inauguração 
de mais um Luz para Todos, programa que realmente 
deslanchou agora, com S.Exa., no povoado Cocal dos 
Cabritos, bastante distante da sede. As pessoas estão 
satisfeitas com esse grande programa do Governo do 
Presidente Lula e nós prometemos trazer várias rei-
vindicações, que vamos encaminhar ao Sr. Ministro. 
Esse é um dos programas de sucesso.

 Quero solidarizar-me com o Ministro Lobão, que 
está correto, que é um homem correto. S.Exa. tem de 
tocar esse Ministério sem temer essas pessoas agou-
rentas contra o Governo Lula, para as quais quanto 
pior, melhor. Não podemos fazer desse apagão, des-
se blecaute, que foi imponderável, uma bandeira para 
eleições de 2010. Temos, sim, de corrigir possíveis 
erros, investir o necessário, sempre tendo a meta de 
que nós devemos servir bem ao povo brasileiro. E o 
Ministro Lobão tem essa meta.

 Quero, mais uma vez, solidarizar-me com S.Exa 
e dizer que ele pode contar com nossa voz, com nossa 
palavra na Câmara, para a defesa do Ministério, para 
a defesa do Governo Lula e para a defesa desse belo 
nordestino maranhense.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à ilustre Deputada Alice Portugal.

A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB – BA. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, em primei-
ro lugar, minha solidariedade à Deputada Sueli Vidigal 
pelo brilhante trabalho na luta antidrogas no Brasil. A 
bancada feminina irá buscar esse entendimento, de 
maneira suprapartidária, com o Presidente da Comis-
são de Orçamento.

 Em segundo lugar, Sr. Presidente, divulgo que 
está havendo nos corredores da Câmara a exposição 
Biblioteca Escolar, uma Porta Aberta para o Caminho 
do Conhecimento, que nasceu de uma audiência pú-
blica por mim proposta na Comissão de Educação. A 
luta das bibliotecárias brasileiras é para que, em cada 
escola, haja uma biblioteca e um bibliotecário. Isso é 
fundamental, porque na biblioteca é que se dá o mo-
mento da intimização do aluno com o livro e com as 
novas ferramentas do aprendizado, que hoje a peda-
gogia moderna e a tecnologia nos garantem. Nesse 
sentido, essa exposição também pode estimular os 
Srs. Deputados a fazerem emendas individuais, no 
sentido de fortalecer… 

(O microfone é desligado.)

 A SRA. ALICE PORTUGAL – Não são 3 mi-
nutos? 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
não estava inscrita. Eu inscrevo V.Exa. agora e lhe darei 
3 minutos depois, Deputada Alice Portugal.

 A SRA. ALICE PORTUGAL – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Muito 

obrigado a V.Exa. pela compreensão.
O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, parabenizo esta Casa por ontem ter sido apro-
vado na CCJ o PL nº 3.299, de 2008, que extingue o 
fator previdenciário. Não sou culpado de ter começado 
a trabalhar aos 14 anos e depois de contribuir 35 anos 
passar mais 5 ou 10 anos para me aposentar. Portanto, 
vamos corrigir esse perverso sistema de previdência.

 Sr. Presidente, quero falar também sobre o piso 
salarial para os PMs do País. Outra justiça que se vai 
fazer, porque sabemos que o policial, tanto de São 
Paulo como do Ceará, exerce profissão de risco. A so-
ciedade espera dele tranquilidade, trabalho, no sentido 
de defendê-la. Portanto, pagar bem os policiais é uma 
questão de justiça.

Evidentemente que o inicial de 4 mil e 500 re-
ais para um policial, os Governadores do Nordeste, 
principalmente, vão dizer que não podem pagar, mas 
essa é outra história que tem de ser resolvida com a 
Presidência da República. 
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Não podemos brecar essa conquista dos poli-
ciais e bombeiros porque sempre se alega que não se 
pode pagar. A experiência do piso salarial dos profes-
sores está aí para não servir de exemplo. Queremos 
que um policial ganhe 4 mil e 500 reais e um tenente 
9 mil reais. 

Vamos pedir ao Tribunal Superior que resolva o 
piso salarial dos professores porque estamos sendo 
prejudicados na maioria do interior deste País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente e Sras. e Srs. De-
putados. 

O SR. ILDERLEI CORDEIRO (PPS – AC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, minhas palavras nesta tarde, assim como as 
dos Deputados Chico Lopes e Manato, referem-se ao 
piso salarial da Polícia Militar e do Corpo de Bombei-
ros do restante do nosso País. 

 Ontem aprovamos o relatório do Major Fábio, 
demonstrando nosso reconhecimento a essa classe 
tão importante, que representa também a segurança 
pública do País. Os policiais militares, os bombeiros 
militares e, se Deus quiser, com o destaque que apre-
sentamos, os policiais civis serão incluídos e todos eles 
terão um salário mais justo e melhores condições de 
trabalho, para dar uma vida mais digna a seus fami-
liares e poder trabalhar para ajudar a dar segurança 
à população do País.

 Pedimos ao Congresso que se mobilize em prol 
da PEC nº 300, de 2008, que beneficia esses policiais. 
Já passou também pela Comissão Especial a PEC nº 
308, de 2004, dos agentes penitenciários e da Polícia 
Penal. Todos os dias há movimento na Casa. Precisa-
mos colocar na pauta, o mais rapidamente possível, 
essa PEC dos agentes penitenciários, que serão, se 
Deus quiser, nossos policiais penais.

 Na semana passada, S. Presidente, tivemos 
outra vitória. A votação na Comissão da PEC nº 391, 
de 2009, dos Agentes Comunitários de Saúde e dos 
Agentes de Combate às Endemias, classe de tão gran-
de importância, que todos os dias está nas ruas e nas 
casas dos brasileiros, levando atendimento de saúde 
de qualidade ao País. Temos que trazê-la para a pauta 
do plenário o mais rapidamente possível.

 Estão todos defendendo esse movimento e pe-
dindo conscientização, para que possamos aprovar 
o mais rapidamente possível o projeto do pré-sal e, 
logo em seguida, possamos apreciar as PECs nºs 
308, 300 e 391.

 Se Deus quiser, daremos qualidade de vida a 
esses funcionários públicos do País.

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

Presidência reitera o apelo aos Srs. Parlamentares 

presentes nas diferentes dependências da Casa para 
que venham imediatamente ao plenário a fim de atin-
girmos o quorum regimental de 257 Deputados e dar-
mos início à Ordem do Dia.

Até o presente momento registraram presen-
ça186 Srs. Parlamentares, mas estão presentes na 
Casa 386.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à ilustre Deputada Alice Portugal, por 
2 minutos.

 A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB – BA. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
quero fazer um convite a todas as Sras. Deputadas e 
Srs. Deputados para participarem, exatamente às 15h, 
no Salão Nobre da Casa, de ato que realizaremos 
para marcar a luta dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim 
da Violência contra a Mulher. 

Essa é uma campanha capitaneada pela AGEN-
DE – Ações em Gênero, Cidadania e Desenvolvimento, 
organização que tem no movimento feminista um lastro, 
um esteio, para que as bandeiras da luta contra a violên-
cia sejam, de fato, erguidas em todos os lugares deste 
planeta. O Brasil vem se destacando pela elevação das 
políticas públicas em favor das mulheres. No entanto, 
ainda temos alto índice de violência contra a mulher.

 A propósito, ressalto que o episódio ocorrido em 
determinada faculdade do ABC Paulista e que foi obje-
to de ampla divulgação deixou estarrecida a bancada 
feminina, assim como a todas as mulheres brasileiras. 
Independentemente de o vestido ser curto ou não – e 
cada um se traja dentro de seu padrão –, não se pode 
de maneira alguma concordar que o cárcere privado, 
a coação e a coerção sejam estabelecidos em um 
ambiente universitário. E, nesse sentido, presto minha 
solidariedade à estudante. 

Por fim, Sr. Presidente, reafirmo a necessidade de 
continuarmos lutando em defesa da Lei Maria da Penha, 
que, neste momento, sofre ataques em nosso País.

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

cedo a palavra ao ilustre Deputado Átila Lins, do PMDB 
do Amazonas.

O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PMDB – AM. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, a Comissão Especial 
designada pelo Presidente Michel Temer para apreciar 
e votar a PEC nº 300, que cria o piso salarial da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Brasil, on-
tem aprovou o parecer do Relator, com o substitutivo. 
Com certeza, ela irá agora para a Mesa Diretora, que, 
de comum acordo com as Lideranças, vai submetê-la 
ao Plenário da Casa. 

 Sr. Presidente, essa PEC tem mobilizado a opi-
nião pública nacional, principalmente aqueles que pre-



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 64911 

tendem uma segurança pública melhor para o País e 
que sabem que somente se atendermos ao principal 
item – de conceder-se uma remuneração justa e digna 
aos policiais militares e aos integrantes do Corpo de 
Bombeiros – será possível essa categoria prestar os 
bons e relevantes serviços que todos dela esperamos. 
É impossível que o policial, com o salário ínfimo que 
aufere, que percebe no Brasil inteiro – com exceção da 
PM do Distrito Federal –, não tenha de fazer uma ativi-
dade paralela, um bico, como nos referimos de forma 
popular, para poder complementar o seu orçamento 
e dar uma sobrevivência digna à família. 

Portanto, Sr. Presidente, ontem, no Plenário 11, 
fizemos uma reunião histórica, presidida pelo Deputado 
Otávio Germano. A PEC, relatada pelo nobre Deputado 
Major Fábio, foi aprovada por unanimidade, com 3 dire-
cionamentos importantíssimos. Primeiro, estabelece o 
piso salarial, que é importante, tendo como referência a 
remuneração da Polícia Militar e do Corpo de Bombei-
ros do Distrito Federal. Segundo, cria o Fundo Federal 
para ajudar os Estados a arcar com a majoração que 
vai acontecer na sua folha de pagamentos. Terceiro, 
estende aos inativos e aos pensionistas as vantagens 
auferidas pelos que estão na atividade. Hoje, quando 
o policial vai para a inatividade, não leva praticamente 
nenhum benefício; o pensionista, pior ainda. 

Essa PEC tem o condão de dar um piso salarial 
digno, de fazer com que seja estendido para os inativos 
e os pensionistas, ao mesmo tempo em que cria um 
fundo para ajudar os Estados a pagarem a conta.

Muito obrigado.
O SR. ZEQUINHA MARINHO (PSC – PA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, volto à tribuna desta Casa para repercutir 
evento ocorrido ontem na ponte rodoferroviária da ci-
dade de Marabá.

 Algumas organizações sociais e lideranças políticas 
do sudeste do Pará uniram-se ali para demonstrar seu 
anseio pela criação do Estado do Carajás, uma região pu-
jante, rica, abençoada por Deus em todos os sentidos.

 O Estado do Pará tem uma dimensão gigantesca, 
cerca de 1 milhão e 250 mil quilômetros quadrados. 
E sua administração é inviável, porque a Capital fica 
na costa do Atlântico, deixando o grande interior do 
Estado a descoberto. Por melhores que tenham sido 
os Governadores, o esforço de cada um e a luta de 
todos, ainda não foram atendidas as grandes neces-
sidades da região.

 A única saída para viabilizar o desenvolvimento 
– não tenham dúvida, senhores – é a criação de um 
outro Estado. Depois do movimento de ontem, com a 
paralisação por algumas horas dos transportes rodovi-
ário e ferroviário, os representantes do Estado que ali 

estiveram encontram-se hoje no Congresso Nacional, 
visitando as Lideranças partidárias.

 E quero, com muito carinho e com muito prazer, 
destacar algumas dessas lideranças, como o Prefeito 
de São Domingos do Araguaia e alguns Vereadores; o 
Prefeito de Piçarra e alguns Vereadores; o Prefeito de 
Sapucaia; o Prefeito de Redenção e alguns Vereado-
res da região; o Vereador Edilson Silva, que está nas 
dependências da Casa com sua turma; o Presidente 
da Câmara Municipal de Conceição do Araguaia; o 
Vereador Aurélio Milhomem; a Vereadora Evanilza e a 
Vice-Prefeita Wanderlandia Maria Oliveira Aquino, todos 
de Conceição do Araguaia; a Vereadora Gercionita; a 
Vereadora Edna e o Vereador Antônio Luiz, de Floresta 
do Araguaia, nossos vizinhos mais próximos.

 Nossa saudação a essa turma corajosa, valoro-
sa, destemida, que luta para ver acontecer aquilo que 
tanto deseja e que, sem dúvida, vai representar uma 
transformação na economia e na vida da região.

 Parabéns, portanto, ao movimento liderado pelo 
companheiro Rui Hildebrando, que conseguiu reunir 
pessoas e políticos de todos os partidos para uma luta 
justa pela criação do Estado, cuja proposta está em 
apreciação nesta Casa, por meio de projeto de decreto 
legislativo de autoria do Deputado Giovanni Queiroz, que 
muito tem feito por aquela grande região. Há 16 anos, 
tentamos colocar a matéria em votação nesta Casa, mas, 
lamentavelmente, encontramos diversas barreiras.

 Todos nós daquela região – Deputados Wan-
denkolk Gonçalves, Asdrubal Bentes, Bel Mesqui-
ta, Giovanni Queiroz e eu – muitíssimo temos nos 
empenhado para colocar na pauta desta Casa essa 
matéria, a fim de votarmos e aprovarmos o direito de 
a população paraense ser ouvida e ter o seu desejo 
confirmado nas urnas.

 Parabéns a todos os Vereadores, Prefeitos, líde-
res de movimento e demais pessoas imbuídas nessa 
questão! 

Que possamos ver o fruto dessa luta de tantos 
anos transformar-se em realidade.

 Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência reitera o apelo feito aos Srs. Deputados 
presentes nas diferentes dependências da Casa para 
que venham ao Plenário – estão registrados no pai-
nel eletrônico 206 Senhoras e Senhores Deputados; e 
presentes na Casa, 392 –, pois estamos dando início 
à Ordem do Dia, na qual consta o projeto de lei que 
cria a PETRO-SAL. 

Após a apreciação inicial desse PL, a sessão 
será encerrada e convocada sessão extraordinária 
para votarmos uma PEC. Depois, haverá outra sessão 
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extraordinária para votarmos o restante dos projetos 
da PETRO-SAL. 

Portanto, a Presidência reitera o apelo feito às 
Sras. e aos Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Cleber Verde.

O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB-MA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nesta oportuni-
dade, faço 2 apelos e um registro. 

O primeiro apelo, dirigido ao Ministério do Plane-
jamento, é no sentido de que faça urgentemente uma 
avaliação criteriosa do Orçamento, com o objetivo de 
convocar os concursados do INSS. Ainda faltam ser cha-
mados 2 mil em todo o Brasil. E há uma programação 
do Governo Federal de inaugurar 729 novas agências 
do instituto. Apenas no Maranhão, são 59. 

Faz-se necessário muito mais de 2 mil pessoas 
para atender à demanda em todo o País. Foram ho-
mologadas 4 mil vagas, sendo que 2 mil pessoas já 
foram chamadas. Que o Ministério do Planejamento 
possa proceder à convocação desses concursados 
– técnicos de nível médio e nível superior –, para tra-
balharem no INSS. 

O segundo apelo, nobres colegas, é para o Co-
légio de Líderes e tem como objeto a PEC nº 391, de 
2009. Peço a S.Exa. que avaliem a possibilidade de ser 
colocada na pauta desta sessão essa PEC, que institui 
o piso salarial dos agentes de combate a endemias, 
e também a PEC nº 308, de 2004, uma das principais 
bandeiras discutidas na CPI do Sistema Carcerário. 
Aliás, a CPI do Sistema Carcerário identificou nessa 
proposta um instrumento de grande ajuda na solução 
do problema carcerário: a criação das polícias peniten-
ciárias federal e estaduais, a Polícia Penal. 

Essa PEC já tramita nesta Casa desde 2004. Apro-
vada na CCJ e na Comissão Especial, precisa agora 
ser votada em plenário. Acredito que a Polícia Penal, 
além de trazer segurança e melhores condições para 
os agentes de segurança que trabalham nas peniten-
ciárias, vai ajudar os apenados a terem uma avaliação 
mais criteriosa de suas penas, bem como colaborar 
com o trabalho de ressocialização daqueles que estão 
hoje cumprindo pena em penitenciárias.

E, por fim, o registro que faço, Sr. Presidente, é 
o de que precisamos votar as matérias de interesse 
dos aposentados.

 Ainda ontem, tive a oportunidade de ouvir do 
Presidente Warley Martins, da COBAP – Confedera-
ção Brasileira de Aposentados – algo interessante. 
No Governo Collor, os caras-pintadas foram às ruas 
defender o nosso País e buscar o impeachment do 
Presidente. Agora, dito pelo Warley, há o movimen-
to dos caras-enrugadas – com todo respeito a eles. 

Os idosos, apesar do aparente cansaço expresso em 
seu rosto, não vão se cansar, não, de reivindicarem 
os seus direitos. 

Prova disso é o fato de centenas desses caras-
enrugadas tem dormido de ontem para hoje nos cor-
redores desta Casa, reivindicando algo mais do que 
justo: a aprovação do PL nº 01, de 2007.

 Não podemos deixar de votar uma proposta tão 
importante para os aposentados e pensionistas bra-
sileiros. O Governo tem de entender que a Casa – os 
Parlamentares da Oposição e os da Situação – quer 
votar. Não podemos mais perder tempo.

Os aposentados estão aqui e vão ficar quanto tem-
po mais for necessário para votarmos as matérias de seu 
interesse. Com muita pressão, eles conseguiram acabar 
com o fator previdenciário na CCJ; agora a proposta pre-
cisa vir para o plenário. E nós, um Plenário soberano, é 
que vamos decidir o fim do fator previdenciário.

 É igualmente importante votarmos o PL nº 01, 
de 2007, que garante uma política de correção salarial 
para quem recebe salário mínimo e também para os 
que ganham acima disso. Nada mais do que o justo.

Portanto, mais uma vez – e não mais me dirijo 
ao Presidente, que já demonstrou boa vontade, mas, 
agora, ao Governo e aos Líderes de sua base de apoio 
–, deixo meu apelo no sentido de que seja colocada 
em pauta essa matéria de suma importância para 
aposentados, que não vão arredar o pé do Congresso 
Nacional enquanto não houver essa votação.

 Muito obrigado, Sr. Presidente, 
O SR. ULDURICO PINTO (PHS – BA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
senhores internautas, telespectadores da TV Câma-
ra, ouvintes da Rádio Câmara e todo o povo brasileiro, 
hoje faz 62 dias que 2 professores, ambos sindicalistas, 
foram assassinados em Porto Seguro. E não se pode 
deixar que o sangue derramado desses professores 
seja enxugado pelo manto da impunidade. Por isso, em 
todos os pronunciamentos que eu fizer nesta Casa vou 
mencionar quantos dias já terão passado desde que 
essas pessoas foram assassinadas, sem que o crime 
tenha sido apurado e os assassinos punidos. 

 Venho à tribuna dizer que o PHS – Partido Hu-
manista da Solidariedade, do qual faço parte, realizou 
uma reunião no Rio de Janeiro, neste final de sema-
na, e fechou questão sobre as leis que defendem os 
aposentados brasileiros. 

O Senador Paulo Paim, a quem consideramos 
um herói brasileiro, enfrentou uma série de problemas 
para aprovar, no Senado, os 3 projetos que agora estão 
nesta Casa: o do fim do famigerado fator previdenciário, 
o da recuperação do valor das aposentadorias e o da 



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 64913 

vinculação do reajuste dos benefícios pelos mesmos 
índices de reajuste do salário mínimo. 

 Os aposentados brasileiros, os heróis e as he-
roínas, estão querendo uma resposta do Parlamento 
brasileiro. O Senado Federal já votou, falta agora a 
Câmara dos Deputados. Os partidos estão tomando 
posição. Queremos que coloquem as propostas em 
pauta para votação e exigimos mais respeito aos apo-
sentados brasileiros. 

 Sr. Presidente, há outra categoria também que-
rendo colocar em pauta as suas reivindicações: a dos 
agentes comunitários de saúde e agentes de comba-
te às endemias. Essa categoria tem lutado bastante, 
com competência e serenidade, para ter aprovado o 
seu piso salarial, além do adicional de insalubridade 
e seu plano de carreira.

 Grande luta vai ser travada nesta Casa para apro-
varmos essas PECs de interesses dos brasileiros – dos 
defensores da saúde pública, dos defensores dos direi-
tos humanos e dos defensores dos aposentados.

 Quero parabenizar a COBAP e todos os apo-
sentados que estão nessa grande luta, nessa grande 
caminhada da sociedade brasileira, com o objetivo de 
exigir o direito a aposentadorias mais dignas e condi-
ções econômicas e sociais para uma vida mais tran-
quila e feliz.

 Parabéns aos aposentados! Que esse tema 
seja colocado em pauta, neste Parlamento brasileiro, 
o mais rápido possível. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT – SP.) – Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos em no-
vembro, mês de Zumbi dos Palmares. Dia 20 é o Dia 
Nacional da Consciência Negra.

Daqui a alguns minutos, no Salão Nobre, tere-
mos o lançamento da Campanha 16 Dias de Ativismo 
pelo Fim da Violência contra as Mulheres 2009, que 
começa no dia 20 e vai até o dia 10 de dezembro. 
Também teremos atividades com mulheres negras que 
são ialorixás e que tratarão de duas questões: saúde 
e religiosidade das mulheres negras.

 Em segundo lugar, quero homenagear todas os 
funcionários afrodescendentes, nas pessoas dos as-
sessores da Mesa Marizete e Gil e do fotógrafo Luiz. 
Nós, da Câmara dos Deputados, fizemos nossa parte: 
foi aprovado o Estatuto da Igualdade Racial. Falta a 
aprovação no Senado. Ele é muito importante, porque 
seu art. 2º deixa bem claro que é papel do Estado e 
da sociedade criar políticas públicas para que haja 
igualdade de oportunidades no País.

 Quero saudar também o Deputado Luiz Alberto, 
da Bahia, um lutador, que, com outros Deputados – Vi-
centinho, Carlos Santana – e comigo estamos enfilei-

rados pela igualdade racial, tendo em vista que somos 
62% da população brasileira. O negro e a negra têm 
que sair da invisibilidade. Isso significa criar políticas 
públicas de acesso à cultura e à educação, como o 
sistema de cotas, sobre o qual estamos debatendo na 
Comissão de Direitos Humanos.

Finalizando, quero ressaltar também a importância 
da mobilização da comunidade guarulhense. 

Estamos encaminhando ao Senado Federal abaixo-
assinado reivindicando que o dia 20 de novembro seja 
considerado feriado nacional: com o nome de Dia Nacional 
da Consciência Negra. Queremos feriado, independente-
mente se vai ser cumprido numa sexta ou segunda-feira. 
Zumbi, assim como Tiradentes e muitos outros, deve ter 
seu nome inscrito no pavilhão dos heróis nacionais.

 Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a oportunidade 
e peço a todos os Deputados que apoiaram a proposta 
do Estatuto da Igualdade Racial que liguem, enviem e-
mails, conversem com os membros do Senado Federal. 
Precisamos que esta lei seja aprovada, de preferência 
até amanhã, para que no dia 20, na Bahia, o Presidente 
Lula sancione o Estatuto da Igualdade Racial.

 Por último, quero fazer um alerta às pessoas que 
compram imóveis ou terrenos sem requerer certidões 
que apontam a situação do imóvel e ou dos proprie-
tários. Digo isso, porque no sábado, 14 de novembro, 
participei de uma reunião com cerca de 400 moradores 
da Vila Operária 3, em Guarulhos, que podem perder 
sua casa por terem adquirido terrenos de terceiros 
nessas condições.

A área pertence à Imobiliária Continental, que 
ingressou com ação judicial de reintegração de posse, 
pois já havia aprovado uma planta de loteamento há 
muitos anos. O prazo para o cumprimento da ordem 
judicial se esgota em 15 dias.

Solidária com a questão da terra e querendo auxi-
liar na resolução da situação, participei de uma reunião 
no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos, jun-
tamente com o Secretário de Desenvolvimento Urbano 
da cidade, Álvaro Garuzzi, como um primeiro passo para 
estabelecer eventual acerto com a proprietária da área 
em questão, para evitar a reintegração de posse. O tabe-
lião responsável se comprometeu em entregar amanhã, 
18 de novembro, a planta do loteamento da área.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, amanhã vamos nos deslocar para Cuiabá 
com a Comissão Especial criada por esta Casa para 
apreciar o Código Ambiental.

Ficamos bastante preocupados com as condi-
ções do povo brasileiro, especialmente da área rural, 
quando o Presidente Lula põe uma camisa de força 



64914 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009

nos produtores, nos agricultores, impondo-lhes uma 
política ambiental para a qual os grandes países não 
dão importância. O nosso povo está sendo preso, pro-
cessado, perdendo suas propriedades em razão dessa 
lei ambiental, que, para nós, tem de ser revista.

O Presidente Lula, por intermédio de seus coman-
dados, tem de realizar um trabalho nesse setor, mas sem 
força policial, sem perseguição ao trabalhador, senão, 
daqui a alguns dias, vamos viver num país faminto, em 
que não vai haver mais agricultor trabalhando. As impo-
sições do Governo são tão fortes que alguns já fogem 
com medo de cadeia, processos e multas arbitrárias.

Para dizer um “sim” na reunião de Copenhague, o 
Brasil dá uma de artista, de sério, de honesto. Estados 
Unidos e China sequer estão se importando com o que 
o País está fazendo. Por isso, chamamos a atenção 
das autoridades brasileiras, principalmente de quem 
luta na área ambiental.

 Muitas vezes, vemos ambientalistas a serviço 
dos grandes países, dos países desenvolvidos, que 
querem o Brasil passando fome, com agricultura fali-
da, para, amanhã, nos venderem farinha, arroz, carne, 
feijão. Tudo isso devido a essa intenção que se tem de 
preservar, de atender a esse chamado do Governo Fe-
deral de forma indiscriminada, prejudicando o homem 
do campo, o homem trabalhador.

 Era o queria deixar registrado, Sr. Presidente.
O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB – BA. 

Sem revisão do orador.) -

DISCURSO DO SR. DEPUTADO DA-
NIEL ALMEIDA QUE, ENTREGUE AO ORA-
DOR PARA REVISÃO, SERÁ POSTERIOR-
MENTE PUBLICADO.

O SR. GERALDO SIMÕES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. GERALDO SIMÕES (PT – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, às 18h, a bancada da Bahia, formada 
por 30 Deputados e 3 Senadores, estará reunida sob 
a coordenação da diligente Deputada Lídice da Mata, 
para discutir – e, com certeza, será uma boa discus-
são – as emendas de bancada destinadas ao Estado. 
Os Deputados Daniel Almeida e Luiz Alberto são des-
taques em nossa bancada.

 Estou convencido – porque sei da responsabilida-
de dos Deputados que conheço – de que nesse debate 
vai prevalecer a ideia de prover o Estado dos recursos 
necessários e, principalmente, de fazer a interiorização 
dos investimentos no Estado. E, nesse caso, lembro 
antigo pleito do sul da Bahia, eixo Itabuna-Ilhéus, um 

pleito compartilhado com a grande maioria desses 
Parlamentares. Com certeza, uma emenda será desti-
nada à duplicação da BR-415, que liga duas das mais 
importantes cidades do Brasil, Itabuna e Ilhéus. 

 Trata-se de um trecho pequeno: são apenas 25 
quilômetros. E, para V.Exa. ter uma ideia do quanto 
é uma obra pequena, lembro que a rodovia que liga 
Feira de Santana a Salvador é duplicada em mais de 
100 quilômetros. Realmente, é muito importante e ne-
cessário que se faça essa duplicação. 

Providências estão sendo tomadas também para 
duplicar o trecho da BR-101 que liga Feira de Santa 
à divisa com o Estado de Sergipe, o que é igualmen-
te importante, para uma economia que cresce e se 
desenvolve, ainda mais agora no Governo de Jaques 
Wagner.

 Com certeza, após a reunião de hoje, a bancada 
vai trabalhar para a interiorização dos investimentos.

 Quanto à duplicação da rodovia Itabuna-Ilhéus, 
o DNIT vai concluir, nos próximos dias, o estudo de 
viabilidade técnica, econômica e ambiental. A ideia é, 
com o estudo concluído, aprovar emenda ao Orçamento 
da União destinando recursos à obra, para que, já no 
início do ano que vem, o DNIT realize a licitação. 

 Dessa forma, Sr. Presidente, a União, o Esta-
do e este Parlamento farão justiça a uma região que 
carece de investimento em infraestrutura e que é das 
mais importantes do País.

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

uma breve intervenção de 1 minuto, concedo a palavra 
ao ilustre Deputado Germano Bonow.

O SR. GERMANO BONOW (DEM – RS. Sem 
revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente. 

Gostaria de deixar registrada visita que fizemos 
ao Amazonas no início deste mês, a convite do Coman-
dante da Marinha, Almirante de Esquadra Júlio Soares 
de Moura Neto, ocasião em que tivemos a oportunida-
de de ver o trabalho que o navio-hospital, o navio da 
esperança, faz nas comunidades ribeirinhas do Estado 
do Amazonas. Acredito que seja fundamental e extre-
mamente importante o fortalecimento do trabalho que 
a Marinha faz atendendo à população ribeirinha.

Peço a V.Exa. que deixe constar essas informações 
que vou passar a sua assessoria nos Anais da Casa.

A bancada do Rio Grande vai entregar a V.Exa. 
um livro sobre os Farrapos, com a assinatura de to-
dos os integrantes da bancada gaúcha na Casa e do 
Senador Sérgio Zambiasi. 

Obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORA-

DOR



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 64915 



64916 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 64917 



64918 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 64919 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Agra-
deço de coração. Sou admirador do povo gaúcho e, 
sobretudo, tenho uma admiração especial pela luta 
dos gaúchos na Guerra dos Farrapos, na Revolução 
Farroupilha. Bento Gonçalves é o personagem maior 
dessa saga do povo gaúcho. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra para uma breve intervenção ao ilustre 
Deputado Carlos Abicalil.

O SR. CARLOS ABICALIL (PT – MT. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, meus caros pares, 
quero associar-me às saudações feitas pela bancada 
baiana à presença do Presidente Lula em Salvador, no 
próximo dia 20, Dia Nacional da Consciência Negra. 
Na oportunidade, S.Exa. lançará também decreto de 
reconhecimento de diversas comunidades quilombo-
las no País.

Entre essas comunidades, estão duas do Esta-
do de Mato Grosso: a comunidade Mata Cavalo, no 
Município de Nossa Senhora do Livramento, e a co-
munidade de Lagoinha, no Município de Chapada dos 
Guimarães, totalizando 468 famílias quilombolas be-
neficiadas pelo reconhecimento do seu direito à terra 
e à produção tradicional. 

Portanto, é um marco importante. Essas famílias 
lutam há mais de um século pelo resgate do seu direito 
de ocupação legal dessa área. 

 Isso vai ao encontro da memória de Zumbi dos 
Palmares, que, a nosso juízo, merece não apenas a 
comemoração do feriado, que já faz parte de várias le-
gislações estaduais e municipais, mas, principalmente, 
atos como esse, que emancipam e ofertam cidadania 
a essa população que é a maioria do povo brasileiro, 
a de afro-brasileiros. 

O 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência 
Negra, é uma data extremamente significativa do pon-
to de vista simbólico. Zumbi dos Palmares é a grande 
referência para o Brasil e, em particular para a comu-
nidade afrodescendente.

A propósito, vale lembrar que o Presidente Lula 
sancionou a Lei nº 10.639, de 2009, que torna obriga-
tório o ensino da história e da cultura afro-brasileira. 
Além de incluir o 20 de novembro, Dia Nacional da 
Consciência Negra, no calendário escolar.

A semana em que estamos lembrando a história 
desse herói brasileiro deve significar um momento de 
profunda reflexão sobre a trajetória e a diáspora de um 
povo que aportou na orla marítima brasileira, algema-
do, desterritorializado e dissipado do convívio familiar 
e africano, de um povo que se perdeu nas trevas e na 
barbárie da escravidão.

A regularização de territórios quilombolas é uma 
forma de resgatar a cidadania desse povo, que há mais 
de um século luta pela titularização de suas terras.

O mais grave é que o Estado brasileiro imperial 
financiou a escravidão, numa autêntica política negativa 
exercida em prol dos senhores de engenho que tinham 
poderes absolutos sobre a vida dos escravos, poderes 
emanados do ordenamento jurídico-legal brasileiro.

Infelizmente, o próprio Legislativo imperial cola-
borou com a legitimação da escravidão, legalizando a 
pena de morte contra negros e negras insurgentes e 
a lei dos acoites. Os Poderes Legislativo e Judiciário 
deram força suprema aos donos de escravos. O nosso 
passado de Parlamento e de Judiciário é desabonador, 
pois suas ações assemelham-se às práticas eugênicas 
e de limpeza étnica do tenebroso período arianista que 
pairou sobre a Europa.

Não bastasse isso, a abolição assinada pela Prin-
cesa Isabel foi uma abolição sem direito fundamentais 
– sem direito à cidadania, à moradia, à educação. O 
negro saiu da senzala rumo a um mundo desconheci-
do, sem endereço e sem chão. A ordem era descartar 
a mão de obra do negro e substituí- la por imigrantes 
europeus.

Os negros pegaram o caminho da liberdade e 
caminharam sem destino. Sabe-se que alguns até re-
tomaram aos seus antigos senhores, preferindo morrer 
acoitado a morrer na estrada, agora como indigente. 
Libertos, muitos se transformaram em seres vadios e 
ociosos. Não foi à toa que o Direito Penal manteve a 
vadiagem como transgressão criminal. E, é óbvio, mui-
tos foram encarcerados arbitrariamente, sem direito à 
defesa e a processo legal.

A realidade do povo negro brasileiro é de profunda 
desigualdade. É uma realidade construída pela a Lei 
Áurea. É uma realidade que impôs a marginalização 
e a discriminação contra o negro.

O Brasil tem uma dívida histórica, moral e ética 
com essa população, mas uma minoria privilegiada 
historicamente pela colonização e pela escravidão 
se recusa a admitir que vivemos numa sociedade 
de apartheid social e racial. Vivemos num Brasil que 
insiste em dizimar ou esconder os rostos negros do 
espaço público.

Essa minoria sempre teve os privilégios manti-
dos pelo Estado brasileiro. Essa minoria ganhou ter-
ras, sem que se exigisse dela o mérito e a eficiência 
profissional. Essa minoria é a mesma que desfruta 
de tratamento diferenciado, do jetinho brasileiro e do 
patrimonialismo.

Por outro lado, felizmente, há significativos avan-
ços em termos de direito racial. Ressalto: estamos lon-
ge de corrigir plenamente as distorções impostas pelo 
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Estado a esses brasileiros. O ideal seria que promo-
vêssemos urgente reparação pelos danos causados. 
Afinal, esse povo perdeu a sua identidade africana e 
se tornou um novo ser, como novo nome, sobrenome 
e identidade. O passado identitário desfigurou-se na 
agonia dos navios negreiros.

Ainda que tímidas, há razões para festejar: o Go-
verno Lula tem promovido iniciativas em consonância 
com as aspirações da população afrodescendente. 
Entendeu o Presidente Lula que, para que o “Brasil 
fosse de todos os brasileiros”, fazia-se necessário ado-
tar políticas afirmativas. Dessa forma, S.Exa. não só 
reconheceu que o Brasil é um país racista, mas tomou 
medidas que serão fundamentais para a superação 
deste quadro pós-escravagista.

Logo no primeiro dia do seu mandato, o Presi-
dente Lula criou a Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial. A tradicional minoria 
foi contrária à iniciativa e, por isso, tentou de todas as 
formas desqualificá-la sob o pretexto de que a medida 
aumentaria as despesas públicas.

O Governo Lula não só não vacilou, como nomeou 
uma Ministra negra – e também o atual Ministro é um 
negro. O Governo Lula está fazendo história: nomeou 
o Ministro Joaquim Barbosa para o seleto e hermético 
grupo do Supremo Tribunal Federal, e nomeou Gilberto 
Gil para o Ministério da Cultura.

O Governo deu um novo tom étnico e multicu-
tural ao seu Governo e ao Estado brasileiro. Com o 
Governo Lula, o Estado brasileiro melhorou sensivel-
mente no trato e no respeito ao povo afro-brasileiro. 
O Estado começou a desenhar um novo rosto e uma 
nova moldura antropológica, passou a ter negros nos 
altos e médios escalões dos Poderes Executivo, Le-
gislativo e Judiciário.

E, como já ressaltado, o Governo desse magistral 
homem iletrado, mas dotado de enorme experiência de 
vida, dará um novo passo esta semana. Na Bahia, o 
Presidente Lula anunciará a regulamentação de 3 mil 
áreas quilombolas pelo País afora. Será uma grande 
revolução em termos de reparação histórica – a verda-
deira reparação ética que tanto pedimos na política.

Queremos avançar, Sr. Presidente! Queremos 
ser mais audaciosos! Queremos aprovar o Estatuto da 
Igualdade Racial! Não devemos ter receio de aprová-lo. 
Afinal, os que se insurgem contra essa proposta são 
os mesmos que apoiaram a Lei do Boi, que reserva-
va vagas nos cursos de Agronomia e Veterinária nas 
universidades para os filhos de fazendeiros. O irônico 
é que não houve os gritos, a polêmica e a histeria hoje 
presentes em tomo do debate sobre a inclusão da po-
pulação afro-brasileira nas universidades.

Dessa forma, Sras. e Srs. Deputados, ficam aqui 
as minhas homenagens e o meu total apoio à comuni-
dade afro-brasileira na sua luta pela cidadania plena e 
pela igualdade racial.

Um abraço à ex-Deputada Benedita da Silva, ao 
Ministro Orlando Silva, ao Ministro Edson Santos, ao 
ex-Ministro Gilberto Gil, ao Ministro Joaquim Barbosa e 
todas as outras autoridades afro-brasileiras presentes 
no Governo Lula, no Judiciário e no Legislativo.

Encerro o meu discurso com as palavras de Matin 
Luther King: “Temos de aprender a viver todos como 
irmãos ou morreremos todos como loucos”.

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

cedo a palavra à ilustre Deputada Lídice da Mata.
 A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem 

revisão da oradora.) – Sr. Presidente, em primeiro lu-
gar, quero dar uma notícia muito triste para a Bahia: 
está sendo velado, neste momento, na Faculdade de 
Administração da Universidade Federal da Bahia, o 
corpo da Profa. Neide Marques, não só uma das ca-
beças mais brilhantes como uma das administradoras 
mais brilhantes que passaram por aquela universidade, 
onde fundou o mestrado de Administração Pública, tão 
bem avaliado pelo MEC. 

 Neide Marques também marcou a vida da Escola 
Superior de Administração Fazendária, no Ministério 
da Fazenda, e é tida como uma das educadoras mais 
modernas e revolucionárias que a nossa Bahia já teve. 
Por seu intermédio, tive a oportunidade de começar 
como monitora dos cursos de educação a distância. 

 Feito o registro, aproveito para saudar o Presi-
dente Lula que vai à Bahia, no seu reconhecimento de 
que Salvador é a maior cidade negra do Brasil, título 
que nos orgulha, que nos honra e que queremos, por-
tanto, nesse 20 de novembro, mais uma vez, destacar 
para o Brasil e para o mundo.

 Muito obrigada.
O SR. BETINHO ROSADO (DEM – RN. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, nesta tarde, registro o pesar de todo o Rio 
Grande do Norte, em especial da cidade de Angicos, 
pelo falecimento do seu líder, o Prefeito Jaime Batista 
dos Santos.

 Jaime Batista entrou na política nos idos de 1980, 
foi candidato a Prefeito em 1982, porém não teve êxito. 
Na eleição seguinte, a partir de 1984, Jaime elegeu-se 
Prefeito, e nas 6 últimas eleições da cidade de Angi-
cos, esteve associado a 5 vitórias.

 Atualmente, ocupava a Prefeitura pela segunda 
vez. Traduzia – pelo seu trabalho, pela sua forma de 
ser, pelo bem querer à população – as esperanças da 
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família angicana. Sonhava com o crescimento e de-
senvolvimento do município.

 O campus da Universidade Federal do Semiári-
do, que já funciona na cidade de Angicos e constrói a 
sua base, tinha, no entender de Jaime, de promover o 
crescimento e desenvolvimento da cidade, da mesma 
forma que o algodão havia impulsionado o Município 
de Angicos na primeira metade do século passado, 
nos anos 30, 40 e 50.

 Jaime Batista era assim: traduzia o sentimento 
do povo; carregava no seu coração o povo de Angicos; 
lutava para que todos daquela cidade tivessem uma 
vida melhor. Para isso, Jaime procurava apoio nas lide-
ranças estaduais, nas lideranças nacionais em busca 
dos investimentos, em busca de qualidade de vida, de 
calçamento, de esgotamento sanitário, de investimen-
tos em infraestrutura que ele, empresário de sucesso, 
entendia como sendo peças motoras do crescimento 
e desenvolvimento.

 O seu Vice-Prefeito Clemenceau Alves já tomou 
posse. Aliás, estamos depositando em Clemenceau 
as esperanças que a família angicana entregou a Jai-
me Batista.

 O Deputado Betinho Rosado e todas as outras li-
deranças estaduais ligadas à cidade estão prontos para 
continuar ajudando a fazer com que as promessas da 
campanha passada, os desejos vindos das discussões 
com as lideranças políticas e econômicas de Angicos 
sejam traduzidos nas ações do Governo do Município, 
do Governo do Estado e do Governo Federal, de for-
ma que possamos comemorar, num momento muito 
breve, o crescimento, o desenvolvimento e a justiça 
social para a família angicana.

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

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

orador.) – Sr. Presidente, quero anunciar que, no dia 
20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, 
o Presidente Lula estará em Salvador anunciando um 
conjunto de políticas públicas de promoção da igualda-
de. Entre elas, assinará decretos que instituem a titula-
ção de 30 comunidades remanescentes de quilombos 
no Brasil. Na Bahia serão titulados os quilombos de 
Lagoa do Peixe e de Nova Batalhinha, no Município 
de Bom Jesus da Lapa, e da Comunidade de Jatobá, 
no Município de Muquém do São Francisco.

 Na ocasião, o Governador Jaques Wagner tam-
bém assinará decreto que cria a política de desenvol-
vimento sustentável das comunidades de quilombos 
do Estado da Bahia. 

 Ainda no dia 20, o Presidente Lula receberá o 
Presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud 

Abbas, que chegará a Salvador amanhã, ao meio-dia. 
S.Exa. será recebido pelas autoridades do nosso Es-
tado. À noite, haverá um jantar com a presença de di-
versos Parlamentares desta Casa e de lideranças po-
líticas locais e representantes de movimentos sociais. 
Todos serão recebidos pelo Presidente da Autoridade 
Nacional Palestina. 

 Por último, Sr. Presidente, quero registrar que 
amanhã, às 10 horas, será realizada uma audiência 
pública na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, 
que discutirá a PEC nº 300, que estabelece a paridade 
salarial de policias militares e bombeiros do Brasil com 
os do Distrito Federal.

 Convocamos todos os Parlamentares, em par-
ticular os da Bahia, para que façam parte desse im-
portante debate, pois brevemente esta Casa votará 
essa matéria. É fundamental a contribuição de todos 
os Parlamentares.

 Muito obrigado, Sr. Presidente.

 O Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Marco Maia, 1º Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao Deputado Paes de Lira.

O SR. PAES DE LIRA (Bloco/PTC – SP. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, ilustres telespectadores da TV Câmara, é de se 
cumprimentar a Comissão Especial destinada a apre-
ciar a PEC nº 300 por haver aprovado o texto básico 
do Relator, Deputado Major Fábio, ontem. 

 Esse texto, conforme divulga a matéria do Jor-
nal da Câmara, estatuiu um piso salarial nacional de 4 
mil e 500 reais para os policiais militares. No entanto, 
a matéria pode ficar desatualizada, porque, hoje, na 
Comissão – a meu ver, lamentavelmente –, foi aprova-
do destaque que, na verdade, faz com que a proposta 
volte praticamente ao seu teor original, o qual buscava 
atrelar a escala salarial dos policiais militares Estados 
aos do Distrito Federal.

 Essa é a linha de maior resistência. Tentamos, 
com muita força, perante a Comissão, mudar essa li-
nha de texto para uma que adotasse um referencial 
nacional, porém não atrelado a uma unidade federati-
va ou a uma categoria profissional, mas não tivemos 
sucesso. Voltar à linha original é voltar à linha de maior 
resistência, é voltar a uma linha que não representa 
muito para os policiais militares em termos de futuro, 
por uma razão muito simples. Hoje, a escala salarial 
da Polícia Militar do Distrito Federal é efetivamente a 
melhor do País. No entanto, os policiais militares do 
Distrito Federal não recebem por subsídio, o que é men-
cionado na PEC. Poder-se-ia, então, argumentar que 
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o vencimento deles seria o salário básico ou o soldo 
do policial militar. E esse soldo, sem as gratificações, 
tem um valor muito modesto e, se adotado – se hou-
ver margem para essa interpretação –, não resolverá o 
problema desses bravos policiais que, com grave risco 
de vida, com o generoso preço de seu sangue, defen-
dem a população em todas as partes do País. 

 Não deveria ter havido essa reversão. Infeliz-
mente, o destaque foi aprovado. Mas há um destaque 
muito pior do esse e que, por falta de consenso, não 
foi votado na Comissão hoje, mas será votado na pró-
xima terça-feira. 

Exorto os membros da Comissão a não apoia-
rem esse destaque, porque ele vai suprimir o art. 2º 
do substitutivo do Relator, que estabelece os pisos 
nominais e que poderia perfeitamente conviver com a 
alteração imposta pelo Destaque nº 1, sem problema 
algum de constitucionalidade, de juridicidade ou de boa 
técnica legislativa. Esses 2 dispositivos, convivendo, 
serão duas âncoras a assegurar, pelo menos por al-
guns anos – evidentemente, um valor nominal também 
pode ser congelado –, os direitos dos policiais milita-
res a um patamar salarial mais digno, que pelo menos 
ofereça uma recompensa material minimamente ade-
quada, decente, para um padrão de vida não de rico, 
mas digno para esses que saem de casa todos os dias 
e não sabem se voltam, que trabalham em defesa da 
sociedade e de seus concidadãos. 

 Muito obrigado a todos pela atenção. 

 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) – Tem a pa-
lavra o Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, faço um bre-
ve registro, antes do início da Ordem do Dia, sobre a 
inauguração do escritório do PTB – em Registro, no 
último sábado. 

Deste plenário, envio meus cumprimentos ao Sr. 
Carlos Hanashiro e aos Prefeitos presentes: Sandra 
Kennedy, de Registro; Jessé, de Jacupiranga, e Zeti-
nho, de Eldorado. Sem dúvida, foi um evento bastante 
importante para Registro e Vale do Ribeira.

 Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ ANÍBAL -Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já temos qu-
orum para esta sessão extraordinária convocada ex-

clusivamente para votar o projeto que autoriza o Poder 
Executivo a criar a empresa PETRO-SAL. 

Gostaria que se iniciasse a Ordem do Dia.
O SR. FELIPE BORNIER (PHS – RJ. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, nunca será demais lembrar que, até o final da 
década de 50, 70% da população brasileira morava no 
campo e 30% na cidade. Hoje, essa situação se inver-
teu e estamos com um índice de desemprego dos mais 
alarmantes, déficit habitacional atingindo cifras jamais 
alcançadas e o Poder Público sempre a reboque dos 
graves problemas sociais que afligem o País.

Não é necessário ser um bom demógrafo nem 
especialista em políticas urbanas para saber que o 
Brasil é hoje, sem favor nenhum, a República das 
Favelas. Motivados pelo canto da sereia dos grandes 
centros populacionais, onde conforto e comodidade se 
confundem, milhares de brasileiros se deslocam todos 
os anos do campo para a cidade, agravando cada vez 
mais o problema social, que assume hoje proporções 
verdadeiramente alarmantes.

É bem verdade, Sr. Presidente, que o Estado ten-
tou por vezes, embora de maneira empírica, algumas 
soluções para o problema habitacional. Criou coope-
rativas habitacionais, as famosas COHABs e até um 
Banco Nacional de Habitação que sucumbiu na vora-
cidade do período inflacionário mais aguçado que o 
País já atravessou. 

Depois, surgiu o Programa Comunidade Solidá-
ria, que englobava, além de ações sociais de caráter 
permanente, a construção de habitações para as po-
pulações de baixa renda. Criticado por uns e elogiado 
por outros, o Comunidade Solidária nunca cumpriu os 
fundamentos de sua alta destinação. 

Estudos realizados no âmbito do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística – IBGE revelam que o 
País cresceu mais na periferia que nos centros urba-
nizados, com ênfase para a expansão das favelas. E 
tudo isso contribui sobremaneira para o inchaço dos 
centros populacionais mais desenvolvidos. Haja vista 
a quantidade de favelas existentes no Rio de Janeiro 
e grande parte da população da Baixada Fluminense 
vivendo em condições subumanas. 

Se bem que Nova Iorque, Paris, Londres, Tóquio 
e muitos outros grandes centros têm também lá seus 
cortiços e seus problemas sociais. Mas acredito que 
as políticas públicas para esses setores são levadas 
bem mais a sério. 

A questão tem que ser vista sob os mais diferen-
tes ângulos. Há, por exemplo, pessoas que gostam 
de morar na favela até porque é bucólico, romântico 
e até aprazível... 
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Que o diga aquele governo da Guanabara que 
transferiu a favela do Morro do Querosene, defronte 
à praia de Botafogo, para um conjunto habitacional 
em Bangu, e ninguém quis ir morar lá. Portanto, Sr. 
Presidente, não basta tentar política habitacional sem 
primeiro preparar os beneficiários para o novo status 
social.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRA. ANGELA PORTELA (PT – RR. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero anunciar uma conquista que con-
sidero da maior relevância, confirmada pelo Governo 
nesta segunda-feira.

O Presidente Lula determinou a liberação de 
recursos do Fundo de Universalização das Telecomu-
nicações – FUST para serem usados na expansão 
da banda larga no Brasil, o que vai representar um 
investimento de pelo menos 1 bilhão de reais ao ano.

Esse Fundo é formado pela contribuição de 1% 
da receita operacional bruta das empresas de tele-
comunicações. Desde 2001, o FUST já recolheu R$8 
bilhões, mas os recursos não foram aplicados em ne-
nhum projeto.

A utilização do FUST para ampliar a inclusão di-
gital no Brasil sempre foi uma bandeira nossa e vem 
agora associada a uma outra iniciativa do Governo Fe-
deral, o Plano Nacional de Banda Larga, que deverá ser 
lançado pelo Presidente Lula na próxima semana.

Alguns países do mundo já tomaram iniciativas 
para levar a banda larga a todos os cidadãos, e o Bra-
sil não pode nem vai ficar para trás. Quero, portanto, 
comemorar estas 2 iniciativas do Governo Federal: a 
liberação dos recursos do FUST para ampliação da 
oferta e o Plano Nacional de Banda Larga, que pre-
tende ampliar o acesso dos brasileiros à Internet de 
forma rápida, segura e barata. 

Em pronunciamentos anteriores nesta tribuna já 
tratei da importância de ampliarmos o acesso à Inter-
net por meio de conexões de alta velocidade, princi-
palmente no interior do Brasil. A maioria dos municí-
pios brasileiros não possui qualquer tipo de conexão 
e, certamente, não será de forma voluntária que as 
empresas vão levar esse serviço às regiões que, para 
elas, não sejam economicamente viáveis.

É com esta convicção que tenho trabalhado junto 
ao Governo Federal pela implantação em Roraima do 
Projeto Cidades Digitais, para o qual o apoio do Ministro 
Hélio Costa tem sido fundamental. Destinei emenda ao 
orçamento do Ministério das Comunicações e espero 
que muito em breve levemos a banda larga a todos os 
municípios de Roraima.

A liberação dos recursos do FUST e o lançamento 
do Plano Nacional de Banda Larga vão criar os instru-
mentos para tirar o Brasil desse apagão digital ao qual 
estamos hoje submetidos por conta da preocupação 
exclusiva das operadoras com o lucro.

Associado ao Projeto Cidades Digitais, que in-
terligará toda a estrutura do poder público federal, es-
tadual e municipal, órgãos da Justiça e do Legislativo, 
além de disponibilizar acesso por redes sem fio para 
os moradores do Estado de Roraima, vamos final-
mente superar uma enorme dificuldade imposta aos 
nossos cidadãos. 

Em um mundo que passa por profundas trans-
formações na estrutura das empresas e dos governos, 
nas formas de produção e de consumo, nenhum es-
forço em educação pode prescindir de investimentos 
maciços em inclusão digital. É preciso qualificar a po-
pulação para o uso e a incorporação no cotidiano das 
novas tecnologias.

Quero, portanto, fazer um elogio público ao Mi-
nistro das Comunicações, Hélio Costa, que transfor-
mou a inclusão digital, principalmente nas regiões 
mais remotas do País, numa das grandes prioridades 
de sua gestão.

Foi este entendimento que permitiu ao Presiden-
te Lula lançar o Programa Banda Larga nas Escolas. 
A meta é universalizar o acesso à Internet por banda 
larga nas escolas públicas urbanas do ensino funda-
mental. Um total de 57 mil estabelecimentos, até o final 
de 2010, onde estão 85% dos estudantes do País.

Para a concretização dessa iniciativa foi feita par-
ceria com as operadoras de telefonia, que vão garan-
tir a infraestrutura de rede para a conexão em banda 
larga nos 5.565 municípios brasileiros. 

Aliadas ao projeto estão as iniciativas de instala-
ção de laboratórios de informática em 135 mil escolas 
públicas até 2010 e capacitação de 150 mil professores 
para o uso da tecnologia de informação como ferra-
menta de trabalho. Não podemos esquecer também do 
Programa Computador Portátil para o Professor.

Todas estas iniciativas, tenho certeza, marcam um 
novo momento na história da educação brasileira. 

A incorporação dos recursos da informática e 
da Internet em alta velocidade representa um salto 
no que diz respeito à formação das nossas crianças, 
jovens e mesmo adultos, permitindo a correção das 
distorções acumuladas ao longo de décadas em rela-
ção a outros países.

Essa é a garantia de que o desenvolvimento do 
Brasil não vai travar por falta de trabalhadores qua-
lificados para os novos desafios que doravante vão 
surgir. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigada.
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O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR – PE. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
durante sua recente e sétima, somente este ano, de 
visita a Pernambuco, sua terra natal, prestou justíssima 
homenagem ao médico, cientista, geógrafo e escritor 
Josué de Castro, por ocasião do IX Congresso Brasilei-
ro de Saúde Coletiva. Josué de Castro quase recebeu 
o Prêmio Nobel da Paz, nos anos 1960, mas contra a 
sua candidatura, proposta por várias entidades e or-
ganizações científicas e políticas da Europa, da Ásia, 
da América Latina, dos Estados Unidos, juntaram-se 
as “forças da reação” e o projeto malogrou. Mas ficou 
a obra do cientista que, sem meias palavras, e a par-
tir do Recife, denunciou a fome endêmica global, que 
ainda hoje assola várias regiões da África e da Ásia, 
com bolsões na América do Sul, inclusive guetos de 
fome nas áreas metropolitanas de várias capitais eu-
ropeias e dos próprios Estados Unidos.

Recordemos Josué de Castro a partir dos seus 
livros As condições de vida das classes operárias no 
Recife (1932), Alimentação e Roça (1936) e Documen-
tário do Nordeste (1937), passando por O Homem e o 
Caranguejo até a culminação dos clássicos Geografia 
da Fome e Geopolítica da Fome, traduzidos em várias 
línguas e estudados regularmente em universidades 
norte-americanas e europeias. Sua posição como di-
retor da FAO (Organização das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação) deu-lhe projeção internacio-
nal no plano político, pois no Brasil haviam-lhe cortado 
direitos políticos.

Lembremos que Josué de Castro, tendo recebi-
do, entre outras honrarias, o Prêmio Internacional da 
Paz, do Conselho Internacional da Paz, e o Prêmio 
Roosevelt, da Academia de Ciências Políticas dos 
Estados Unidos, tinha um profundo amor pelo Brasil 
e a suas gentes; e nunca deixou de manter-se infor-
mado sobre tudo e sobre todos nos meios políticos e 
universitários da Pátria. 

A filha, socióloga também, Anna Maria de Castro, 
zelou pela sua memória e esteve à frente da criação 
do Centro de Estudos Josué de Castro, que continua 
a manter viva a memória dos seus escritos e estudos, 
e cuida da coordenação das reedições das obras de 
Josué de Castro.

A intensa atividade intelectual de Josué de Castro 
está relatada neste episódio contado pelo seu antigo 
auxiliar na ONU, em Genebra, o poeta pernambuca-
no Francisco Bandeira de Mello: “Quase nunca jogava 
conversa fora. Não queria perder momento algum. Por 
exemplo: uma vez me deu um pequeno conto literário, 
que fizera, disse, enquanto se barbeava”. 

Mas é com o ensaio sobre o ciclo do caranguejo 
que Josué de Castro desenvolve, já instalado no Rio, 
a partir de 1935, com consultório médico, a sua ver-
tente ideológica socialista, romanceando a vida de um 
corumbá, um sertanejo que vem trabalhar na zona de 
plantação de cana-de-açúcar, trazendo a família.

Antes do livro que o consagrou a partir de 1946, 
Geografia da Fome, “se conhecia a fome, mas não se 
falava dela”, como assinalou o geógrafo Manoel Cor-
reia de Andrade. 

Josué de Castro dividiu o Brasil em 5 áreas: Ama-
zônia, Nordeste açucareiro (que abrangia o litoral e a 
Zona da Mata), Sertão Nordestino, Centro-Oeste e Sul. 
Em cada uma delas registrou as carências alimenta-
res. O Nordeste açucareiro, por exemplo, possuía um 
regime alimentar predominante de carne de charque, 
farinha de mandioca, feijão e macaxeira. As carências 
seriam proteínas e cálcio (cuja falta provocava raquitis-
mo), ferro (anemia), vitaminas A (problemas de visão), 
B1 (beriberi), B2 e C, e ácido nicotínico (cuja falta tor-
nava as populações vulneráveis à pelagra, na época 
uma moléstia em expansão no País).

No Sertão Nordestino, como salientava Josué 
de Castro, o regime alimentar padrão compunha-se 
de carne, feijão, milho e rapadura, com deficiências 
aumentadas em decorrência das secas, que provoca-
vam a fome aguda.

Em 2050 seremos no mundo 9 bilhões de pessoas 
habitando as diferentes regiões. Haverá alimento para 
toda essa gente? O Diretor-Geral da FAO, Jaques Diouf, 
que conhece bem a obra científica de Josué de Castro, 
diz que será necessário investir mais de 30 bilhões de 
dólares para “duplicar a produção de alimentos e aca-
bar com a fome”. Mas acabará mesmo? A lição deixada 
por Josué de Castro (que o Presidente Lula recente-
mente recordou no Congresso de Saúde no Recife) 
fica como registro para as atuais e futuras gerações 
de brasileiros, dentro de um País que ainda enfrenta 
o problema da fome no campo e nas cidades.

Josué de Castro amou muito o Brasil. E, como 
não se conformava com o exílio, dizia: “Também se 
morre de saudades.”

Muito obrigado.
A SRA. FÁTIMA PELAES (Bloco/PMDB – AP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, na semana passada, a Associação 
dos Aposentados e Pensionistas do Amapá comemo-
rou 59 anos de criação. Com cerca de 3.000 sócios, 
funcionários do ex-Território do Amapá, esses pionei-
ros doaram seu tempo, trabalho e vida para o desen-
volvimento do Estado e, da mesma forma, os demais 
aposentados do Brasil para toda a Nação. 
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Por essa e muitas outras razões, precisamos defi-
nir políticas públicas que valorizem esses trabalhadores 
e todo o esforço desempenhado por eles, que foram 
os protagonistas dos acontecimentos que marcaram 
a história do País.

Nobres colegas, devemos demonstrar nosso res-
peito por esses trabalhadores e apoiá-los, para que 
tenham condições mais dignas após a aposentadoria. 
Precisamos atentar para o projeto que visa garantir re-
ajuste para os mais de 8 milhões de aposentados que 
recebem acima de um salário mínimo.

Há quase uma década, os benefícios dos apo-
sentados e pensionistas incluídos nessa faixa acima do 
mínimo vêm sendo reduzidos a valores insustentáveis, 
numa atitude que beira o desrespeito ao princípio da 
dignidade da pessoa humana. E estamos falando de 
pessoas de idade avançada, que precisam comprar re-
médios, manter uma dieta saudável, requisitos básicos 
para que usufruam da melhor idade de forma digna, o 
que lhes é de direito, pois, acima de tudo, contribuíram 
para o crescimento deste País.

Além desses, há outro gastos de extrema necessi-
dade, como os convênios médicos – todos conhecemos 
a realidade da saúde publica no Brasil – e encargos 
obrigatórios, como, água, luz, telefone. É um absurdo 
que uma pessoa que, por exemplo, contribuiu sobre 
5 salários mínimos receba apenas 2 após a aposen-
tadoria. Não é um favor o que esses homens e mu-
lheres que tanto colaboraram com esta Nação estão 
pedindo, mas o justo!

Acabar com o fator previdenciário, recuperar o 
número de salários mínimos a que o aposentado ti-
nha direito no momento em que começou a receber 
o benefício e garantir um índice de reajuste igual ao 
do salário mínimo, são direitos básicos propostos nos 
Projetos de Lei nºs 3.229, de 2008, 4.434, de 2008 e 
01, de 2007. 

O primeiro e importante passo dado ontem, na 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
com a aprovação do PL nº 3.229, de 2008, que acaba 
com o fator previdenciário, é um exemplo que deve 
ser seguido por todos nós também aqui plenário, para 
concluirmos essa primeira etapa que recupera a justi-
ça no cálculo previdenciário. E, é claro, não podemos 
esquecer que, além desse, há outros projetos que de-
fendem essa classe e que, com urgência, precisam ser 
colocados em pauta e, finalmente, aprovados. 

Portanto, caros colegas, manifesto meu apoio à 
causa e aos referidos projetos como fielmente foram 
apresentados, e não à proposta de reajuste feita pelo 
executivo, que nada acrescenta em termos de benefí-
cios aos aposentados.

Neste momento, ainda que insatisfeita com o pro-
longamento dessa situação por mais de uma década, 
sinto-me feliz por essa primeira vitória conquistada 
e por estar aqui com os nobres pares, manifestando 
meu apoio e pedindo aos presentes que façam justiça 
a todos os aposentados deste País. E, para tanto, é 
preciso que sejam incluídos na Ordem do Dia os proje-
tos de lei que versam sobre o tema e que consigamos, 
finalmente, aprová-los.

Os aposentados brasileiros contam com o nos-
so apoio.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. VANDER LOUBET (PT – MS. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a população da região sul de Mato Gros-
so do Sul, os povos indígenas do Brasil e o conjunto 
da sociedade que acompanham o dramático dia a dia 
dos conflitos agrários, aguardam e exigem a apuração 
completa e ágil do desaparecimento dos professores 
Olindo Verá e Genivaldo Verá, da nação guarani. Eles 
lecionavam na região de Paranhos, fronteira com o 
Paraguai, onde as disputas entre índios e fazendeiros 
pelo domínio das terras vêm, há tempos, provocando 
mortes, tensão, medo, insegurança.

De acordo com o que a imprensa apurou até ago-
ra, a Polícia Federal ainda procura explicações sobre 
o misterioso desaparecimento dos 2 professores, que 
não foram vistos desde o dia 31 de outubro passado. 
Os 2 professores estavam cursando licenciatura indí-
gena na Universidade Federal da Grande Dourados e 
seus familiares temem pelo pior. 

De acordo com as informações veiculadas, Olindo 
e Genivaldo estavam entre os índios que participaram 
de um confronto armado com seguranças de uma fa-
zenda, em área reivindicada pelos guaranis. 

O que mais nos preocupa, Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados,, é que parece não existir solidez e 
consistência na perspectiva de paz e de entendimento 
entre as partes conflagradas. A sociedade exige uma 
resposta eficiente e não arrastada sobre a titularidade 
do domínio dessas terras, cuja demarcação vem sendo 
sistematicamente postergada.

Muitos índios já tombaram e continuam tomban-
do em meu Estado na defesa do direito secular pela 
posse de terras das quais são os titulares ancestrais. 
Mas eu entendo que, na perspectiva concreta da co-
existência dos direitos legítimos e das necessidades 
de justiça e paz, os poderes responsáveis não podem 
mais permitir que a demora na solução do impasse 
continue servindo de combustível para tragédias que, 
como de hábito, acabam sempre castigando a parte 
mais fraca e mais desprotegida.



64926 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009

Rogo a todos ao pares desta Casa que, na de-
fesa dos direitos legítimos e indiscutíveis, seja de ín-
dios, seja de produtores rurais, possamos reforçar e 
reverberar o apelo para que se esclareça o desapare-
cimento dos professores Olindo Verá e Genivaldo Verá 
e que a paz seja restabelecida, pela via soberana da 
manifestação da Justiça e do respeito que a ela deve 
ser devotado por todas as pessoas, sem privilégio, 
sem discriminação.

Muito obrigado.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP – GO. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a crise econômica mundial, deflagrada 
a partir de setembro do ano passado com a quebra 
de empresas que atuavam no mercado especulativo 
norte-americano, provocou uma verdadeira liquidação 
dos produtos chineses vendidos no Brasil. 

Atualmente diferentes mercadorias Made in Chi-
na estão chegando ao nosso mercado cada vez mais 
baratas, e não apenas porque incorporam a valoriza-
ção do câmbio, mas porque os preços caíram também 
em dólar. Entre janeiro e outubro deste ano a moeda 
americana passou de 2 reais e 31 centavos para algo 
em torno de 1 real e 75 centavos, uma queda de mais 
de 35% frente ao valor de nossa moeda. 

Nesse mesmo período, o preço de muitos produ-
tos convertidos em reais recuou muito mais, conforme 
estudo realizado e divulgado na semana passada pela 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. 
Temos casos, senhoras e senhores, em que desde o 
começo do ano os preços de determinados produtos 
caíram mais de 50%. Como exemplo temos os valores 
de alguns tipos de bolsas feitas com materiais têxteis 
que reduziram em mais de 60%, calçados com solado 
de borracha com valores menores que caíram em mais 
de 50% e alguns tipos de brinquedos com redução de 
mais de 54%.

Na semana passada, em uma feira na cidade de 
Xanghai, um metro de tecido denim – usado para a 
fabricação de calças jeans – era negociado a 1 dólar 
e 60 centavos. No Brasil é impossível fabricar e ven-
der produto idêntico por menos de 2 dólares o metro 
segundo informações da Associação Brasileira da In-
dústria Têxtil, a ABIT.

Isso tem tirado o sono de nossos empresários, 
principalmente nesses setores já relacionados: teci-
dos, vestuário, calçados e brinquedos. Como reação 
à combinação da valorização do real com a política 
agressiva de preços dos chineses, a indústria e o va-
rejo ampliaram a compra de insumos ou bens finais 
provenientes daquele país. Com isso os produtos fa-
bricados em nosso País estão perdendo terreno para 
os vindos da China.

Além dessa estratégia de defesa, há também 
uma reação mais perigosa para o futuro da produção 
brasileira: algumas empresas consideram a instalação 
de fábricas na China, com a consequente redução da 
atividade em nosso território. A empresa catarinense 
Riffel, produtora de peças para motocicletas e roupas 
para motociclistas, sediada em Blumenau, já está na 
China e decidiu ampliar a gama de produtos que fabri-
ca naquele país. Nas contas da empresa, a produção 
na Ásia sai, pelo menos, 20% mais barata do que no 
Brasil e uma das razões é o preço do aço. 

Temos hoje uma realidade bem adversa. Milhares 
de empregos estão sendo eliminados no Brasil com a 
compra de produtos prontos vindos do território chinês. 
E temos agora empresas brasileiras criando empre-
gos na China, e eliminando mais postos de trabalho 
no Brasil ou deixando de criar esses empregos para 
nossos cidadãos e cidadãs.

Diante desse quadro extremamente preocupan-
te se faz necessária uma ação firme do Governo bra-
sileiro. Precisamos de estudos técnicos complexos e 
detalhados que possibilitem a criação de uma política 
fiscal específica para os produtos feitos na China. Os 
valores das mercadorias que saem daquele país es-
tão chegando por aqui com preços abaixo do custo 
nacional.

Há a clara necessidade de uma política tarifária 
específica e que ajude a dar tranquilidade ao empresá-
rio brasileiro para continuar a investir em nosso País e 
aqui gerar postos de trabalho. A situação é muito grave 
e cobra providências imediatas, pois temos um perío-
do excelente para nossa indústria e comércio, que é o 
natal, e ele pode acabar se tornando bom apenas para 
quem produz produtos na China, o que seria lamentá-
vel para o Brasil na questão de geração de empregos 
e na arrecadação fiscal. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB – PB. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, Campina Grande ficou conhecida em 
todo o Brasil em razão de, no início do século XX, ter 
se tornado importante entreposto comercial de todo o 
Nordeste do País, principalmente o comércio do algo-
dão, impulsionado pela chegada do trem em 1907.

A cidade chegou a ser a segunda maior praça 
algodoeira do mundo, rivalizando apenas com Liverpo-
ol, na Inglaterra. Esse ciclo do algodão teve início na 
década de 20, prosseguindo nas décadas seguintes 
e teve o seu ápice na década de 50.

Nas décadas seguintes, a cidade diversificou a 
sua economia, antes baseada no algodão e passou a 
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ser um centro de comércio varejista, atacadista e de 
serviços. 

A sua condição de pólo regional, agregando mais 
de 60 municípios e a implantação das universidades, 
garantiu, mesmo em épocas adversas em razão das 
constantes crises econômicas, que a grande presença 
de alunos e visitantes de outros Estados mantivesse 
ativo o seu comércio. 

É nesse cenário, há 50 anos, quando Campina 
Grande vivia mais um de seus ciclos econômicos, que 
retrato a história de um bravo paraibano da cidade de 
Mulungu, que chegou àquela cidade e anteviu o seu 
progresso num segmento comercial em que poucos 
acreditavam: o comércio de máquinas, motores e im-
plementos agrícolas.

Falo de Antônio Lucas de Carvalho, de saudosa 
memória, que aos 19 anos de idade já trabalhava na 
firma José Martins e Estivas, em João Pessoa, que 
abastecia as pequenas mercearias tanto na capital 
como no interior da Paraíba.

Ao ser transferido para Campina Grande, onde 
atuaria como sócio gerente da filial dessa loja, Antônio 
Lucas logo constatou a necessidade de equipamentos 
agrícolas para o atendimento aos produtores da região. 
Levou a idéia a Seu José Martins, que não a acatou.

Foi o despertar do espírito desbravador e empre-
endedor de Seu Antônio, que viu ali surgir a chance 
de ter o próprio negócio ao atender a uma demanda 
existente na cidade. Nascia, em 1949, a firma indivi-
dual Antônio Lucas, que ostentava na fachada o nome 
fantasia Floresta. Em uma pequena área alugada de 
350 m², na Rua João Pessoa. A Floresta Máquinas e 
Motores, nome que ganhou em 1977, ocupa hoje uma 
área de 1.500 m² de showroom, 3.800 m² de depósi-
to e quase 40 funcionários, na mesma rua, só que no 
número 472. 

São 50 anos de dedicação, trabalho e sacrifícios. 
Mas também de muitas conquistas. A única tristeza é 
não ver mais Seu Antônio Lucas à frente do balcão 
do seu estabelecimento onde permaneceu por quase 
40 anos, até o dia em que adoeceu e posteriormente 
faleceu em 1997. Era um faz-tudo: gerenciava, atendia 
aos clientes e aos fornecedores e ainda conversava 
com os amigos. Era querido por todos.

A Floresta marcou época em Campina Grande 
passando a distribuir materiais agrícolas para todo o 
Nordeste. As fábricas utilizavam a empresa para o lan-
çamento de seus produtos, e nas décadas de 60 e 70 
a expectativa por parte dos compradores era tamanha 
que os caminhões com produtos não chegavam nem a 
abastecer os depósitos, sendo negociados ainda nos 
caminhões. Vinha gente de todos os cantos

O diferencial da Floresta Máquinas e Motores é 
que sendo uma empresa familiar, atravessou meio sé-
culo enfrentando os modismos do mercado e as crises 
econômicas sempre se adequando aos novos tempos 
e às mudanças. Os filhos de Seu Antônio continuam a 
história de lutas iniciadas por ele. Uma história pautada 
pela honestidade, pela honradez.

A empresa não parou. Vive em busca de moder-
nização e atualização. Segue os rumos das mudanças 
globais. São mais de 18 mil itens comercializados. São 
produtos agrícolas, industriais, de irrigação, de serralha-
ria, para a construção civil, motores, peças, equipamen-
tos domésticos, para camping, lazer e muito mais.

São 50 anos de lutas e prêmios conquistados. 
São 50 anos de bons serviços prestados. São 50 anos 
de crescimento, comercializando desde uma simples 
enxada até os mais modernos tratores, contribuindo 
para o engrandecimento do setor de agronegócios 
paraibano.

Seu fundador, Antônio Lucas de Carvalho, nas-Antônio Lucas de Carvalho, nas-
ceu no dia 20 de dezembro de 1923 na cidade de Mu-
lungu, na Paraíba, onde viveu até os 8 anos de idade, 
mudando-se com a família para a cidade de Alagoa 
Grande, na Paraíba.

Aos 14 anos começou a trabalhar na empresa 
Fundição do Alemão, naquela cidade. Cinco anos de-
pois, já com 19 anos, se transfere para a cidade de 
João Pessoa onde é contratado para trabalhar na em-
presa José Martins Estivas.

Em 1945, com 22 anos, é transferido para Cam-
pina Grande como sócio-gerente dessa empresa.

Em 1946, casa-se com Maria de Lourdes Carva-
lho com quem partilhou a vida durante 51 anos. Desta 
união nasceram 5 filhos: José Lucas de Carvalho, An-
tônio Lucas de Carvalho Filho, Jorge Lucas de Car-
valho, Lucas Carlos Evangelista de Carvalho e Maria 
da Conceição de Carvalho.

Em 1959, se desliga amigavelmente da empre-
sa José Martins Estivas e funda a Floresta Máquinas 
e Motores Ltda.

Em 11 de maio de 1997, Antônio Lucas de Car-
valho faleceu na cidade de Campina Grande, aos 73 
anos, mas deixou esse grande legado: uma empresa 
sólida, genuinamente campinense e que já faz parte 
da história da cidade.

Ao chegar onde poucas empresas chegaram, 
a Floresta Máquinas e Motores é um dos orgulhos 
de Campina Grande e um exemplo empresarial a ser 
seguido.

Este registro é uma homenagem a essa empre-
sa, um dos símbolos da perseverança e da pujança 
do povo campinense. É uma homenagem ao destemor 
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e a força de todos os que fizeram e fazem a Floresta 
Máquinas e Motores.

Muito obrigado.
O SR. BISPO GÊ TENUTA (DEM – SP. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, no último dia 2 de novembro, São Paulo 
marchou para Jesus com uma participação recorde de 
mais de 5 milhões de pessoas, multidão que durante 
todo o dia exaltou e proclamou o nome de Jesus Cristo 
como único Senhor da Nação brasileira.

O evento remonta à origem do movimento, quan-
do, em 1987, na cidade de Londres, Reino Unido, o 
pastor Roger Foster, da Ichthus Cristian Fellowship, o 
cantor e compositor Graham Kendrick, Gerald Coates 
do movimento Pioneer e Lyn Green, de Youth with a 
Mission, convocaram um dia especial para unir os cris-
tãos de múltiplas denominações para orar, agradecer 
e adorar a Jesus Cristo. A expectativa inicial desses 
homens de Deus era a de reunir cerca de 5 mil pes-
soas, número largamente superado pela presença de 
nada menos do que 15 mil participantes.

Estados Unidos e Canadá deram início, através 
da oração, a atividades de apoio à missão interna e 
no exterior.

É interessante também ressaltar que já em 1990 
– e passados apenas 3 anos da realização da primeira 
Marcha para Jesus – o evento havia se espalhado por 
mais 49 cidades do Reino Unido, ultrapassando frontei-
ras e impactando também a cidade de Belfast, Capital 
irlandesa, onde, de forma profética, aproximadamente 
200 mil católicos e protestantes se reuniram em torno 
de um só nome – o nome de Jesus Cristo. 

Era inevitável. A Marcha para Jesus se expan-
diu para todos os continentes. Milhares de cidadãos 
do mundo marcharam para celebrar Jesus Cristo em 
países como Angola, Argentina, Austrália, Áustria, 
Barbados, Bolívia, Botswana, Bulgária, Canadá, Co-
lômbia, Croácia, Cuba, Chipre, Dinamarca, Estados 
Unidos, Equador, Filipinas, Finlândia, França, Gana, 
Guiné Bissau, Hong Kong, Itália, Japão, Moçambique, 
Nepal, Nigéria, Nova Zelândia, Paraguai, Polônia, Porto 
Rico, Romênia, Rússia, entre outros.

No Brasil, a Marcha para Jesus chegou no ano 
de 1993 por intermédio do servo de Deus apóstolo 
Estevam Hernandes, que teve o privilégio de ser o res-
ponsável e presidente da Marcha. A primeira Marcha 
brasileira ocorreu na cidade de São Paulo e levou às 
ruas mais de 350 mil pessoas, passando, a partir de 
então, a ser considerada a maior do mundo.

Portanto, desde a primeira vez em que foi cele-
brada a Marcha para Jesus no Brasil, o movimento vem 
reunindo pessoas de diferentes raças, culturas e tradi-
ções religiosas, proporcionando a unidade das lideran-

ças evangélicas brasileiras, entre elas a Confederação 
das Igrejas Evangélicas Apostólicas do Brasil – CIE-
AB, da qual tenho a honra de ser o Vice-Presidente, o 
Conselho de Pastores, o Conselho Interdominacional 
de Ministros Evangélicos do Brasil – CIMEB, além de 
diversas denominações evangélicas, como a Igreja 
Renascer em Cristo, Assembleia de Deus, Igreja Uni-
versal, Quadrangular, O Brasil para Cristo, Sara Nossa 
Terra, Comunhão Plena e Igrejas batistas, presbiteria-
nas e metodistas de diversas vertentes.

Trata-se, pois, de movimento universal para 
unidade dos povos que alcança uma diversidade de 
pessoas, desde anônimos a personalidades, artistas, 
esportistas e autoridades, que compartilham nesse 
evento tão importante suas experiências, afirmação 
da fé cristã, promoção da paz mundial, rogando pela 
bênção de Deus sobre as nações, pela solução dos 
principais problemas da humanidade e orando pela 
justiça no mundo. 

Outra característica da Marcha para Jesus con-
siste na celebração cultural através da multiplicidade de 
ritmos e estilos, mediante a apresentação de atrações 
musicais para todo tipo de público, desde rock, axé, 
pagode, rap e reggae, sem desprezar os tradicionais 
ritmos pentecostais, de louvor e de adoração. 

Tal é a importância e o significado do evento que, 
a partir do ano de 1996, a Marcha para Jesus passou 
a fazer parte do calendário oficial da cidade de São 
Paulo, através da Lei nº 12.195, de 16 de setembro 
desse mesmo ano, como também em relação outros 
municípios paulistas, como Guarujá, Ribeirão Preto, 
Sorocaba, Marília e Cubatão.

O reconhecimento do evento atingiu também esta 
Casa legislativa, uma vez que em 18 de junho deste 
ano foi celebrada sessão solene em homenagem à 
Marcha para Jesus, mediante requerimento subscrito 
pelos nobres Deputados e colegas Jurandil Juarez e 
Geraldo Pudim. Tive a honra de discursar, em nome 
da coordenação da Marcha, nessa cerimônia, que 
contou com a presença do Senador Gilvam Borges e 
diversos membros da Frente Parlamentar Evangélica 
da Câmara dos Deputados, entre eles os Deputados 
João Campos e Pastor Pedro Ribeiro, assim como com 
a imprescindível presença dos autores do requerimento 
para a realização da solenidade.

Recentemente, oriunda de projeto de iniciativa do 
Senador Marcelo Crivella, foi sancionada pelo Presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva, a Lei nº 12.025, de 3 
de setembro de 2009, que institui o Dia Nacional da 
Marcha para Jesus, a ser comemorado, anualmente, 
no primeiro sábado subsequente a 60 dias após o Do-
mingo de Páscoa. 
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O reconhecimento público da Marcha como evento 
constante do calendário oficial da Nação brasileira re-
força, de uma vez por todas, além do valor inestimável 
de aproximar pessoas em torno de um ideal elevado de 
amor, fraternidade e tolerância, o seu caráter cultural 
da mais alta importância, por ser expressão da cren-
ça de um grupo significativo da sociedade brasileira, 
a nação evangélica.

Neste ano, a Marcha contou, em sua décima 
sétima edição, com o tema Marchando para Derrubar 
Gigantes, baseado no Livro de 1 Samuel, capítulo 17, 
versículo 1. Essa passagem relata a história de Davi 
em momento anterior ao seu reinado sobre Israel, 
aquele em que, ao saber do desafio de Golias, deci-
diu enfrentar o gigante, o que nos remete as diversas 
situações do cotidiano de nossa vida que nos pare-
cem gigantescas, pela sua complexidade e desafio. 
Assim, marchamos para derrubar todos os gigantes 
que se apresentam em nossa vida, gigantes como o 
preconceito, a corrupção, a divisão no Corpo de Cristo, 
a prostituição infantil, a pedofilia etc. 

Realizada no ultimo dia 2 de novembro, a Marcha 
teve início, às 10h, na Avenida Tiradentes, zona norte 
da cidade de São Paulo, concentrando-se a multidão 
de fiéis na Praça dos Heróis da Força Expedicionária 
Brasileira, onde ocorreram shows gospel durante todo 
o dia, além, é claro, de muito louvor e orações.

Que a inspiração da Marcha para Jesus esteja 
sempre presente em nossa mente e em nosso coração. 
É neste espírito que concito V.Exas. e todos aqueles 
que nos ouvem e assistem a esta sessão a refletir, 
ainda que seja por um pequeno momento, sobre a 
importância desse evento, afastando-se da agitação 
do dia a dia para se dedicar à fraternidade e à promo-
ção do bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, cor, sexo, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação.

A Bíblia Sagrada contempla toda essa diversida-
de no Livro de Romanos, capítulo 12, versículos 4 e 
5, ao dizer: “Porque assim como em um corpo temos 
muitos membros, nem todos os membros têm a mes-
ma operação, assim nós, que somos muitos, somos 
um só corpo de Cristo, mas individualmente somos 
membros uns dos outros”.

Minha intenção hoje é a parabenizar o povo bra-
sileiro por tão importante celebração e, em especial, 
saudar ao apóstolo Estevam Hernandes e sua esposa, 
a bispa Sônia Hernandes, que, imbuídos do intuito de 
promover a unidade das variadas denominações evan-
gélicas do País, presidem e organizam há mais de 17 
anos a Marcha para Jesus. 

Meus agradecimentos são extensivos a todos 
aqueles que têm contribuído para o crescimento e re-

conhecimento desse evento em âmbito nacional, sobre-
tudo ao Senador Marcelo Crivella e aos demais Sena-
dores e Deputados Federais que acolheram o projeto 
da instituição do Dia Nacional da Marcha para Jesus.

Muito obrigado.
O SR. ACÉLIO CASAGRANDE (Bloco/PMDB – 

SC. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, venho novamente à tribuna de-
fender aqueles que, ao longo de décadas, estão sendo 
injustiçados. Refiro-me aos trabalhadores brasileiros. 
Aqueles que durante anos e anos de suas vidas trans-
formaram suor em riquezas e que verdadeiramente 
construíram e os que ainda constroem este País. Falo 
daqueles que estão hoje ingressando no mercado de 
trabalho, daqueles que estão à espera por uma vaga, 
daqueles que efetivamente conquistaram sua estabi-
lidade, dos que estão prestes a se aposentar e princi-
palmente dos que, por merecimento, já conquistaram 
sua aposentadoria.

Neste momento, todos esses trabalhadores de-
vem estar de mãos dadas, porque este é o momento 
de se fazer justiça neste País. E por isso, conclamo 
todos para ficarem juntos nessa luta. Nós, Parlamen-
tares, temos papel fundamental nesta hora em que 
os aposentados, os trabalhadores brasileiros clamam 
por justiça. É o momento de mostrarmos a que fomos 
eleitos. E digo para que: para fazer valer a vontade do 
povo. E o povo quer viver com dignidade, quer se apo-
sentar recebendo um benefício digno, condizente as 
suas necessidades. Não quer chegar ao fim do mês 
e ver que todo o orçamento foi gasto com tratamento 
de saúde e remédios. Quer aproveitar a melhor idade 
como tem direito.

Na tarde de ontem nos deparamos, mais uma vez, 
com uma situação que não gostaríamos de presenciar. 
Aposentados e pensionistas ocupando os corredores 
desta Casa, protestando e exigindo que o Projeto de 
Lei nº 1, de 2007, seja colocado em pauta e votado 
pelos Parlamentares. A manobra do Governo em reti-
rar da pauta este projeto foi uma afronta, um desgaste 
desnecessário de um partido que tem uma história de 
luta pelos trabalhadores, assim como seu maior líder. 
É preciso acabar com esse sofrimento.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vamos 
fazer a vontade do povo brasileiro. Vamos parar de de-
magogia e nos unir em favor dos aposentados e pen-
sionistas brasileiros, que obtiveram uma grande vitória, 
quando a Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 
3.299, de 2008, do Senado Federal, que extingue com 
o fator previdenciário, dispositivo que, em geral, diminui 
o valor de aposentadorias. O fator é uma fórmula ma-
temática que leva em conta o tempo de contribuição 
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do trabalhador, sua idade e a expectativa de vida dos 
brasileiros no momento da aposentadoria.

A aprovação do Projeto de Lei nº 3.299, de 2008, 
é um ato de justiça em relação aos trabalhadores bra-
sileiros que contribuem para a Previdência Social na 
esperança de usufruírem a aposentadoria com dig-
nidade. Não é punindo o contribuinte que o Governo 
reduzirá o déficit previdenciário. A redução do déficit 
passa por ações governamentais no combate à cor-
rupção e à sonegação fiscal.

Representantes de entidades de aposentados 
lotaram o plenário da Comissão para acompanhar a 
reunião. Na CCJ foi analisada a constitucionalidade 
do fim do fator e do projeto apensado. Agora a maté-
ria está pronta para ser votada em plenário. Está em 
nossas mãos, nobres Parlamentares. Nós podemos 
escrever a história como o grupo de Parlamentares 
que resgatou a dignidade dos aposentados brasilei-
ros. Ou vocês preferem cruzar os braços e fazer de 
conta que nada ocorre? Eu não. Eu vou lutar ao lado 
dos aposentados e pensionistas brasileiros nem que 
seja sozinho. Como aquele beija-flor, tentando apagar 
o incêndio, como nos ensina a antiga fábula. Se cada 
um fizer a sua parte, nossas forças unidas podem fa-
zer a diferença.

O Governo é contra o projeto original do fim do fa-
tor previdenciário e já negocia com as centrais sindicais 
a alternativa criada pelo Deputado Pepe Vargas, que 
cria o modelo chamado Fórmula 85-95. Esse projeto 
institui um novo critério de cálculo das aposentadorias: 
as pessoas só poderiam se aposentar com benefício 
integral quando a idade, somada ao tempo de contri-
buição, resultasse em 95 anos para os homens, ou 85 
anos para as mulheres.

Os aposentados já avisaram, estão articulados 
e não querem nenhuma proposta alternativa, e ainda 
querem garantir que todas as aposentadorias sejam 
reajustadas pelo mesmo índice de correção do salário 
mínimo e também querem a vinculação do valor do be-
nefício ao número específico de salários mínimos que 
correspondia na data em que foram concedidos.

Além de querer a alternativa ao fator previdenciá-
rio, o Governo quer que os aposentados abram mão de 
outros projetos que beneficiam a categoria. Em troca, 
o Governo está disposto a conceder um aumento de 
6% para as aposentadorias com valor acima do míni-
mo em 2010 e 2011 – o que, de acordo com projeção 
de inflação, resultaria num aumento real de 2,5% por 
ano. Proposta que não foi aceita pela Confederação 
Brasileira dos Aposentados e Pensionistas – COBAP. 
É quase uma esmola.

Eu não quero mais andar pelas ruas e ouvir de 
aposentados relatos como: “Trabalhei a vida inteira con-

tribuindo com o teto e me aposentei como 65% do valor 
do meu salário”. “Recebia 5 salários mínimos quando 
me aposentei e hoje recebo um mínimo e meio”. “Meu 
benefício mal dá para comprar os remédios”. “Com o 
que recebo de benefício é impossível sustentar a mi-
nha família. Fui forçado a voltar a trabalhar”. Estes são 
apenas alguns desabafos, que podem ser multiplicados 
por este Brasil afora. São exemplos de como não se 
deve tratar trabalhadores. Eles merecem respeito.

Aproveito o espaço para parabenizar a mobiliza-
ção. Em nome do Presidente da COBAP, Warley Martins, 
gostaria de levar meu abraço a todos os aposentados 
brasileiros. Quero reforçar que este homem, Warley, é 
símbolo de luta, coragem e persistência. Venho a públi-
co ressaltar o trabalho realizado por este comandante 
dos aposentados e pensionistas brasileiros. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. ELIZEU AGUIAR (PTB – PI. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, ocupo a tribuna para tratar do tema da avia-
ção regional, que muito interessa ao Nordeste e, em 
especial, ao Piauí.

Tal interesse decorre do grande potencial apresen-
tado pela aviação regional para estimular o desenvol-
vimento socioeconômico em sua área de abrangência, 
alavancando principalmente a atividade turística. Mas, 
infelizmente, esse potencial não vem sendo devida-
mente explorado, conforme demonstra a falta de voos 
diretos entre as Capitais nordestinas ou entre essas 
e as maiores cidades da região.

O transtorno provocado por esse estado de coisas 
pode ser aquilatado, por exemplo, em uma viagem de 
João Pessoa a Fortaleza, que dura mais de 3 horas, 
quando teria condições de ser feita em apenas 1 hora, 
não fosse a necessidade de conexão em Recife; ou em 
um deslocamento de Teresina a São Luís, feito em 2 
etapas, quase beirando o absurdo: do ponto inicial é 
preciso pegar um voo para Brasília; aqui, pega-se ou-
tro com destino à Capital maranhense. E o passageiro 
tem de contar com a sorte para que não haja escalas 
ou conexões em nenhuma dessas etapas, o que ainda 
aumentaria a já longa duração do percurso.

Se a viagem entre Capitais é assim tão difícil, 
entre cidades do interior de um mesmo Estado, então, 
torna-se quase impossível. Embora exista uma signifi-
cativa demanda desse tipo de serviço, as empresas não 
mostraram até agora nenhum interesse em atendê-la, 
mediante o estabelecimento de uma malha regional 
de voos regulares. 

Por isso, qualquer pessoa que queira deslocar-se 
de um local a outro do Nordeste vai precisar dispor de 
muita paciência e de muito tempo, tanto para fazê-lo 
de avião, entre as Capitais, quanto de carro, enfren-
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tando estradas perigosas, pelo interior dos Estados. A 
alternativa, para os muito poucos que podem pagar, é 
o fretamento de jatinhos.

Essas limitações prejudicam bastante o incremen-
to dos negócios e do turismo na região. E, conforme a 
realidade vivenciada por diversos integrantes da ban-
cada nordestina, chegam a estorvar até o cumprimen-
to das obrigações dos mandatos parlamentares, pelo 
entrave que opõem ao contato direto com as bases.

Todas essas dificuldades poderiam ser soluciona-
das com um pouco de boa vontade e de investimento 
governamental, para adequar os aeroportos já exis-
tentes às necessidades da aviação regional. Nesse 
sentido, também deve haver algum tipo de incentivo 
para as empresas de aviação enfim descobrirem as 
vantagens de explorar essa promissora fatia do mer-
cado. Espanta que até agora não o tenham feito, em 
atitude reveladora de falta de iniciativa e de estreiteza 
de planejamento. 

No Piauí, por exemplo, os Aeroportos Senador 
Petrônio Portella, em Teresina, e o Internacional Pre-
feito Dr. João Silva Filho, em Parnaíba, reúnem plenas 
condições de funcionar como elos de ligação com as 
Capitais do Nordeste e com a maioria das Capitais 
brasileiras. Além disso, esses aeroportos, em conjunto 
com outros, localizados em pontos estratégicos, como 
São Raimundo Nonato, Picos, Guadalupe, Corrente, 
são capazes de garantir a completa integração do Es-
tado por meio do transporte aéreo.

Assim, apelo aos órgãos responsáveis – Minis-
tério da Defesa, ANAC, INFRAERO – para que ado-
tem com urgência medidas voltadas para estimular o 
desenvolvimento da aviação regional no Nordeste, em 
especial no Piauí.

Muito obrigado.
O SR. MAURÍCIO TRINDADE (PR – BA. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho a esta tribuna registrar a solução 
jurídica definitiva, clara e concisa, da questão relativa 
à chamada “anuência prévia”, que consistia no visível 
conflito de competências entre a Agencia Nacional de 
Vigilância Sanitária – ANVISA e o Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial – INPI.

Tudo teve início com a alteração de um dispositi-
vo das disposições gerais e transitórias da legislação 
patentária, a Lei 9.279, a que se acrescentou o art. 
229-C, por meio da Medida Provisória nº 2006, de 15 
de dezembro de 1999, convertida posteriormente na 
Lei nº 10.196, com o seguinte enunciado: 

“Art. 229 – C. A concessão de patentes 
para produtos e processos farmacêuticos de-
penderá da prévia anuência da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária – ANVISA”.

Inserida no Título das Disposições Transitórias e 
não do corpo da Lei de Patentes, obviamente a alte-
ração teria por escopo tornar clara a legislação infra-
constitucional e enfatizar a necessidade de fiscalização 
pública nos casos de revalidação (pipeline), em território 
nacional, de patentes relativas às substâncias, matérias 
ou produtos obtidos por meios ou processos químicos 
e as substâncias, matérias, misturas ou produtos ali-
mentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de 
qualquer espécie, bem como os respectivos processos 
de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção 
garantida em tratado ou convenção em vigor no Bra-
sil. Jamais a intervenção da ANVISA iria além desse 
limite de competência.

Cabe destacar que a proteção patentária no Bra-
sil – quer seja a definida em caráter permanente, quer 
seja em caráter transitório – tem origem em cláusula 
pétrea inserida no art. 5°, inciso XXIX da Constituição 
vigente, assim redigido:

“Art. 5º  ..................................................
XXIX – a lei assegurará aos autores de 

inventos industriais privilégio temporário para 
sua utilização, bem como proteção às cria-
ções industriais, à propriedade das marcas, 
aos nomes de empresas e a outros signos 
distintivos, tendo em vista o interesse social 
e o desenvolvimento tecnológico e econômi-
co do País” .

Não se trata, portanto, de questão pertinente a 
aplicação de legislação ordinária. O fundamento da 
proteção patentária é constitucional.

A legislação patentária nacional vigente estabele-
ceu cautelas e exigências para o exame dos pedidos de 
revalidação de patente, através do pipeline, conforme 
os arts. 230 e 231 da Lei nº 9.279. Tais pressupostos 
restringem a “anuência prévia” às hipóteses de reva-
lidação de patentes, cujo dispositivo legal concessivo 
é também absolutamente transitório, exaurindo-se 
após o exame dos pedidos encaminhados no período 
de um ano, contado a partir da publicação da lei nº 
9.279/96. Note-se que a intentio legis – tanto na reva-
lidação, quanto na “anuência prévia” – era de caráter 
transitório.

Entretanto, sofreu contestação o entendimento 
de que a “anuência prévia” se limitaria ao exame dos 
pedidos de revalidação de patentes (pipeline), a partir 
da vigência da Lei nº 10.196. Isto porque a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA criada pela 
Lei 9.782, de 26 de janeiro de 1999, tem competência 
definida no art. 6°, na qual está excluído o exame do 
mérito de inventos nas hipóteses de pedidos de paten-
tes. O dispositivo legal citado é claro, ipsis litteris: 
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“Art. 6º A Agência terá por finalidade ins-
titucional promover a proteção da saúde da 
população, por intermédio do controle sanitário 
da produção e da comercialização de produtos 
e serviços submetidos à vigilância sanitária, 
inclusive dos ambientes, dos processos, dos 
insumos e das tecnologias a eles relacionados, 
bem como o controle de portos, aeroportos e 
de fronteiras”.

Estabelecida a controvérsia, a matéria chegou à 
Advocacia-Geral da União para a emissão de Parecer 
Normativo com a finalidade de fixar, em caráter definiti-
vo, a competência do Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
no que se convencionou denominar de “anuência pré-
via”. O parecer recente, prolatado pelo Dr. Estanislau 
Viana de Almeida, homologado pela autoridade com-
petente, dirimiu quaisquer dúvidas em torno da maté-
ria questionada. No âmbito da Administração Pública 
federal, não há mais o que ser questionado.

O entendimento que flui no texto do parecer citado 
consagra a regra legal de que “a ANVISA, para fins do 
art. 229-C da Lei nº 9.279/96, deve atuar em conformi-
dade com as suas atribuições institucionais (art. 6º da 
Lei nº 9.782/99): impedir, por meio do controle sanitário, 
a produção e a comercialização de produtos e serviços 
potencialmente nocivos à saúde humana”.

Declara o parecer que, “se as leis instituidoras 
dos referidos entes públicos (INPI e ANVISA) não 
sofreram qualquer alteração quanto à sua finalidade, 
não há espaço para a sua ampliação ou redução de 
atribuições”. 

Prossegue com a menção de que “decorre do 
princípio da legalidade administrativa (artigo 37, caput 
da CF/88), pelo que a Administração Pública somente 
pode atuar dentro da regra de competência que lhe foi 
imposta, vale dizer, somente atua dentro dos limites 
regiamente traçados pela lei”.

Completa o Dr. Estanislau Viana de Almeida, da 
Advocacia-Geral da União, que, “do contrário, ocorrerá 
invasão de atribuições próprias do INPI”.

Sr. Presidente, com especial satisfação, promo-
vo a inserção nos Anais da Casa do presente registro, 
que restabelece a segurança jurídica no sistema legal 
patentário do nosso País. Sabem todos que a Lei de 
Propriedade Industrial regulou o princípio constitucio-
nal do art. 5°, XXIX, que contém cláusula pétrea do 
Texto Magno. Durante mais de 50 anos, a propriedade 
industrial era negada no Brasil, afugentando cientistas 
e desestimulando as pesquisas inovadoras. 

Á época da sua aprovação, a Lei de Proprieda-
de Industrial foi citada como uma das mais avançadas 
da América Latina. Ela corresponde a um novo código 

de propriedade industrial, que substitui a lei de 1971 
e estabelece novas regras para proteção as patentes, 
modelos de utilidades, desenho industrial, marcas e 
indicações geográficas.

O entendimento do parecer homologado pela 
Advocacia da União assegura o cumprimento, sem so-
bressaltos, de um direito constitucional legítimo e que 
se coloca como alavanca do nosso desenvolvimento 
cientifico, tecnológico e de pesquisas. 

Registro que o Exmo. Sr. Ministro Miguel Jorge, 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 
recebe um grande reforço para continuar a sua lúcida 
ação de prestigio ao Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial – INPI, órgão vinculado ao seu Ministério.

Por outro lado, o Exmo. Sr. Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva reforça a base jurídica estável para dar 
prosseguimento aos projetos de pesquisa e tecnologia 
que têm marcado a sua administração.

Deixo registrado o respeito às tarefas exercidas 
pela ANVISA, que, com a solução definitiva dada à 
questão da “anuência prévia”, passará a exercer a 
sua competência – igualmente meritória para o futu-
ro da Nação –, a proteção à vida, à saúde humana e 
vegetal.

Este, o registro que faço, Sr. Presidente.
O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB – RJ. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, sem distinção de raça, cor, origem, 
todo ser humano é simplesmente ser humano. E para 
nós seres humanos esperam-se melhores dias, um 
futuro menos tortuoso do que os tempos em que vi-
vemos. 

Mas, para que isso seja alcançado, necessário 
se torna que olhemos o povo como algo muito impor-
tante, pois ele, que hoje exige os cuidados dos olhos 
governamentais, possui sem dúvida alguma grande 
esperança em dias melhores para o futuro.

Infelizmente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, apesar dos esforços empreendidos em diferen-
tes setores do País, as estatísticas da Organização 
das Nações Unidas – ONU sempre exibiram números 
verdadeiramente estarrecedores, um universo de ca-
rências que chegam a confrontar o grau de evolução 
alcançada pela humanidade. Segundo a ONU, nos 
últimos anos 9,9% dos brasileiros sobreviveram com 
menos de US$ 1 por dia! 

A meta do Brasil é reduzir esse número para 
4,95% da população, até o ano de 2015.

O homem inventou a roda, descobriu a pólvora, 
fabricou o relógio, o avião, foi à lua e mudou, por as-
sim dizer, todo um conceito de existência na face da 
Terra, mas infelizmente nossos governantes ainda 
não se conscientizaram da necessidade de adoção 
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de políticas públicas voltadas para a redução da po-
breza no País.

São alarmantes esses índices de desigualdade 
social no Brasil, decorrentes da falta de saneamento 
básico e de condições mínimas de sobrevivência entre 
as populações de menor poder aquisitivo. 

Nada disso, porém, desanima os nossos cora-
ções, que estão voltados para a prática do bem, tendo 
os cidadãos do nosso País como objetivo maior. 

Gostaria que neste momento todas as pessoas 
do Brasil pudessem estar alimentando-se, recebendo 
o respeito e a dignidade a que têm direito. Mas se isso 
não é possível, cabe-me, como representante do povo 
que sou, formular a todos votos de esperança e o com-
promisso de sempre lutar pelos seus direitos.

Não nos esqueçamos de que o Governo que não 
cuida do seu povo hoje está fadado a lidar amanhã com 
a miséria, a violência e a marginalidade que tanto ator-
mentam os nossos dias. Sejam pois, de compromisso 
as minhas palavras, pois no povo brasileiro repousa, 
sem dúvida alguma, a grande esperança deste País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. VITAL DO RÊGO FILHO (Bloco/PMDB – 

PB. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para pa-
rabenizar a cidade de Princesa Isabel, no alto sertão 
paraibano, que esta semana completou 88 anos de 
emancipação política. Estive em Princesa Isabel no 
final de semana, participando de atividades alusivas 
ao aniversário da cidade, a exemplo do Terceiro Fórum 
Municipal de Educação e Cultura, que debateu o tema 
O Meio Ambiente sob o olhar da Educação.

Confesso que fiquei bastante feliz pelos depoi-
mentos que escutei, pelo reconhecimento que obtive, 
diante do trabalho que desempenhamos, aqui em Bra-
sília, prol da cidade. Em Princesa, tive a oportunidade 
de aceitar o convite do jovem Prefeito Tiago Pereira e 
visitar diversas lideranças políticas do município.

Recebi dos Vereadores e de outras lideranças a 
informação de que, do ano de 1993 para cá, Princesa 
Isabel foi beneficiada com aproximadamente 9 milhões 
em repasses federais para obras e ações diversas. E, 
deste montante, eu fui o responsável por intermediar 
7 milhões, nos últimos quase 3 anos.

Nós conseguimos para Princesa Isabel, por exem-
plo, recursos para a implantação de 2 telecentros comu-
nitários, junto ao Ministério das Comunicações; verbas 
necessárias à instalação do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, o IFET; verbas 
da FUNASA para investimento em esgotamento sani-
tário, melhorias sanitárias domiciliares, abastecimen-
to d’água e para o programa Água na Escola; Internet 
banda larga para as escolas municipais e estaduais da 

cidade; credenciamento para os Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família, os NASFs; implantação de Unidade 
Básica de Saúde no Município; emendas ao Orçamen-
to Geral da União de 2007, 2008, 2009 e 2010; verbas 
junto ao Ministério do Turismo, para investimento no 
turismo de eventos da cidade; aquisição de Patrulha 
Mecânica; e ainda a doação de 8 computadores para 
a criação de um espaço para a capacitação dos pro-
fessores da cidade.

Eu fiquei feliz, como já disse, pelo reconhecimento 
das lideranças ao trabalho árduo que desempenhamos 
aqui em Brasília – e os nobres colegas sabem como 
é conseguir verbas para os municípios onde atuamos. 
Mas fiquei mais feliz ainda de ver que todas estas ações 
simplesmente mudaram a cidade.

O Prefeito Tiago Pereira deu uma nova imagem ao 
município. A sua gestão, aliada ao que nós consegui-
mos para Princesa Isabel, simplesmente transformou 
a cidade. Hoje podemos dizer que o mais importante 
de tudo, a maior conquista deste trabalho foi ver a re-
cuperação da autoestima do povo princesense.

Quero dizer que vamos continuar, aqui em Brasí-
lia, trabalhando não só por Princesa, mas por todas as 
cidades paraibanas. Nestes 3 anos eu fiz questão de 
buscar recursos para cidades, até, onde não tenho o 
apoio político do Prefeito, pois entendo que nós temos 
a obrigação de trabalhar para o povo, independente-
mente do viés político-partidário. E vamos continuar 
assim, se Deus nos permitir.

Sr. Presidente, Sra. e Srs. Deputados, quero fa-
lar agora, com muita alegria, do bom momento ad-
ministrativo por que passa a minha cidade, Campina 
Grande, na Paraíba. Depois de sucessivas reduções 
orçamentárias, fruto de quedas no Fundo de Partici-
pação dos Municípios, e até mesmo após o sequestro 
de verbas para cobrir dívidas herdadas por adminis-
trações anteriores, Campina Grande conseguiu sair 
ilesa deste aperto.

É bem verdade que a cidade não parou, mesmo 
diante das adversidades provocadas pela redução nas 
verbas. Claro que, aqui em Brasília, continuamos tra-
balhando para conseguir as parcerias que o Governo 
Federal tem com a administração do Prefeito Veneziano, 
e isso, graças a Deus, contribuiu bastante para que as 
obras não sofressem solução de continuidade.

Tudo isso resultou em um mês de outubro – mês 
de aniversário de emancipação política da cidade – 
com muitas inaugurações. Eu já tive oportunidade de 
falar aqui aos senhores e às senhoras sobre os 30 dias 
de ações sendo entregues à população, fruto de um 
trabalho árduo, que começa na própria Prefeitura, na 
concepção dos projetos, prossegue aqui em Brasília, 
com o nosso trabalho à procura de verbas e parcerias, 
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e depois retorna a Campina, como uma garantia de 
parcerias importantes.

Neste mês de aniversário Campina Grande ga-
nhou: a Nova Feira da Prata; Restaurante Popular; 
pavimentação de ruas; reforma e reconstrução de es-
colas; unidades do programa Saúde da Família; Centro 
de Especialidades Odontológicas; Centro Cirúrgico da 
nossa maternidade; serviço de esgotamento sanitário 
e Estação de Tratamento de Esgoto em São José da 
Mata; infraestrutura viária; lavanderia; unidade de pro-
dução de pão e leite; serviço de fisioterapia; entrega 
de notebooks aos nossos professores e muito, mas 
muito mais.

Passado o mês de aniversário, Campina Gran-
de não parou. Pelo contrário, as ações administrativas 
continuaram em ritmo acelerado. Hoje, nós temos o 
programa Vias Abertas em pleno andamento, com o 
asfaltamento de um dos mais importantes corredores 
da cidade, que é a Avenida Assis Chateaubriand; temos, 
ainda, o asfaltamento de várias outras ruas, a exem-
plo da Rodrigues Alves, Montevideo, Rio Branco, João 
Quirino, Delmiro Gouveia, dentre tantas outras.

Temos também várias obras em andamento ou 
em fase de início de execução, a exemplo da reforma 
do Parque do Povo; a Casa do Artesão; as obras do 
PAC; o grande desafio deste ano e do próximo, que é 
a revitalização completa da Feira Central; a ampliação 
do PSF; a Unidade de Pronto Atendimento – UPA; a 
Vila Olímpica das Malvinas; o Terminal de Integração 
do Dinamérica; a duplicação da Argemiro de Figuei-
redo; mais 3 cozinhas comunitárias; a urbanização do 
Jardim Europa; a Unidade Básica de Saúde Adriana 
Bezerra de Carvalho; a quadra poliesportiva do Presi-
dente Médici. É muita obra em andamento.

Por fim, quero dizer que estarei sempre à dispo-
sição da minha cidade e do meu Estado para buscar o 
melhor para os paraibanos. Esse é um dos papéis que 
desempenhamos aqui em Brasília. É para isso que fui 
eleito e é por isso que trabalho.

Muito obrigado.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB – 

AC. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, subo nesta tribuna para lamen-
tar a postura dos EUA e outros países desenvolvidos 
que não pretendem estabelecer metas para a redução 
das emissões de gás carbônico CO² na Conferência 
de Copenhague sobre o clima.

Os países ricos são responsáveis pela emissão de 
dois terços de todo o gás carbônico. O Estados Unidos 
da América é o maior emissor do mundo. Os maiores 
emissores, responsáveis pelos problemas climáticos 
advindos das emissões de CO², deveriam apresentar 
metas para a redução das emissões de gás carbônico. 

Devemos exigir dos EUA e outros países, em nome do 
planeta e da humanidade, que apresentem de metas 
de redução.

Desejo, então, parabenizar o Governo brasileiro 
pela apresentação de uma proposta ousada de redu-
ção de suas emissões – proposta voluntária de redu-
ção de quase 40% das emissões de gás carbônico. A 
meta significa a redução de 1,52 bilhões de toneladas 
de gás carbônico em 2020.

Sr. Presidente, o desmatamento no Brasil é o 
principal fator do aquecimento global, visto que 75% 
das emissões do Brasil decorrem exatamente dessa 
prática. Ora, é possível desenvolver o País sem der-
rubar a Floresta Amazônica. Pelo contrário, ela pode 
ser um grande instrumento para o desenvolvimento 
nacional.

Por isso, o Governo brasileiro, ao se compro-
meter com metas ousadas, não esta prejudicando o 
País, mas , na verdade, abrindo caminhos novos para 
o desenvolvimento nacional. 

A saída está em combinar corretamente o de-
senvolvimento e a questão ambiental em um projeto 
nacional de desenvolvimento que assegure o cresci-
mento da economia, a geração de emprego, a distri-
buição de renda, a afirmação da cultura nacional, a 
defesa do meio ambiente como importante bandeira 
a ser incorporada na luta pelo socialismo do século 
21, o aprofundamento da democracia e a integração 
latino-americana.

É importante o Presidente Lula ir a Copenhague 
para pressionar os governantes dos países desenvol-
vidos a adotarem metas de redução. O mundo clama 
pela responsabilidade de todos com a preservação do 
meio ambiente.

O Brasil esta fazendo seu dever de casa. Deve-
mos exigir que todos também façam o seu.

Muito obrigada.
O SR. JEFFERSON CAMPOS (Bloco/PSB – SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, hoje ocupo a tribuna para fazer um 
destaque todo especial à atuação que a seccional pau-
lista da Ordem dos Advogados do Brasil vem tendo 
no cenário nacional.

Senhores, liberdade, direitos humanos, democra-
cia e Estado de Direito estão esculpidos no patrimônio 
de nossa Nação e encontram hoje garantias sólidas 
tanto nas instituições políticas como, sobretudo, no 
controle exercido por nosso sistema judicial. A jornada 
foi longa, passando por difíceis e tortuosos caminhos, 
até chegarmos, enfim, à formatação de nosso Estado 
Democrático de Direito.

Nesse cenário em que o Brasil conseguiu sua tran-
sição para um Estado de respeito às leis, a dignidade 
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do povo brasileiro foi salva por aqueles que falaram e 
trabalharam em nome da paz social e da defesa dos 
direitos do homem.

Entre os que agiram em nome da paz e da justiça 
social, há que se incluir aqueles homens e mulheres 
que, com o seu desvelo, tornaram possíveis grandes 
progressos em todos os campos das atividades huma-
nas. Hoje destaco neste pronunciamento os profissio-
nais que atuam em um desses campos tão importan-
tes para o desenvolvimento de nossa gente: refiro-me 
aos operadores do Direito, mais especificamente aos 
advogados.

E por que faço essa referência? Porque, mais do 
que nunca, a sociedade brasileira tem necessidade de 
refletir sobre o modo de promover eficazmente uma 
cultura de igualdade, de justiça, de paz. A violência, 
os conflitos por resolver, o medo do outro, a recusa do 
diálogo fazem com que, hoje, as reivindicações das 
minorias sociais, a sorte dos necessitados, o destino 
dos abandonados dependam cada vez mais do papel 
daqueles que trabalham na defesa da escorreita apli-
cação da lei e dos valores da democracia.

Por isso, a Nação precisa do bom exercício da 
advocacia! Precisamos daqueles que estão na trin-
cheira, lutando incessantemente pelo aprimoramento 
dos princípios da igualdade, da defesa dos direitos 
individuais e sociais, do império do Direito, enfim, da 
liberdade e da democracia.

Nesse cenário que os tempos atuais impõem, a 
atuação firme e proativa do advogado tem sido fun-
damental. Não apenas como meros coadjuvantes à 
atuação do Poder Judiciário, mas trabalhando ao lado 
dos magistrados e dos representantes do Ministério 
Público, constituindo o alicerce para tornar sólido e 
perene o edifício da democracia.

Sob esse ângulo, a ação individual do advoga-
do é absolutamente importante. No entanto, o esforço 
coletivo e ajustado, estabelecido na concordância de 
opiniões e pensamentos propiciada pelo amplo deba-
te entre os seus pares, apresenta-se como força ina-
balável, capaz de enfrentar com altivez as batalhas 
pela consolidação do Estado de Direito, defendendo-o 
contra as investidas que tentam minar seus eixos de-
mocráticos.

Entre esses esforços de conjunto, sobressai a 
Ordem dos Advogados do Brasil como defensora da 
cidadania e da sociedade brasileira. Desde a sua ori-
gem, em 1930, a OAB mostra-se combativa, na linha 
de frente da luta pela liberdade e democracia. Conso-
lidou-se como vanguarda democrática por incontáveis 
batalhas, de que são exemplos o resgate do habeas 
corpus, a luta contra o AI-5 e pela liberdade dos movi-
mentos sociais, a luta pela volta dos cassados desde 

1964, a defesa de presos políticos, a batalha contra 
instrumentos de repressão e cassação de direitos de 
Parlamentares, e mais tarde os movimentos pela rea-
bertura democrática, pela anistia, culminando com a 
estratégia de sucesso para a transformação do regime 
de exceção e a campanha Diretas Já.

São décadas de lutas! Mas a trincheira social não 
tem sido a única da Ordem. Destaca-se com galhardia 
a sua atuação voltada para a classe dos advogados, 
sempre em sintonia com sua missão de promoção de 
cidadania e democracia. E sobre a defesa da classe, 
Sr. Presidente, cumpre-me trazer como exemplo o tra-
balho da atual gestão da maior seccional da OAB, a 
OAB-São Paulo, cuja luta em favor das prerrogativas 
do advogado tem sido exemplar.

A OAB-SP, para manter íntegras as prerrogativas 
constitucionais do advogado e propugnar pela dignida-
de de honorários, tem colocado absolutamente à dis-
posição de seus mais de 285 mil advogados inscritos 
uma estrutura que soma hoje 223 subsecções, mais de 
mil casas e salas de advogados dentro dos fóruns em 
todo o Estado e aproximadamente 3 mil funcionários.

A seccional paulista da OAB tem uma dimensão 
e complexidade de uma verdadeira empresa, e por isso 
precisa ser gerida a partir de paradigmas que acom-
panhem as mutações sociais e políticas. 

Nesse aspecto, Sras. e Srs. Deputados, não pos-
so deixar de enaltecer a liderança do advogado cri-
minalista Luiz Flávio Borges D’Urso à frente de um 
dos mais arrojados programas de mudança de todos 
os tempos vivido pela OAB-SP. Com o Dr. D’Urso, a 
advocacia paulista passou a contar com a visão de 
futuro tão almejada pela classe e com uma capacida-
de incrível para viabilizar as demandas crescentes de 
seus integrantes. 

Com o Dr. D’Urso, a OAB-SP teve, sem sombra 
de dúvida, um choque de gestão. Assim foi com o pio-
neirismo na implantação do Sistema de Gestão da 
Qualidade ISO 9001, que agregou valor aos serviços 
ofertados. A atualização do advogado também que-
brou paradigmas. Uma das frentes dessa gestão foi o 
trabalho de inclusão digital. Começou com o Serviço 
Gratuito de Intimações On-Line, que permite aos advo-
gados paulistas receberem as ocorrências publicadas 
no Diário Oficial da Justiça.

Além disso, a OAB-SP instalou computadores 
com acesso à Internet em todas as mais de mil salas 
que mantém nos fóruns e está realizando cursos de 
atualização e de ensino a distância pela Escola Supe-
rior de Advocacia.

O compromisso com a cidadania também avançou 
com a atual gestão da OAB-SP por meio da promoção 
de inúmeras campanhas que contemplaram questões 
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que preocupam a sociedade, como as Campanhas 
pela Ética na Política e contra o Peso da Carga Tribu-
tária, entre outras.

No que se refere à reflexão sobre novas leis, a 
OAB-SP criou novas comissões temáticas, abrindo por-
tas para todos os advogados que desejavam atuar nos 
ramos de seu interesse. Dessa forma, foram criadas 
as Comissões de Crimes Eletrônicos, Bioética, Liber-
dade Religiosa e muitas outras, atingindo o patamar 
de uma centena de comissões.

Se a criação de comissões comprova que a OAB-
SP está atenta às matérias do dia, o mesmo pode ser 
dito com relação às prerrogativas profissionais. Entre 
as vitórias nesse campo está a sanção do Projeto de 
Lei nº 36, de 2006, que trata da inviolabilidade dos 
escritórios de advocacia, e a abertura de sindicância 
contra juízes que não recebem advogados.

Sr. Presidente, são enormes os benefícios e as 
conquistas da OAB-SP. Definitivamente, essa seccio-
nal construiu um novo paradigma para os advogados 
paulistas, no qual o modelo da burocracia e do elitis-
mo deu lugar à participação, eficiência e valorização 
do advogado.

Portanto, que o exemplo de São Paulo se estenda 
a todas as seccionais da OAB, de tal forma que essa 
instituição permaneça, mais do que nunca, pronta para 
fazer valer seus instrumentos e sua força no sentido 
de elevar a cidadania e lutar intransigentemente pela 
democracia.

Que esses operadores do Direito permaneçam 
firmes no exercício de seu mister, seguindo a orientação 
de Rui Barbosa – talvez o maior de todos os advoga-
dos – de “não servir sem independência à justiça, nem 
quebrar a verdade ante o poder” e de “amar a Pátria..., 
guardar fé em Deus, na verdade e no bem”.

Sr. Presidente, solicito que meu discurso seja 
divulgado nos órgãos de comunicação da Casa e no 
programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. MARCELO GUIMARÃES FILHO (Bloco/

PMDB – BA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de cum-
primentar a bancada feminina desta Casa pela inicia-
tiva de lançar, em conjunto com a bancada feminina 
do Senado, a ONG Ações em Gênero, Cidadania e 
Desenvolvimento e a Secretaria Especial de Políticas 
para as Mulheres, a Campanha 16 Dias de Ativismo 
pelo Fim da Violência contra as Mulheres.

O evento, ocorrido no Salão Nobre da Câmara, 
tem por objetivo mobilizar os diversos segmentos da 
sociedade para as chamadas “violências sutis”, isto é, 
os atos de violência moral, psicológica e de controle 

econômico considerados “normais” ou mesmo “natu-
rais” pela sociedade, no mais das vezes imperceptíveis 
pelas próprias mulheres.

A mobilização será promovida não apenas no 
Brasil, mas também em 158 países e terá seu início 
no dia 20 de novembro, com término previsto para 10 
de dezembro.

A importância dessa campanha, Sr. Presidente, 
pode ser comprovada por recente pesquisa realizada 
pelo DataSenado, segundo a qual 62% das pessoas 
entrevistadas afirmaram conhecer mulheres que já so-
freram violência doméstica e familiar. Entre as várias 
formas de violência sofrida, as mais citadas foram a 
física, com 55%, a moral, com 16%, e a psicológica, 
com 15%. 

Esses números são deveras alarmantes, princi-
palmente quando se constata que, no Brasil, a cada 
15 segundos uma mulher é espancada pelo marido ou 
companheiro, situação esta que, apesar da Lei Maria 
da Penha, sancionada em 2006 pelo Presidente da 
República, não tem sido possível evitar, não obstante 
os mecanismos instituídos para se coibir a violência 
doméstica contra as mulheres e as medidas implemen-
tadas, de assistência e proteção das vítimas.

Portanto, não poderia deixar de cumprimentar as 
idealizadoras do evento: a minha prezada conterrânea, 
Deputada Alice Portugal, na Câmara, e a nobre Sena-
dora Serys Slhessarenko, no Senado; além dos repre-
sentantes de ONGs ligadas aos direitos das mulheres 
e ainda do UNIFEM – Fundo de Desenvolvimento das 
Nações Unidas para a Mulher.

Destaco, por relevante, que uma das bandeiras 
do movimento, por exemplo, é a modificação do enten-
dimento que vem predominando no âmbito do Poder 
Judiciário, segundo o qual a ação penal a ser movida 
contra o agressor da violência estaria condicionada à 
efetiva representação da vítima. Evidentemente que tal 
condicionamento suprime da vítima do crime de violên-
cia doméstica o principal instrumento de proteção, que 
é justamente a obrigatoriedade do Estado de agir sem 
a necessidade de exposição da ofendida, tonando-a 
na prática refém de seu próprio algoz. 

Diante dessa lamentável realidade, Sras. e Srs. 
Deputados, mostra-se extremamente meritório o Pro-
jeto de Lei nº 5.297, de 2009, de autoria da Deputada 
Dalva Figueiredo, que, alterando a Lei Maria da Penha, 
determina expressamente que a apuração do crime 
de violência doméstica e familiar contra a mulher seja 
feita independentemente de representação da vítima, 
impondo ao Estado a obrigatoriedade de atuação pe-
nal contra o agressor mesmo que a mulher não se 
disponha a denunciá-lo.
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E não poderia ser outro o entendimento, Sr. Presi-
dente, pois “...exigir que a mulher, para ver seu agres-
sor punido, tenha que ir em juízo manifestar expres-
samente esse desejo somente contribui para atrasar 
ou mesmo inviabilizar a prestação jurisdicional, fragi-
lizando as vítimas e desencorajando-as a processar o 
agressor”, conforme afirma a nobre Deputada autora 
do projeto de lei.

Tramitando em caráter conclusivo, o projeto se 
encontra na Comissão de Seguridade Social e Família, 
para depois ser submetido à Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, onde vou pretender a sua 
Relatoria para agilizar o processo de aprovação.

Além dessa batalha, Sr. Presidente, como bem 
lembrado pela Deputada Alice Portugal, há que se con-
centrar todos os esforços estatais na criação de Varas 
Especiais da Mulher em todo o País. No meu Estado, 
a Bahia, por exemplo, há apenas 11 Varas Especiali-
zadas, número este absolutamente insuficiente para 
o atendimento da grande demanda.

Outro obstáculo jurídico encontrado diz respeito 
ao conflito existente entre a Lei Maria da Penha e a Lei 
nº 9.099/95, que trata dos Juizados Especiais, que, ao 
prestigiar a conciliação como um fim em si mesmo, não 
admite a prisão em flagrante ou preventiva, levando o 
juiz a deixar de punir o criminoso em prol da suposta 
harmonia familiar, circunstância que compromete to-
dos os esforços legais contra a violência doméstica, 
eis que a maior parte dos crimes contra as mulheres 
é de ameaça, de dano moral, de lesão corporal leve, 
de constrangimento ilegal e de violação de domicílio, 
crimes estes considerados de baixo poder ofensivo e, 
por isso, submetidos aos Juizados Especiais.

Dessa forma, Sr. Presidente, não podemos deixar 
que a violência doméstica volte às raias da banalização, 
a ponto de serem os seus agressores considerados 
criminosos de menor potencial ofensivo, sob pena de 
se permitir que seja cometida contra as vítimas grave 
violação dos direitos humanos, proporcionando enor-
me retrocesso e comprometendo, assim, a importante 
conquista das mulheres após o advento da Lei Maria 
da Penha.

Muito obrigado.
O SR. LEANDRO SAMPAIO (PPS – RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, que a Previdência Social, no Bra-
sil, enfrenta uma situação que beira o caos, ninguém 
duvida. E duvida menos ainda quando se sabe que a 
uma gestão ineficiente se juntam os muitos bilhões de 
sonegação, o que dá para perceber que o problema 
precisa ser enfrentando com mais seriedade e obje-
tividade, no sentido precípuo de que se encontre seu 

melhor equacionamento, levando-nos a uma solução 
definitiva da questão. 

Há muitos anos recursos da Previdência têm sido 
desviados pelos governos para aplicações outras que 
nada tinham ou têm a ver com questões previdenciárias. 
Vamos ao distante ano de 1967, quando o caixa do 
Instituto financiou a Ponte Rio-Niterói. Vamos, poucos 
anos depois, ao início da década de 1970, quando se 
criou o FUNRURAL para pagamento de aposentado-
rias aos trabalhadores, sem que, em contrapartida, se 
contassem com as contribuições patronais e, ainda, 
daqueles próprios trabalhadores, o que, para dizer o 
mínimo, subverte toda a ciência atuarial, a mesma que 
nos ensina não ser admissível qualquer benefício sem 
um custo previamente definido. 

As dificuldades geradas pela crise têm que ser 
aceitas por nós todos. Mas, em qualquer hipótese, não 
se pode jogar sobre os ombros dos trabalhadores, da 
ativa ou aposentados, a responsabilidade, a mais mí-
nima, pelo que ocorre. 

Basta que se diga que, enquanto o patrão sone-
gava e os governos geriam sem perícia aqueles recur-
sos, o trabalhador nada mais fazia senão trabalhar e 
contribuir religiosamente com sua parcela previdenci-
ária. E isto sem uma falha sequer, já que essa parcela 
já lhe vinha descontada em folha. Há que se registrar, 
porém, que a grande maioria do empresariado cumpre 
suas obrigações em dia, evidentemente.

A nossa é uma previdência que, desde que orga-
nizada, nos idos de 1943, sustenta-se num tripé que 
corresponde às contribuições governamentais, empre-
sarias e da mão de obra, esta não podendo ser, como 
já vimos, responsabilizada pelo que ocorre. Ou seja: se 
tivermos que buscar soluções, que elas venham dos 
demais setores envolvidos com a questão: governo e 
empresariado. 

Vamos votar – nós da bancada do PPS – pela 
extinção do fator previdenciário, na forma como o 
decidiu, há pouco, nossa Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

Trata-se, antes de mais nada, de corrigir uma 
tremenda injustiça, aquela que é a de entender, como 
o querem os governistas, que caberá aos trabalhado-
res corrigir, com mais e mais sacrifícios, desmandos e 
desatinos cometidos com os recursos previdenciários, 
recursos que, desnecessário dizer, pertencem aos tra-
balhadores de nosso País. 

Era o que me cabia dizer. 
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o Ceará está comemorando os ele-
vados índices de emprego com Carteira de Trabalho 
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assinada, registrados no Estado nos últimos 12 meses, 
ontem divulgados na imprensa cearense, conforme le-
vantamento procedido por pesquisadores do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados do Ministério 
do Trabalho e Emprego.

Os números são ainda mais expressivos se con-
siderados os efeitos negativos da crise econômica e 
financeira mundial, que há quase 2 anos vêm sendo 
motivo de preocupação em todos os países, refletindo-
se em alguns deles com uma escalada de desemprego 
em diferentes setores. No Ceará, entretanto, o mercado 
de trabalho com carteira assinada vem se mantendo 
em crescimento há precisamente 12 meses. No perí-
odo de 1 ano – outubro de 2008 a outubro 2009 –, o 
Estado registrou o melhor índice de emprego da Re-
gião Nordeste do Brasil, com 50.982 empregos novos 
gerados e ocupados.

O levantamento do CAGED registra ainda o fato 
de o mercado de trabalho com carteira assinada vir 
apresentando significativo crescimento desde janei-
ro deste ano até outubro último. Foram 52.496 novos 
empregos, o que é bem indicativo da estabilidade da 
economia estadual e do bom desempenho das suas 
empresas, do comércio e do setor de prestação de 
serviços. De acordo com os números colhidos pelos 
pesquisadores do CAGED, foi o setor de serviços que 
mais criou postos de trabalho em 2009, com 18.300 
novos empregos, seguido pela indústria de transfor-
mação. Juntos, os 2 setores respondem por mais de 
70% dos empregos gerados no Estado, na avaliação 
de Julio Macambira, Diretor de Estudos e Pesquisas do 
Instituto de Desenvolvimento do Trabalho – IDT Ceará. 
Houve ainda expressivo crescimento na indústria de 
calçados, em plena fase de recuperação.

O saldo de novos empregos nos 10 primeiros 
meses do ano em curso é o segundo maior do Nor-
deste, sendo superado apenas pelo Estado da Bahia, 
do qual se distancia por pequena diferença.

No cômputo geral de novos empregos, Fortaleza 
ocupa o primeiro lugar, com um total de 6.381 vagas 
abertas e ocupadas, seguida de Juazeiro do Norte, com 
616 novos postos de trabalho com carteira assinada, 
e Maracanaú, sede de um pólo industrial expressivo, 
com 574 novos empregos. A Região Metropolitana de 
Fortaleza também registrou bom desempenho, com 
8.022 empregos formais, o que representou cresci-
mento de 1,23%.

É de justiça reconhecer que o crescimento eco-
nômico do Ceará muito deve ao Governo Cid Gomes, 
que vem desenvolvendo projetos ambiciosos de con-
solidação do setor produtivo estadual. Entre os muitos 
projetos de reconhecida dimensão e importância, avulta 

o da instalação da Companhia Siderúrgica do Pecém, 
que, quando em plena atividade, deverá injetar cerca 
de 80 milhões de reais anuais na renda dos Municí-
pios de São Gonçalo do Amarante, Caucaia e Forta-
leza. Há ainda a perspectiva de gerar crescimento de 
9,3 bilhões no Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará, 
com aumento de 20% em relação a 2006. A siderúr-
gica contribuirá anualmente com 1,2 bilhão de dólares 
para a balança comercial brasileira. E o Ceará ainda 
contará com uma refinaria, a Premium II, graças ao 
empenho demonstrado pelo Governador Cid Gomes 
para a concretização desse grandioso projeto.

O Governador Cid Gomes tem sido incansável 
no sentido de garantir ao Ceará um futuro de desen-
volvimento integrado, crescente e sustentável.

O SR. BRUNO RODRIGUES (PSDB – PE. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, ocupo novamente esta tribuna para 
me solidarizar com os aposentados que dormiram 
nos corredores próximos ao plenário da Câmara, rei-
vindicando a votação do Projeto de Lei nº 1, de 2007, 
que concede às aposentadorias o mesmo reajuste do 
salário mínimo.

Aqui nesta Casa só se houve falar em pré-sal, 
PETRO-SAL, royalties. A matéria é importante? Sem 
dúvida. O meu Estado tem muito interesse nessa vo-
tação, mas não podemos esquecer aqueles que hoje 
dependem das suas aposentadorias para viver. Ou me-
lhor, com o que ganham hoje não vivem, sobrevivem.

A votação da presente matéria é questão de justi-
ça com os aposentados deste País, que têm direito de 
manter o mesmo nível salarial de quando se aposen-
taram. Eles contribuíram para isso. Não se trata de be-
nesse do Governo Lula. Tratasse de direito adquirido. 

A desculpa do desequilíbrio das contas públicas 
é balela, pois o Governo gasta muito e gasta mal. O 
problema é a gestão do Governo que é muito eficiente 
na hora de arrecadar tributos mas muito ineficiente na 
hora de aplicá-los. O que estão fazendo com os apo-
sentados é absurdo, e não atinge só os aposentados 
mas a sociedade como um todo. Traz, carrega e im-
planta a insegurança jurídica.

O Governo Lula está muito preocupado em ajudar 
os países pobres no mundo e em emprestar dinheiro 
ao FMI, mas esqueceu do povo brasileiro. Esqueceu 
daqueles que um dia trabalharam e contribuíram para 
hoje não estarem como estão, totalmente desampa-
rados.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, teles-
pectadores que nos assistem pela TV câmara, espero 
que os aposentados, nas eleições que se aproximam, 
lembrem-se daqueles que lhes negaram o justo direito 
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da paridade, impedindo a votação deste importante 
projeto lei. 

Obrigado.
O SR. DR. ROSINHA (PT – PR. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, no dia 15 de novembro foi assassinado, em 
Curitiba, o guarda municipal Leocádio Swami de Mello 
e Silva, de 59 anos. Esse assassinato é mais um ca-
pítulo trágico na história dos trabalhadores da Prefei-
tura de Curitiba. Essa é a quarta morte de guarda em 
5 meses, por motivos relacionados à profissão. Essas 
mortes expõem um problema grave no serviço público: 
o risco do trabalho potencializado pela falta de condi-
ções adequadas para o exercício profissional.

Preocupados com essa situação os servidores 
da Guarda Municipal, em protesto, preparam uma pa-
ralisação das atividades para o próximo dia 23. Com a 
palavra de ordem Perca um dia, mas não perca a vida, 
eles pretendem levar os trabalhadores às ruas, mesmo 
sob o risco de descontos salariais. O objetivo é cobrar 
da Prefeitura o atendimento de uma pauta de reivindi-
cações que exige dentre outras coisas a abertura de 
concurso público para contratação de mais guardas; 
aumento do piso salarial de R$710,88 para R$1,3 mil; 
normatização das escalas; fornecimento de equipa-
mentos; e garantia da cautela da arma.

A gestão do Prefeito Beto Richa, do PSDB – não 
tem tomado nenhuma posição em defesa da vida des-
ses trabalhadores. Aliás, tem ignorado, quando não 
reprimido o movimento dos servidores municipais de 
Curitiba.

De acordo com o jornal Tribuna do Paraná, sequer 
a Escola Municipal Senador Enéas Faria, onde Leocá-
dio foi assassinado, será fechada por um dia em sinal 
de luto. No mesmo nível da atuação da administração 
municipal, o líder do Prefeito Beto Richa, na Câmara 
de Vereadores, o Vereador Mario Celso Cunha, cul-
pou os 4 guardas assassinados pelas suas próprias 
mortes. Em sua opinião, os guardas teriam agido de 
forma irresponsável.

A situação precária dos guardas curitibanos tem 
levado parte da categoria a desistir da carreira. Dos 
220 guardas concursados e convocados, que inicia-
ram o curso de formação, apenas 186 permanecem, 
segundo relatos da própria categoria.

Essa morte é resultado da maneira de administrar 
de Beto Richa e seu partido, o PSDB. A administração 
Beto Richa é aquela que coloca servidor público mu-
nicipal no cadastro do Programa Bolsa Família e que 
não consegue elaborar projetos para receber recursos 
federais do PróJovem.

O SR. ALEX CANZIANI (PTB – PR. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ocupo esta tribuna para, mais uma vez, 
destacar os feitos do Ministério da Educação, que tem 
outra vez seu trabalho reconhecido através de prêmio. 
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – 
IDEB, criado em 2007 pelo MEC, está entre as 10 ini-
ciativas premiadas pela Escola Nacional de Adminis-
tração Pública – ENAP no 14º concurso Inovação na 
Gestão Pública Federal. A classificação, no entanto, 
será anunciada somente em 2010, quando as equipes 
responsáveis apresentarão as práticas inovadoras. O 
concurso recebeu 131 inscrições. 

Sr. Presidente, devemos ressaltar que o IDEB 
reúne em um só indicador 2 conceitos fundamentais 
para a qualidade da educação: fluxo escolar e médias 
de desempenho nas avaliações. O Índice agrega ao 
enfoque pedagógico dos resultados das avaliações 
feitas pelo MEC em larga escala a possibilidade de 
resultados que ajudem a traçar metas de qualidade 
educacional. O indicador é calculado a partir de 2 
componentes: taxa de rendimento escolar (aprovação) 
e médias de desempenho nos exames padronizados 
aplicados pelo INEP. 

Sr. Presidente, o trabalho eficiente do MEC não 
para por aí. Outras 2 iniciativas do Ministério também 
são premiadas: o acompanhamento da frequência 
escolar de crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade (condição para o pagamento do be-
nefício do programa Bolsa Família) e o sistema e-
MEC, por meio do qual é feita a tramitação eletrônica 
dos processos de regulamentação, credenciamento, 
recredenciamento, reconhecimento e renovação de 
reconhecimento de cursos. E temos que lembrar que 
a educação terá mais recursos ainda este ano por 
conta da retirada da DRU incidente sobre o ensino. 
O Ministro Fernando Haddad reiterou varias vezes o 
trabalho do Congresso na direção de uma educação 
com qualidade, digna de países desenvolvidos. Tam-
bém queremos aqui parabenizar Fernando Haddad e 
toda a sua equipe pelo trabalho eficiente, e com mui-
ta competência, por uma educação cada vez melhor. 
Inclusive nós criamos, em conjunto com a Associação 
dos Municípios, um prêmio para a escola que melhorar 
o IDEB em relação ao do ano anterior.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO COELHO FILHO (Bloco/

PSB – PE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, as contas de energia 
elétrica dos brasileiros, tanto as residenciais quanto 
as comerciais e a da indústria, estão sendo cobradas 
com valores indevidos desde 2002, o que implica lu-
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cros adicionais e despropositados para as empresas 
distribuidoras e, conseqüentemente, prejuízos para 
todos os consumidores do País. 

A constatação foi feita pelo Tribunal de Contas da 
União, conforme recente reportagem do jornal Folha 
de S.Paulo, repercutida por toda a imprensa nacio-
nal, com estimativas de que o valor excedente este-
ja em torno de R$10 bilhões, montante significativo, 
que poderia contribuir para melhorar a capacidade de 
consumo da população ou aumentar o nível de pou-
pança no Brasil.

O mais grave dessa situação, Sr. Presidente, é 
que a falha agora detectada tem origem em disposi-
tivos dos contratos de concessão celebrados após o 
processo de privatização do setor, mediante os quais 
são aplicados reajustes anuais às tarifas seguindo 
fórmulas que ferem o princípio da razoabilidade, para 
turbinar os lucros das referidas empresas prestadoras 
do serviço, em detrimento dos interesses de todos os 
brasileiros. 

Sem dúvida, é um problema que precisa ser 
resolvido rapidamente, inclusive com a devolução 
dos valores cobrados a mais, uma vez que não pode 
o povo brasileiro suportar esse sacrifício adicional, 
aliás decorrente de erro cometido pela agência re-
guladora do setor, a ANEEL, que deveria zelar por 
regras de proteção ao consumidor, não por vantagens 
injustificadas para as companhias distribuidoras de 
energia elétrica. 

Verifica-se agora um verdadeiro impasse jurídico. 
Isso porque a ANEEL simplesmente propõe adequar os 
termos do contrato de concessão de modo a se aplicar 
a partir do próximo reajuste, em 2010, a fórmula ade-
quada, justa, em conformidade com o embasamento 
anunciado no momento da privatização. Uma decisão 
obviamente adequada, do ponto de vista da segurança 
jurídica. Mas, dessa forma, a agência reguladora não 
faria retroceder aos anos anteriores a reparação do 
critério que determinou os reajustes tarifários desde 
2002, e, por conseguinte, não estabeleceria previsão 
para a devolução dos excessos cobrados nas contas 
de energia.

Ora, Sr. Presidente, constatado erro na metodolo-
gia de cálculo sob a responsabilidade da ANEEL, não 
há como se considerar outro caminho que não seja o 
da devolução das importâncias indevidamente pagas, 
porque na realidade restaria plenamente configurada 
a cobrança indevida, o que atenta contra os direitos 
dos consumidores. 

A reparação da distorção havida terá de ser fei-
ta imediatamente, podendo-se promover a reclamada 
devolução por meio de compensações nas próximas 

contas a serem pagas, mas com imediato início desse 
processo, sob pena de se estabelecer um gigantes-
co contencioso judicial, envolvendo ações coletivas e 
individuais de milhões de brasileiros junto aos órgãos 
de defesa dos consumidores, contra as empresas 
de energia elétrica e a própria agência reguladora, a 
ANEEL. 

Espero que haja a devida compreensão dos gru-
pos empresariais detentores das companhias de distri-
buição de energia elétrica no Brasil, para evitar impas-
se sem precedentes e possibilitar solução realmente 
negociada e sem turbulências, revisando-se a portaria 
ministerial de 2002, editada ainda durante o mandato 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, quando 
ocorreu o grande erro em benefício daquelas empre-
sas, com prejuízos que se acumulam mês a mês até 
os dias atuais, para todos os brasileiros. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB – RS. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho aqui registrar o lançamento 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVI-
SA da Carta de Serviços ao Cidadão, pela qual aque-
le órgão assume 99 compromissos com a sociedade 
brasileira, com os profissionais da área de saúde em 
particular, com as empresas do setor regulado e com 
o próprio Governo. 

A ANVISA é a primeira instituição pública federal 
a cumprir o Decreto nº 6.932/2009, dando publicidade 
ao documento. 

Essa Carta de Serviços ao Cidadão é importante, 
pois presta informações sobre os serviços prestados, 
as formas de acesso a esses serviços e os respecti-
vos compromissos e padrões de qualidade de atendi-
mento ao público, inclusive informando sobre prazos 
máximos, formas de prestação dos serviços e comu-
nicação com o solicitante. 

Ressalto as palavras do Diretor-Presidente da AN-
VISA, Dirceu Raposo de Mello, de que as instituições 
precisam ser ágeis no sentido de observar a evolução 
da sociedade e se adaptar ao desafio para que a so-
ciedade possa beneficiar-se dos serviços públicos. 

Parabéns à ANVISA. Com iniciativas como essa, 
todos os brasileiros terão o conhecimento, a noção 
exata da importância da instituição para a saúde pú-
blica no Brasil. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Apresen-

tação de proposições.
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V – ORDEM DO DIA

Presentes os Seguintes Srs. Deputa-
dos:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Marcio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP 
Total de Roraima: 5

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Total de Amapá: 5

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP 
Lúcio Vale PR 
Nilson Pinto PSDB 
Paulo Rocha PT 
Vic Pires Franco DEM 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 13

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT 
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Silas Câmara PSC 
Total de Amazonas: 4

RONDÔNIA

Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Lindomar Garçon PV 
Total de Rondônia: 3

ACRE

Ilderlei Cordeiro PPS 
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 2

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
Clóvis Fecury DEM 
Davi Alves Silva Júnior PR 
Julião Amin PDT 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Zé Vieira PR 
Total de Maranhão: 9

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eugênio Rabelo PP 
Flávio Bezerra PRB PsbPCdoBPmnPrb
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Leo Alcântara PR 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 15

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Júlio Cesar DEM 
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Total de Piauí: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 6

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Efraim Filho DEM 
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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: 8

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM 
Charles Lucena PTB 
Fernando Ferro PT 
Fernando Nascimento PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
Inocêncio Oliveira PR 
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Rands PT 
Pedro Eugênio PT 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 11

ALAGOAS

Carlos Alberto Canuto PSC 
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Iran Barbosa PT 
Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe: 6

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV 
Félix Mendonça DEM 
Geraldo Simões PT 
Jairo Carneiro PP 
João Almeida PSDB 
José Carlos Araújo PDT 
José Rocha PR 
Joseph Bandeira PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT 

Luiz Bassuma PV 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Márcio Marinho PRB PsbPCdoBPmnPrb
Marcos Medrado PDT 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Severiano Alves PMDB PmdbPtc
Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PHS 
Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 26

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Aelton Freitas PR 
Bilac Pinto PR 
Carlos Melles DEM 
Ciro Pedrosa PV 
Edmar Moreira PR 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM 
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Rafael Guerra PSDB 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 28

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandy Loureiro PSC 
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Manato PDT 
Rita Camata PSDB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 7
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RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Brizola Neto PDT 
Chico Alencar PSOL 
Cida Diogo PT 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PRB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS 
Geraldo Pudim PR 
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Indio da Costa DEM 
Jair Bolsonaro PP 
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PSDB 
Neilton Mulim PR 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB 
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 27

SÃO PAULO

Antonio Bulhões PRB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Palocci PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Celso Russomanno PP 
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 
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM 

Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
Jorginho Maluly DEM 
José Aníbal PSDB 
José Eduardo Cardozo PT 
José Genoíno PT 
José Mentor PT 
Lobbe Neto PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcelo Ortiz PV 
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Milton Monti PR 
Milton Vieira DEM 
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Alves PTB 
Valdemar Costa Neto PR 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PPS 
Total de São Paulo: 47

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Thelma de Oliveira PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga DEM 
Jofran Frejat PR 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 4

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB 
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
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Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Sandes Júnior PP 
Total de Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Dagoberto PDT 
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Cezar Silvestri PPS 
Dilceu Sperafico PP 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Wilson Picler PDT 
Total de Paraná: 11

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Gervásio Silva PSDB 
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PT 
José Carlos Vieira PR 
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Cláudio Diaz PSDB 
Emilia Fernandes PT 
Germano Bonow DEM 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc

Pepe Vargas PT 
Renato Molling PP 
Vieira da Cunha PDT 
Total de Rio Grande do Sul: 12

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 296 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 5.939-B, DE 2009 
(Do Poder Executivo)

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 5.939-B, de 2009, que autoriza o 
Poder Executivo a criar a empresa pública 
denominada Empresa Brasileira de Admi-
nistração de Petróleo e Gás Natural S.A. 
– PETRO-SAL, e dá outras providências; 
tendo parecer da Comissão Especial pela 
constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa; pela adequação financeira e 
orçamentária; e, no mérito, pela aprovação 
deste, das Emenda de Plenário nºs 72 e 87, 
pela aprovação parcial das de nºs 13, 14, 
40, 63, 73, 76, 89, 94 e 101, com emendas 
do Relator de nºs 1 a 5, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa; 
pela adequação financeira e orçamentária; 
e, no mérito, pela rejeição das Emendas de 
Plenário de nºs 1 a 12, 15 a 39, 41 a 61, 64 a 
71, 74, 75, 77 a 86, 88, 90 a 93, 95 a 100 e 102 
a 106 (Relator: Dep. Luiz Fernando Faria). A 
Emenda de Plenário nº 62 foi retirada pelo 
autor. Pendente de parecer às Emendas de 
Plenário nºs 107 a 114.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O projeto 
foi emendado. Há sobre a Mesa as seguintes

EMENDAS DE PLENÁRIO

EMENDA Nº 107 (PLENÁRIO) 

Suprima-se o artigo 15 do Projeto de 
Lei no 5.939, de 2009.

Justificação

O princípio do concurso público constitui em um 
verdadeiro instrumento contra a corrupção, o cliente-
lismo, o paternalismo e o loteamento de cargos públi-
cos. Por esse motivo, a seleção de quadro de pessoal, 
inclusive da nova estatal PETRO-SAL, deve observar 
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em todos os aspectos os critérios objetivos, técnicos e 
meritórios próprios do concurso público, em absoluta 
consonância com o regime democrático e o princípio 
republicano.

Tendo em vista que a PETRO-SAL será dotado de 
quadro de pessoal permanente próprio, condicionada 
a contratação à prévia aprovação em concurso público 
para as diversas áreas de atuação da empresa, não 
parece razoável a previsão de contratação de pessoal 
por tempo determinado. Afinal, todas as competências 
da PETRO-SAL são previsíveis e permanentes, o que 
não justifica a contratação de pessoal por tempo de-
terminado.

Sala das Sessões,    de novembro de 2009. – 
Deputado Fernando Coruja, PPS/SC – Lobbe Neto 
, PSDB/SP – Jorginho Maluly, DEM/SP.

EMENDA No 108 (PLENÁRIO)

Dê-se ao parágrafo único do art. 7o do Projeto de 
Lei no 5.939, de 2009, a seguinte redação:

‘‘Parágrafo único. A remuneração da 
PETRO-SAL pela gestão dos contratos de 
partilha de produção será estipulada em 
função das fases de cada contrato e das di-
mensões dos blocos e campos, entre outros 
critérios, observados os princípios da eficiên-
cia, da economicidade e da publicidade.”

Justificação

O artigo 37 da Constituição Federal prevê, entre 
outros, o princípio da publicidade como fundamento da 
administração pública. Em síntese, esse princípio diz 
respeito à obrigação de levar os seus atos ao conheci-
mento de todos, com o objetivo de conferir transparên-
cia e abrir, assim, a possibilidade de qualquer cidadão 
questionar e controlar toda a atividade do Estado.

Nesse sentido, sugerimos a inclusão desse prin-
cípio, ao lado dos já previstos da eficiência e da econo-
micidade, no que tange à remuneração da PETRO-SAL 
pela gestão dos contratos de partilha de produção.

Sala das Sessões,    de novembro de 2009. – 
Deputado Fernando Coruja, PPS/SC – Lobbe Neto 
, PSDB/SP – Jorginho Maluly, DEM/SP.

EMENDA No 109 (PLENÁRIO)

Dê-se ao § 1o do artigo 11 do Projeto de Lei no 
5.939, de 2009, a seguinte redação:

“§ 1o Os membros da Diretoria Executiva 
deverão ter reputação ilibada e comprovada 
experiência em assuntos compatíveis com o 
cargo e deverão, com exceção do diretor-pre-
sidente, ser escolhidos dentre funcionários de 
carreira da PETRO-SAL.”

Justificação

O objetivo desta Emenda é valorizar as carreiras e, 
ao mesmo tempo, dotar a PETRO-SAL de uma gestão 
menos propensa a intervenções meramente políticas. 
Com isso, a nova estatal estará mais apta a atuar em 
sua área técnica específica com maior eficiência.

Sala das Sessões,     de novembro de 2009. – De-
putado Fernando Coruja PPS/SC, Jorginho Maluly 
DEM/SP, Lobbe Neto PSDB/SP.

EMENDA No 110 PLENÁRIO

Suprima-se do parágrafo único do artigo 13 do 
Projeto de Lei no 5.939, de 2009, a expressão “como 
critério de seleção”.

Justificação

Estabelecer a experiência mínima de até dez 
anos na área na qual o candidato pretende desempe-
nhar suas atividades como critério de seleção pode 
significar, por outros meios, a limitação de as pessoas 
concorrerem àquele cargo público. Com a eliminação 
do termo “como critério de seleção”, o princípio do 
concurso público ficará, pois, resguardado.

Sala das Sessões,     de novembro de 2009. – De-
putado Fernando Coruja PPS/SC, Jorginho Maluly 
DEM/SP, Lobbe Neto PSDB/SP.

EMENDA No 111 (PLENÁRIO)

Dê-se ao artigo 12 do Projeto de Lei no 5.939, de 
2009, a seguinte redação:

“Art. 12. A PETRO-SAL terá um Conse-
lho Fiscal, cujos membros serão eleitos pela 
Assembléia Geral, constituido por:

I – dois conselheiros titulares, e respec-
tivos suplentes, dentre servidores efetivos do 
Ministério de Minas e Energia;

II – um conselheiro titular, e respectivo 
suplente, dentre servidor efetivo do Ministério 
da Fazenda;

III – um conselheiro titular, e respectivo 
suplente, dentre servidor efetivo do Ministério 
do Meio Ambiente; e

IV – cinco conselheiros titulares, e res-
pectivos suplentes, indicados pelo Congresso 
Nacional.

Parágrafo único. O “funcionamento e as 
atribuições do Conselho Fiscal serão definidos 
no estatuto.”

Justificação

O conselho fiscal, por definição, tem como objetivo 
examinar a prestação de contas do exercício financeiro 
da entidade, além de fiscalizar os atos dos administra-
dores e verificar o fiel cumprimento de seus deveres 
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legais e estatutários. Do modo como está previsto no 
texto original do presente Projeto de Lei, o conselho 
fiscal da PETRO-SAL não terá a autonomia necessária 
para o correto cumprimento de sua tarefa.

Por esse motivo, sugerimos, por meio desta Emen-
da, que os conselheiros e seus respectivos suplentes 
deixem de ser indicados pelos ministérios de Minas e 
Energia e da Fazenda, passando a ser exigível apenas 
que façam parte de seu corpo de servidores efetivos. 
Do mesmo modo, incluímos um conselheiro ligado 
ao Ministério do Meio Ambiente para que a questão 
ambiental seja também levada em consideração nas 
análises efetuadas pelo Conselho Fiscal.

Ademais, com o intuito de aumentar a transpa-
rência e a gestão pública nas ações da nova estatal, 
incluímos a previsão de mais cinco conselheiros titu-
lares, e respectivos suplentes, indicados pelo Con-
gresso Nacional.

Sala das Sessões,    de novembro de 2009. – 
Deputado FERNANDO CORUJA PPS/SC, Jorginho 
Maluly DEM/SP, Lobbe Neto PSDB/SP. 

EMENDA No 112 (PLENÁRIO)

Incluam-se no artigo 11 do Projeto de Lei no 5.939, 
de 2009, os seguintes §§:

“§ 3o As decisões colegiadas da Diretoria 
Executiva serão tomadas por maioria absoluta 
de seus membros, presentes, no mínimo, três 
quintos deles.

§ 4o Os membros da Diretoria Executi-
va, depois de deixarem seus cargos, ficarão 
impedidos, por um período de vinte e quatro 
meses, de prestar, direta ou indiretamente, 
qualquer tipo de serviço a empresa integrante 
da indústria do petróleo, gás natural, biocom-
bustíveis, ou de distribuição e comercialização, 
em operação no país.

§ 5o “A violação ao impedimento previs-
to neste artigo caracteriza prática de advoca-
cia administrativa, sujeita às penas previstas 
em lei.”

Fernando Coruja PPS/SC, Lobbe Neto PSDB

Justificação

Esta Emenda tem como base a Emenda no 3 apre-
sentada pelo Relator da matéria na Comissão Especial. 
Contudo, cuidamos de alterar o prazo de quarentena de 
4 para 24 meses e de excluir a previsão de quarentena 
remunerada. Isso porque o prazo de 4 meses para que 
ex-titulares da Diretoria Executiva, por terem acesso a 
informações privilegiadas na função de seus cargos na 
PETRO-SAL, exerçam atividade em empresa integrante 
da indústria do petróleo, gás natural, biocombustíveis, 

ou de distribuição e comercialização, em operação no 
país, é bastante exíguo, o que pode tomar a própria 
quarentena sem efeitos práticos.

Ademais, faz-se necessária a eliminação da 
possibilidade de remuneração durante o período de 
quarentena uma vez que a restrição será limitada ao 
exercício de atividade profissional apenas às empre-
sas que atuam no ramo do petróleo, do gás natural e 
dos bicombustíveis. Em outros termos, os membros 
egressos da Diretoria Executiva da PETRO- SAL, terão 
diversas oportunidades de trabalho nos demais ramos 
de atividade, o que não justifica o beneficio.

Sala das Sessões,    de novembro de 2009. – De-
putado Fernando Coruja PPS/SC, Jorginho Maluly 
DEM/SP, Lobbe Neto PSDB/SP.

EMENDA No 113 (PLENÁRIO)

Dê-se ao artigo 17 do Projeto de Lei no 5.939, de 
2009, a seguinte redação:

“Art. 17. A PETRO-SAL sujeitar-se-á à su-
pervisão do Ministério de Minas e Energia e à 
fiscalização da Controladoria-Geral da União e 
do Tribunal de Contas da União, submetendo-
se ao regime estabelecido na Lei Complemen-
tar no 131, de 27 de maio de 2009.”

Justificação

A Lei da Transparência prevê a ampla divulgação, 
e em tempo real, dos gastos realizados nos orçamen-
tos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. A 
mesma sistemática deverá, então, ser observada pela 
PETRO-SAL com o intuito de aumentar a fiscalização 
pela população dos gastos diários da nova estatal.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2009. – 
Deputado Fernando Coruja PPS/SC, Jorginho Maluly 
PSDB/SP, Bonifácio de Andrada PSDB/MG. 

PROJETO DE LEI No 5.939, DE 2009 
(Do Poder Executivo)

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
empresa pública denominada, Empresa 
Brasileira de Administração de Petróleo e 
Gás Natural S.A. – PETRO-SAL, e dá outras 
providências.

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO  
PL No 5.939, DE 2009 

 (Do Sr. Ronaldo Caiado e outros) 
No 114 (PLENÁRIO)

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a criar 

empresa pública, sob a forma de sociedade anônima, 
denominada Empresa Brasileira de Administração de 
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Petróleo e Gás Natural S.A. – PETRO-SAL. Vinculada 
ao Ministério de Minas e Energia com prazo de dura-
ção indeterminado.

Parágrafo único. A PETRO-SAL terá sede e foro 
em Brasília e escritório central no Rio de Janeiro, po-
dendo instalar escritórios em outras unidades da fe-
deração.

Art. 2o A PETRO-SAL terá por objeto a gestão 
dos interesses da União nos contratos de partilha de 
produção celebrados pelo Ministério de Minas e Ener-
gia e a gestão dos contratos para a comercialização de 
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos da União.

Parágrafo único. A PETRO-SAL não será respon-
sável pela execução, direta ou indireta, das atividades 
de exploração, desenvolvimento, produção e comer-
cialização de petróleo, de gás natural e de outros hi-
drocarbonetos fluidos.

Art. 3o A PETRO-SAL sujeitar-se-á ao regime ju-
rídico, próprio das empresas privadas, inclusive quanto 
aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas 
e tributários.

Art. 4o Compete à PETRO-SAL:
I – praticar todos os atos necessários à gestão 

dos interesses da União nos contratos de partilha de 
produção, especialmente:

a) representar a União nos contratos de 
partilha da produção;

b) monitorar e auditar os custos e investi-
mentos relacionados aos contratos de partilha 
de produção; e

c) fornecer à Agência Nacional do. Pe-
tróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP 
as informações necessárias às suas funções 
regulatórias.

II – praticar todos os atos necessários à gestão 
dos contratos de partilha de produção para a comercia-
lização de petróleo e gás natural da União, observada 
a prioridade de abastecimento do mercado nacional e 
respeitada a competência dos Estados, conforme § 2o 
do art. 25 da Constituição Federal, especialmente:

a) celebrar os contratos com agentes co-
mercializadores, representando a União;

b) verificar o cumprimento pelos contrata-
dos da política de comercialização de petróleo 
e gás natural da União resultante de contratos 
de partilha de produção; e

c) monitorar e auditar as operações, cus-
tos e preços de venda de petróleo, de gás na-
tural e de outros hidrocarbonetos fluidos;

III – analisar dados sísmicos fornecidos pela 
ANP e pelos contratados sob o regime de partilha de 
produção;

IV – representar a União nos procedimentos de 
individualização da produção e nos acordos decorren-
tes, nos casos em que as jazidas da área do pré- sal 
e das áreas estratégicas se estendam por áreas não 
concedidas ou não contratadas sob o regime de par-
tilha de produção;

V – exercer outras atividades necessárias ao 
cumprimento de seu objeto social, conforme definido 
no seu estatuto.

Art. 5o É dispensada a licitação para a contrata-
ção da PETRO-SAL pela administração pública para 
realizar atividades relacionadas ao seu objeto.

Art. 6o A PETRO-SAL terá seu capital social re-
presentado por ações ordinárias nominativas, integral-
mente sob a propriedade da União.

Parágrafo único. A integralização do capital so-
cial será realizada com recursos oriundos de dotações 
consignadas no orçamento da União, bem como pela 
incorporação de qualquer espécie de bens suscetíveis 
de avaliação em dinheiro.

Art. 7o Constituem recursos da PETRO-SAL:
I – rendas provenientes dos contratos de partilha de 

produção, inclusive parcela que lhe for destinada do bô-
nus de assinatura relativo aos respectivos contratos;

II – rendas provenientes da gestão dos contratos 
que celebrar com os agentes comercializadores de 
petróleo e gás natural da União;

III – recursos provenientes de acordos e convênios 
que realizar com entidades nacionais e internacionais;

IV – rendimentos de aplicações financeiras que 
realizar;

V – alienação de bens patrimoniais;
VI – doações, legados, subvenções e outros re-

cursos que lhe forem destinados por pessoas físicas 
ou jurídicas de direito público ou privado; e

VII – rendas provenientes de outras fontes.
Parágrafo único. A remuneração da PETRO-SAL 

pela gestão dos contratos de partilha de produção 
será estipulada em função das fases de cada contrato 
e das dimensões dos blocos e campos, entre outros 
critérios, observados os princípios da eficiência e da 
economicidade.

Art. 8o Ato do Poder Executivo aprovará o esta-
tuto da PETRO-SAL.

§ 1o O número máximo de empregados, de fun-
ções e de cargos de livre provimento será definido em 
lei específica.

§ 2o O total de cargos de livre provimento não 
poderá exceder a 5% (cinco por cento) do total de 
empregados em atividade.
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Art. 9o A PETRO-SAL será dirigida por um Con-
selho de Administração e uma Diretoria Executiva.

Art. 10. O Conselho de Administração, cujos mem-
bros serão nomeados pelo Presidente da República, 
será constituído:

I – por um conselheiro indicado pelo Ministério 
de Minas e Energia, que o presidirá;

II – por um conselheiro indicado pelo Ministério 
da Fazenda;

III – por um conselheiro indicado pelo Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão;

IV – por um membro da minoria e da maioria de 
cada uma das Casas do Congresso Nacional, por in-
dicação dos respectivos líderes;

V – pelo diretor-presidente da PETRO-SAL;
VI – por conselheiro indicado pela Agência Nacional 

de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP; e
VII – por um conselheiro indicado pelo Ministério 

do Meio Ambiente.
§ 1o Os membros do Conselho de Administração 

serão brasileiros, de reputação ilibada, formação uni-
versitária, experiência comprovada e elevado conceito 
no respectivo campo de especialidade, devendo ser 
nomeados pelo Presidente da República, após apro-
vação do Senado Federal, nos termos da alínea “f” do 
inciso III do artigo 52 da Constituição Federal.

§ 2o Os membros do Conselho de Administração 
não perceberão qualquer tipo de remuneração, retribui-
ção, percentagem, participação, gratificação ou outras 
vantagens econômicas e financeiras pelo desempenho 
de suas funções.

§ 3o O funcionamento e as atribuições do Con-
selho de Administração, bem como o prazo de gestão 
de seus membros, que não poderá exceder a 2 (dois) 
anos, sem possibilidade de recondução, serão defini-
dos no Estatuto.

Art. 11. Os membros da Diretoria Executiva serão 
nomeados pelo Presidente da República, por indicação 
do Ministério de Minas e Energia, após aprovação do 
Senado Federal, nos termos da alínea “f” do inciso III 
do artigo 52 da Constituição Federal.

§ 1o Os membros da Diretoria Executiva serão 
brasileiros, de reputação ilibada, formação universi-
tária, experiência comprovada e elevado conceito no 
respectivo campo de especialidade.

§ 2o O funcionamento e as atribuições da Direto-
ria Executiva, bem como o número de diretores, que 
não será superior a 5 (cinco) e o respectivo prazo de 
gestão, que não será superior a 2 (dois) anos, sem 
recondução, serão definidos no Estatuto.

Art. 12. A PETRO-SAL terá um Conselho Fiscal, 
cujos membros serão eleitos pela Assembléia Geral, 
constituído por:

I – dois conselheiros titulares, e respectivos suplen-
tes, indicados pelo Ministério de Minas e Energia; e

II – um conselheiro titular, e respectivo suplente, 
indicado pelo Ministério da Fazenda.

§ 1o Os membros do Conselho Fiscal serão bra-
sileiros, de reputação ilibada, formação universitária, 
experiência comprovada e elevado conceito no res-
pectivo campo de especialidade.

§ 2o Os membros do Conselho Fiscal não per-
ceberão qualquer tipo de remuneração, retribuição, 
percentagem, participação, gratificação ou outras van-
tagens econômico-financeiras pelo desempenho de 
suas funções.

§ 3o O funcionamento e as atribuições do Con-
selho Fiscal serão definidos no estatuto que deverá 
prever expressamente a contratação de auditores in-
dependentes para realização de auditoria anual e das 
demonstrações contábeis da empresa pública criada 
por esta Lei.

Art. 13. O regime de pessoal da PETRO-SAL será 
o da Consolidação das Leis do Trabalho, condicionada a 
contratação à prévias aprovações em concurso público 
de provas ou de provas e títulos, observadas as normas 
específicas editadas pela Diretoria Executiva.

Parágrafo único. Nos concursos referidos no 
caput, a PETRO-SAL poderá exigir como critério de 
seleção, títulos acadêmicos e experiência profissional 
mínima não superior a dez anos na área na qual o 
candidato pretende desempenhar suas atividades.

Art. 14. Os membros do Conselho de Administra-
ção, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal a que se 
referem os artigos anteriores, após deixarem os respecti-
vos cargos, ficarão impedidos, após um período de doze 
meses, de prestar, direta ou indiretamente, qualquer tipo 
de serviço à empresa integrante da indústria do petróleo, 
do gás natural, de derivados, de biocombustíveis ou de 
distribuição e comercialização, incluído as empresas a 
essas prestadoras de serviços e consultorias técnicas, 
em território nacional ou no exterior.

Parágrafo único. A violação ao impedimento pre-
visto neste artigo caracteriza prática de advocacia ad-
ministrativa, sujeita às penas previstas em Lei.

Art. 15. Fica a PETRO-SAL autorizada a patro-
cinar entidade fechada de previdência complementar, 
nos termos da legislação vigente.

Art. 16. A PETRO-SAL sujeitar-se-á à supervisão 
do Ministério de Minas e Energia e à fiscalização da 
ANP, da Controladoria-Geral da União e do Tribunal de 
Contas da União, sem prejuízo da competência para 
fiscalizar atribuída por lei a outros órgãos da União.

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. – Ronaldo Caiado, Líder do DEM/GO, 
José Aníbal BSDB/SP.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para ofe-
recer parecer às referidas emendas pela Comissão 
Especial, concedo a palavra ao Deputado Luiz Fer-
nando Faria.

O SR. LUIZ FERNANDO FARIA (PP – MG. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, nós instalamos a Comissão 
Especial no dia 16 de setembro. Portanto, já por mais 
de 2 meses discutimos esse projeto na Comissão, 
exaustivamente. Discutimos, em 2 audiências públicas, 
com membros do Governo, com técnicos, com o próprio 
Ministro, que esteve lá, numa das audiências públicas, 
com funcionários e diretores da PETROBRAS, com os 
empresários e com o Instituto Brasileiro do Petróleo 
– IBP; portanto, tivemos a oportunidade de decantar, 
de discutir bastante essa questão da criação da em-
presa PETRO-SAL.

Foram apresentadas a esse projeto 106 emen-
das na Comissão, muitas inadmissíveis, outras que 
acrescentaram e que nós acatamos no seu conteúdo, 
e outras sugestões de emendas que acatamos no seu 
espírito, ou seja, em parte.

Então, eu acredito que o nosso relatório veio a 
contemplar a maior parte dos Deputados que partici-
param da discussão e que apresentaram emendas, e 
acredito que esse relatório também vai criar uma empre-
sa que seja enxuta, uma empresa de excelência, uma 
empresa que vai atender aos anseios e à necessidade 
do Governo, mas sobretudo aos do povo brasileiro.

Foram apresentadas aqui ontem 6 emendas de 
plenário, sobre as quais nós fizemos um arrazoado, e 
vamos relatá-las neste momento. Eu gostaria de salien-
tar ao Plenário que essas emendas são uma repetição 
daquelas emendas que a Comissão Especial rejeitou. 
Praticamente todas elas tratam dos mesmos assuntos 
que nós tivemos a oportunidade de discutir na Comissão 
Especial durante todo esse período em que ela ficou 
instalada. Eu, como disse, fiz esse arrazoado, e vou fazer 
um comentário sobre cada uma das emendas.

A Emenda nº 107 deseja suprimir o art. 15, que 
permite a contratação de pessoal por tempo determi-
nado. Essa emenda, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, não temos condições de acatá-la, porque para o 
período inicial de funcionamento dessa empresa será 
necessária a contratação de pessoal, e não há tempo 
hábil para o concurso público. Portanto, a proibição, que 
é o que a emenda deseja, da contratação temporária 
engessaria, sobretudo no seu início, a empresa.

A Emenda nº 108 deseja incluir no parágrafo único 
do art. 7º a observância do princípio da publicidade. Sr. 
Presidente, eu creio que a publicidade já está suficien-
temente garantida pela publicação via Internet – que 
foi uma das emendas que acatamos – dos resultados 

da empresa e da observância das melhores práticas 
da indústria de petróleo, além da fiscalização exerci-
da pela Controladoria-Geral da União e também pelo 
Tribunal de Contas.

A Emenda nº 109, apresentada também aqui 
em plenário, intenta exigir que, à exceção do Diretor-
Presidente, os demais sejam escolhidos entre os fun-
cionários de carreira da PETRO-SAL. Essa emenda 
cria uma exigência inexistente nas demais empresas 
públicas, que não observam esse critério. Representa 
portanto, no nosso entendimento, uma ingerência direta 
em matéria de competência exclusiva do Poder Execu-
tivo. E, além disso, cria uma condição impossível de se 
atender quando do início do funcionamento da empre-
sa, porque não haverá ainda o quadro de funcionários 
montado e com plano de carreira definido. Trata-se de 
uma empresa nova, que está sendo criada agora, e 
não teríamos condições de tirar para a sua Diretoria 
pessoas do quadro da empresa, uma vez que ela está 
sendo criada exatamente neste momento.

A Emenda nº 110 exclui a expressão “como critério 
de seleção” das exigências do edital dos concursos pú-
blicos para preenchimento dos cargos da PETRO-SAL. 
Essa emenda, Sras. e Srs. Deputados, trata de uma 
providência no nosso entendimento descabida, pois é 
a própria empresa, que é uma empresa de excelência, 
que definirá quais os requisitos indispensáveis para os 
profissionais que venham a desempenhar suas funções 
na empresa. Portanto, se a empresa deseja contratar 
um geólogo, ela tem de ter um critério para a contrata-
ção desse profissional. Então, no nosso entendimento, 
também essa emenda não é cabível no projeto.

A Emenda nº 111 visa incluir no Conselho Fiscal 
representantes do Ministério do Meio Ambiente e do 
Congresso Nacional, providência desnecessária, Sras. e 
Srs. Deputados, pois, a respeito da legislação ambiental, 
o Ministério do Meio Ambiente já concede a licença de 
instalação e de operação aos consórcios da PETRO-SAL 
que vão ser os operadores da exploração. A empresa cui-
dará apenas de gerir os interesses dos reservatórios do 
pré-sal. Portanto, no nosso entendimento, não há neces-
sidade de incluir um representante do Ministério do Meio 
Ambiente nesse Conselho, uma vez que para a exploração 
do pré-sal ele já libera as licenças ambientais.

A Emenda nº 112 intenta aumentar para 24 meses 
o período de quarentena para os membros da Diretoria 
Executiva após deixarem seus cargos. Tal extensão de 
prazo é desnecessária. Já haviam sido apresentadas 
várias outras emendas com prazos variados para essa 
quarentena. Entendemos que é desnecessária, haja 
vista que nas agências reguladoras o prazo que vige 
para quarentena é de 4 meses; portanto, não há razão 
palpável para que essa empresa que está sendo criada 
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seja diferente das agências e de outras empresas. Além 
do mais, Srs. Deputados, seria, no nosso entendimento, 
uma discriminação desses profissionais, que teriam de 
ficar 24 meses sem trabalho, portanto sem remunera-
ção, e nós entendemos que isso não é justo.

A Emenda nº 113 deseja submeter a PETRO-SAL 
ao regime de lei de transparência, mas, em relação à trans-
parência, quero dizer a todos os Parlamentares que ela 
já está garantida numa emenda que acatamos, por meio 
da publicidade via Internet dos resultados da empresa. 
Ademais, à União como um todo cabe dar publicidade 
às suas contas orçamentárias por meio do SIAFI. Querer 
que uma determinada empresa pública publique todos os 
seus gastos do seu dia a dia, como, por exemplo, com-
pra de material de escritório, enfim, compras pequenas, 
seria exigir demais e seria emperrar o funcionamento e 
o bom desempenho dessa empresa.

A Emenda nº 114 é uma emenda substitutiva glo-
bal que altera o projeto como um todo. Emenda similar 
a essa também já havia sido apresentada na Comissão 
Especial. No nosso entendimento, ela modifica com-
pletamente o sentido do projeto, e é essa a razão pela 
qual nós estamos também rejeitando-a.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
este Relator manifesta-se pela rejeição de todas essas 
emendas apresentadas ontem em plenário, e sugere 
que elas sejam rejeitadas em bloco.

O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Relator.
O SR. LUIZ FERNANDO FARIA – Perfeitamente, 

Sr. Deputado Coruja.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Só para um esclareci-
mento. As emendas relatadas por V.Exa. são de minha 
autoria; então, como eu não me senti completamente 
esclarecido, gostaria de um esclarecimento. 

Em relação à primeira emenda, V.Exa. argumentou 
que não a acatou porque dificultaria a implantação da 
empresa inicialmente. Lembro a V.Exa. que eu estou 
propondo a supressão do art. 15, e os contratos tem-
porários para implantação da empresa estão no art. 14. 
Ali estou tratando de contratações no futuro. É o art. 
14. Então, não me parece que seja a questão.

 Em relação ao princípio da publicidade, que 
V.Exa. achou desnecessário inserir, já estão no projeto 
original 2 princípios do art. 37, que são o da eficiência 
e também o da economicidade. Então, acho que incluir 
o princípio da publicidade seria adequado. 

E já me refiro também à transparência. Quando 
V.Exa. diz que está garantida a transparência, não me 
parece que a publicação do balanço anualmente – do 
balanço, porque a lei só prevê a publicação do balanço 
anual – de uma empresa pública garanta a publicidade. 

A publicação anual do balanço é um dever, e isso não 
garante, no meu entendimento, a transparência.

 Em relação a que os diretores sejam do quadro, 
quero lembrar, contra-argumentando o que V.Exa. dis-
se, que muitas empresas já têm uma legislação dessa 
forma. No próprio Banco do Brasil, apenas o Presidente 
é de fora; os outros diretores são funcionários. E isso 
não dificultaria em absoluto a implantação inicial, por-
que a implantação inicial está preservada pelo art. 14. 
Isso aqui é para depois. Não é na implantação.

 Quanto à questão dos critérios de seleção, tam-
bém quero contrapor-me. Sobre a supressão dos cri-
térios de seleção, V.Exa. utilizou o adjetivo “descabi-
do”. Acho que o adjetivo “descabido” não é adequado 
para essa emenda. E por que isso? Porque já é voz 
comum no Supremo Tribunal Federal que não pode 
haver critérios diferenciados de admissão para crité-
rios de seleção. No máximo, pode haver critérios de 
admissibilidade para a pessoa fazer o concurso. E aí 
eu concordo com a tese. Quer dizer, para se candida-
tarem a esse cargo as pessoas devem ter 5, 10 anos 
de experiência, para admissão. Eu apenas estou pro-
pondo a supressão dessa exigência como critério de 
seleção para não haver o entendimento de que quem 
tem experiência vai ganhar mais pontos na prova, o 
que não seria acatado pelo Supremo Tribunal Federal, 
por várias decisões já tomadas. Então, não me pare-
ce que a palavra “descabido” seja adequada a uma 
emenda que quer adequar o projeto ao livrinho verde 
que é a Constituição. 

 Depois, em relação ao Conselho Fiscal, ora, o 
Conselho Fiscal...

O SR. LUIZ FERNANDO FARIA – Sr. Presi-
dente...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É o se-
guinte: o Relator poderá vir para o plenário e prestar 
os esclarecimentos aqui, porque eu não tenho admi-
tido, na verdade, esclarecimentos depois do relatório. 
Então, V.Exa. vai ao plenário, faz os esclarecimentos, 
e, se esses esclarecimentos não satisfizerem, os De-
putados poderão propor os destaques que queiram, 
não é? Vamos fazer assim. 

Perdoe-me, Deputado Fernando Coruja, mas é 
que não temos feito isso. Não o fizemos nas anterio-
res, de modo que não vai dar para fazer agora. Está 
bem?O SR. EDUARDO CUNHA – Sr. Presidente, peço 
um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Ao Re-
lator?

O SR. EDUARDO CUNHA – Não, não. A V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não.
O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sobre o mo-
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mento de apresentação de destaques, o encerramento 
do prazo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É durante 
a discussão até se anunciar a votação.

O SR. EDUARDO CUNHA – Nós já vamos iniciar 
agora? Vai haver encaminhamento ou já se vai iniciar 
o processo de votação?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É o pró-
ximo passo agora.

O SR. EDUARDO CUNHA – Pois é, é por isso 
que estou alertando.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É o pró-
ximo passo. 

Os senhores querem um minutinho para vermos 
se alguém vai apresentar destaque? (Pausa.)

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, entendo que 
já há vários destaques sobre a Mesa, as bancadas 
prepararam-se para apresentar esses destaques de 
emenda ou destaques do texto, e eu acho que temos 
de ir direto, sob pena de ficarmos fazendo uma obs-
trução cavalheiresca. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-se 
à votação da matéria.

 Há sobre a mesa requerimento de adiamento da 
votação da presente matéria por 2 sessões, assinado 
pelo Líder Ronaldo Caiado.

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos regimentais, o adiamento da votação 
por 2 sessões do PL 5939-B/09, constante da 
presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2009. 
– Ronaldo Caiado, Líder do Democratas”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O DEM 
mantém o requerimento, Deputado Ronaldo Caiado?

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Ele não está 
presente. Nem ele nem ninguém para sustentar o re-
querimento, que fica prejudicado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há al-
guém que o sustente? Jorginho Maluly está aí para 
sustentar? Não.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Então, 
como votam os Srs. Líderes?

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, aí há uma questão; 
nós fizemos um acordo para votar a matéria do pré-sal.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Votamos “não”, 
Sr. Presidente. PMDB – “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Vamos votar, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PT 
como vota?

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – “Não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”. 
Quem mais?

E o PPS – Deputado Fernando Coruja?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa 
é uma matéria importante. Apesar de V.Exa. ter tomado 
a decisão de que o Relator não deveria esclarecer as 
emendas, eu acho importante que, num debate dessa 
ordem – estamos criando, alterando um programa, e nós 
apresentamos 7 emendas em plenário –, haja um escla-
recimento do porquê, e que pudéssemos contrapor-nos e 
pedir esclarecimentos, para o melhor. Não é para mim.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É claro.
O SR. FERNANDO CORUJA – Eu estou aqui, 

como cidadão de Santa Catarina e como Deputado, 
defendendo o meu Estado, defendendo meu País, 
defendendo que se construa no futuro uma empresa 
adequada para o País. E, sinceramente, o que o Re-
lator disse ali em cima, as coisas que ele argumentou 
para mim não fizeram nenhum sentido, não explicaram 
por que ele recusou as emendas. 

Entretanto, como a Casa é assim e vai-se votan-
do ao deus-dará, voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Agora, 

deixe-me esclarecer, Deputado Coruja, para não haver 
dúvida no plenário. A questão é a seguinte: o Relator 
apresenta o relatório, os senhores inscrevem-se e de-
batem. A discussão da matéria e o encaminhamento 
da votação são exatamente para esse efeito. Não há 
nenhuma parcialidade da Mesa.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nem vale 
tudo nesta votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deixem-
me esclarecer bem: na verdade, em todas as ocasi-
ões anteriores, eu jamais admiti que o Relator fizesse 
esclarecimentos da tribuna. O Relator desce e discute 
com os colegas. Essa é a regra, e não deve haver dú-
vidas em relação a isso.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
não é sequer relatório, é parecer de emendas. É pa-
recer de emendas, não é relatório.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É claro, é 
parecer de emendas.
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O SR. BENE CAMACHO (PTB – MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – o PTB vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. LUIZ FERNANDO FARIA – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não.
O SR. LUIZ FERNANDO FARIA (PP – MG. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, eu só gostaria de esclarecer que nós discutimos 
exaustivamente esse projeto lá na Comissão, e essas 
emendas que foram apresentadas em plenário repe-
tem as emendas que foram discutidas na Comissão. 
Então, da minha parte, eu não vejo mais por que eu 
me sinto com dificuldade de convencer o Deputado 
Fernando Coruja, porque eu acredito que isso já foi 
esclarecido, discutido, debatido, e aprovado, e aque-
las que foram rejeitadas já haviam sido rejeitadas lá 
na Comissão.

 Portanto, agora nós temos que ir para a votação 
e para o encaminhamento aqui, se for o caso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 
mas estamos votando o adiamento por 2 sessões.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Demo-
cratas, Sr. Líder, como vota?

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 

Líder José Aníbal, do PSDB.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PSDB vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”. 
E o 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”. 
E o PR? 
O SR. JOFRAN FREJAT (PR – DF. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PR vota “não”, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”. 
E o PP? (Pausa.)
E o PTB? (Pausa.)
E o Bloco?
O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB – BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”. 
E o PV?
O SR. JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PV vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”. 
O PV vota “não”.

E o PP? (Pausa.)
E o PSC? (Pausa.)
O Líder do PP não está presente. 

O Democratas ainda não votou. O Democratas 
como vota?

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
temos vários requerimentos, nós temos a emenda 
aglutinativa global, nós temos destaques apresenta-
dos. Certo? Então, dentro de um entendimento para 
termos aqui o maior número de votações nominais, nós 
retiraríamos os requerimentos e conversaríamos exa-
tamente com a base do Governo para ver em quanto 
avançaríamos num processo nosso, de discussão de 
cada uma das aglutinativas globais, como também dos 
destaques que estamos apresentando. 

Então, eu gostaria de que V.Exa. me concedes-
se 2 minutos. É tempo suficiente para tentarmos ver o 
que podemos conseguir em um acordo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 
V.Exa. está retirando o requerimento?

O SR. RONALDO CAIADO – Gostaria de retirar, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Estão to-
dos de acordo? Porque os senhores já votaram, não 
é? Todos de acordo?

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – De acordo, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Depois 
eu decido sobre o requerimento, então. Primeiro os 
senhores conversam.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Não, o requerimento foi retirado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Foi retirado. 
(Pausa prolongada.)

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
há um acordo de procedimentos aqui no sentido de 
irmos tocando a votação, fazendo as nominais, e sem 
interstício. Então, pediria a V.Exa. que, à medida que 
a sessão fosse transcorrendo, fôssemos selecionando 
quais os destaques ou o que se vai submeter à votação 
nominal e levando a V.Exa., quebrando o interstício.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 
Deixe-me entender o que os senhores combinaram: 
a cada requerimento os senhores dirão se prossegue 
ou não prossegue...

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Não, não, será 
definido. Eles vão escolher. Serão 3 ou 4 votações 
nominais. Eles estão escolhendo quais serão. Infor-
maremos a V.Exa. quais serão as votações, as 3 ou 4 
votações nominais.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Mas os 
requerimentos saem todos, ou não?
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(Requerimentos a que se refere o Sr. 
Presidente)

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 117, XIII, do Regimento Inter-
no, que a votação do PL 5939-B/09, seja feita 
artigo por artigo.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2009. 
– Ronaldo Caiado, Líder do Democratas”

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 117, XIII, do Regimento Interno, 
que a votação das emendas ao PL 5939-B/09, 
sejam votadas uma a uma.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 
2009. – Ronaldo Caiado, Líder do Demo-
cratas”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre 
a Mesa os seguintes

REQUERIMENTOS DE DESTAQUES

DESTAQUE DE BANCADA 
(DEM)

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 161, e § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, destaque para votação em separado da 
Emenda nº 114 (Substitutivo Global), apresentada ao 
PL 5939/09 (Destaque de preferência).

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2009. – 
Guilherme Campos, Vice-Líder do Democratas.

DESTAQUE DE BANCADA 
(Bloco Parlamentar PSB,PCdoB,PMN,PRB)

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos dos arts. 117, IX c/c 161, 

inciso II e § 2º do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, destaque para votação em separado 
da Emenda Modificativa nº 6 do Sr. Rodrigo Rol-
lemberg, apresentada na Comissão Especial ao PL 
– 5939 de 2009.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2009. – 
Rodrigo Rollemberg, 1º Vice-Líder do Bloco Parla-
mentar PSB,PCdoB,PMN,PRB.

DESTAQUE DE BANCADA 
(Bloco Parlamentar PSB,PCdoB,PMN,PRB)

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos dos arts. 117, IX c/c 161, 

inciso II e § 2º do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, destaque para votação em separado 
da Emenda Modificativa nº 42 do Sr. Rodrigo Rol-

lemberg, apresentada na Comissão Especial ao PL – 
5939 de 2009.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2009. – 
Rodrigo Rollemberg, 1º Vice-Líder do Bloco Parla-
mentar PSB,PCdoB,PMN,PRB.

DESTAQUE DE BANCADA 
(PSDB)

Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do art. 161, II e § 2º, combi-

nado com o art. 117, IX do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados, destaque para votação em separado 
da Emenda nº 105 apresentada ao PL 5939/2009.

Sala das Sessões, 17de novembro de 2009. – 
Duarte Nogueira, 1º Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE DE BANCADA 
(DEM)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, e § 2º do 

Regimento Interno, destaque para votação em separado 
da Emenda nº 02 de autoria do Dep. Ronaldo Caiado.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2009. – 
Ronaldo Caiado, Líder do Democratas.

DESTAQUE DE BANCADA 
(DEM)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, e § 2º do 

Regimento Interno, destaque para votação em sepa-
rado da Emenda nº 17 de autoria do Dep. Ronaldo 
Caiado.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2009. – 
Ronaldo Caiado, Líder do Democratas.

DESTAQUE DE BANCADA 
(PV)

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do 
art. 161, § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, destaque para votação em separado 
da Emenda de Plenário nº 36, apresentada ao PL 
5.939/2009.

Sala das Sessões, 17de novembro de 2009. – 
Edson Duarte, Líder do PV

DESTAQUE DE BANCADA 
(PSDB)

Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do art. 161, II e § 2º, combi-

nado com o art. 117, IX do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados, destaque para votação em separado 
da Emenda nº 43 apresentada ao PL 5939/2009.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2009. – 
Duarte Nogueira, 1º Vice-Líder do PSDB.
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DESTAQUE DE BANCADA 
(PSDB)

Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do art. 161, II e § 2º, combi-

nado com o art. 117, IX do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados, destaque para votação em separado 
da Emenda nº 92 apresentada ao PL 5.939/2009.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2009. – 
Duarte Nogueira, 1º Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE DE BANCADA 
(PPS)

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exª, nos termos do Art. 161, § 2º 

do Regimento Interno, destaque para votação em se-
parado para o art. 15 do PL nº 5939 de 2009.

Sala das Sessões, 17de novembro de 2009. – 
Fernando Coruja, Líder do PPS.

O SR. EDUARDO CUNHA – Requerimento de 
obstrução? Ah, eu acredito que o Democratas retirará. 
Há apenas um requerimento de que ele precisa, de 
preferência para a aglutinativa. Esse tem que restar, 
e faz parte do acordo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Por exem-
plo, agora há um destaque de preferência, do DEM – 
da Emenda nº 114.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Esse vai sub-
sistir. Esse continuará.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Esse vai 
subsistir. Esse nós vamos votar agora, então.

O SR. EDUARDO CUNHA – Vamos votar agora.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Então, 

vamos votar agora o destaque de bancada da Emen-
da nº 114.

“DESTAQUE DE BANCADA
(DEM)
Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos ter-

mos do art. 161, e § 2º, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, destaque para vo-
tação em separado da Emenda nº 114 (Subs-
titutivo Global), apresentada ao PL 5939/09 
(Destaque de preferência).

Sala das Sessões, 17 de novembro de 
2009. – Guilherme Campos, Vice-Líder do 
Democratas”

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – É a preferência. Caiado, é 
a preferência.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A prefe-
rência. O de preferência o DEM mantém, não é?

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O de preferência 
mantém, para o substitutivo global.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Depu-
tado Líder Ronaldo Caiado vai falar a favor do reque-
rimento. 

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria depois 
que me recompusesse o tempo, porque o Deputado 
José Genoíno anda muito cioso dos minutos que são 
concedidos aqui à Oposição.

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, de-
pois de toda essa luta, nós estamos aqui apresentando 
ao projeto exatamente uma emenda substitutiva glo-
bal, alterando partes importantes, porque realmente 
a criação da PETRO-SAL é algo que choca toda a 
população brasileira. É a criação de mais uma esta-
tal, é mais gasto para a sociedade brasileira, é cada 
vez mais levar o Brasil para uma prática que só existe 
em países subdesenvolvidos. Ou seja, Sr. Presidente, 
seria o mesmo que nós médicos hoje tratarmos um 
paciente com hipertensão como à época em que se 
fazia sangria nos doentes. Veja, Deputado Alceni, há 
quanto tempo já não se pratica mais isso!

 Com essa estatização que o Governo está pro-
pondo, cada vez mais criando organismos para criar 
muitos mais cargos e empregos, com essa situação, 
hoje, de aparelhamento do Estado, nós vendo resulta-
dos negativos a cada dia. Acabamos de ter um apagão. 
O apagão deu-se exatamente por isso, ou seja, pelo 
aparelhamento de todos aqueles organismos, porque 
deveria haver pessoas competentes e qualificadas, e 
não aquele processo de buscar os aliados ou filiados 
partidários para ocuparem aquela situação nos con-
selhos e nas diretorias dos órgãos.

Então, o que é a PETRO-SAL? Não é nada mais 
do que aquilo que eu disse ontem: é o sheik, é aquele 
que se propõe a intermediar negócios. Ali, a empresa vai 
chegar, vai dizer qual é o custo de produção, e ali será o 
espaço para negociar mais 10% para um, 10% para outro, 
e quem é que é penalizada? A sociedade brasileira! 

Mas por que é que essa estrutura volta? Essa es-
trutura volta porque, sem dúvida, ela é um grande meio 
de cultura para que a prática da corrupção prolifere e 
ache espaço dentro da estrutura do Governo.

É exatamente contra tudo isso que nós apresen-
tamos – já que não conseguimos derrubar, derrotar a 
criação da PETRO-SAL – algumas alterações subs-
tantivas, dentre elas: limitar exatamente o número de 
cargos comissionados, exigir que as pessoas sejam 
qualificadas, mas também que sejam sabatinadas no 
Senado Federal, enfim, que nós tenhamos aí uma limi-
tação de pessoas que venham a ocupar esse Conselho 
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de Administração e o Conselho Fiscal, e que esses 
conselhos não venham amanhã onerar o cidadão.

A nossa votação é favorável. O voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-

caminhar o voto contrário, 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, essa preferência para a emen-
da aglutinativa apresentada pelo DEM não procede. A 
emenda aglutinativa praticamente anula o papel estraté-
gico dessa empresa no acompanhamento do processo 
operacional, na medida em que se vai mudar a concep-
ção da exploração da riqueza pelo regime de partilha. 
Portanto, a emenda aglutinativa deve ser rejeitada. 

Consequentemente, a essa preferência nós so-
mos contrários, e já indicamos o voto do PT – contrário 
à preferência, chamando a bancada para que venha ao 
plenário, porque, pelo acordo feito aqui, nós teremos 4 
votações nominais. Se nós ficarmos no plenário, agi-
lizaremos a aprovação do Projeto de Lei nº 5.939/09, 
que cria a PETRO-SAL, uma empresa fundamental no 
processo operacional da partilha, que é o novo modelo 
da exploração do petróleo no fundo do mar.

Portanto, somos contra a preferência, Sr. Pre-
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos à 
orientação das bancadas. Como vota o PMDB?

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota 
“não”, Sr. Presidente, e pede aos seus Parlamentares 
para que venham ao plenário para que possamos aca-
bar rapidamente essas votações.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
são 2 para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Perdão?
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – São 2 Depu-

tados para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sim, mas 

um de cada lado. Fala um contra, um a favor. É desta-
que de emenda. Fala um de cada lado.

 Como vota o DEM – Deputado?
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Não, trata-se 

de um substitutivo, Presidente! É uma emenda agluti-
nativa substitutiva global.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Nós estamos votando reque-
rimento de preferência, não é o substitutivo. Se fosse 
o substitutivo haveria 2 encaminhamentos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – V.Exa. 
pode falar como autor do destaque.

O Deputado José Carlos Aleluia tem a palavra. 

Um minutinho só, eu já vou pedir a orientação 
das bancadas.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, essa é uma emenda aglutinativa que não resolve o 
problema principal. Nossa divergência com o Governo é 
quanto ao modelo. O modelo proposto está equivocado.

 O atual Governo não aprende. Há cerca de 5 anos 
vieram aqui ao plenário, com a nossa advertência, e 
alteraram o modelo do setor elétrico brasileiro. Deu no 
que deu. Hoje, às 10h da noite, completa uma semana 
que o modelo proposto pela Ministra Dilma provocou 
um apagão em 60 milhões de lares brasileiros.

Em 1997 nós promovemos uma mudança estru-
tural na indústria de petróleo no Brasil. Nós acabamos 
com o monopólio. E, graças a essa decisão de 1999, o 
Brasil, que naquela altura tinha 2 bilhões de barris em 
reserva de petróleo, hoje já tem cerca de 14 bilhões 
em reservas, comprovados. E o pré-sal é filho do mo-
delo aprovado em 1997.

Agora, com o único intuito eleitoral, e com o in-
tuito secundário de tomar recurso dos Estados – eu 
quero abrir os olhos sobretudo dos Deputados do Rio 
de Janeiro –, o que o Governador do Rio de Janeiro 
está fazendo com aquele Estado é não só prejudicar 
o seu Governo como vender o futuro do Estado. Na 
hora em que o Governador do Rio concorda em aca-
bar com a contribuição especial em todo o pré-sal, ele 
mostra que não é Governador para defender o Rio; é 
Governador para agradar o Planalto. 

Aliás, nós estamos cheios de Governadores que 
se dedicam prioritariamente a agradar o Planalto e 
esquecem-se de defender o seu Estado. Ontem houve 
aqui uma reunião da bancada do Nordeste em que sur-
giu uma estrela solitária, o Governador de Pernambuco, 
que disse claramente que, entre Planalto e Pernambuco, 
ele ficaria com Pernambuco. Os baianos todos ficaram 
com inveja. O Governador da Bahia jamais deixaria o 
seu compadre Lula para defender a Bahia.

Na verdade, estamos propondo o destaque por-
que ele dá uma ligeira melhorada no projeto, mas é 
apenas uma ligeira melhorada.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Vamos votar, Sr. Pre-
sidente!

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – O destaque não 
resolve o problema. Continua sendo criada essa empresa 
pré-histórica para gerar empregos e corrupção. 

Os brasileiros que eu represento, do interior da 
Bahia, os brasileiros de Campo Formoso, de Uauá, de 
Paulo Afonso, de Salvador, de Valença, do Baixo Sul, 
esses brasileiros não vão ganhar nada com esse pro-
jeto, mas seguramente esse projeto vai fazer com que 
Brasília fique cada dia mais parecida com um emirado 



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 64961 

árabe. Hoje eu estava andando de carro com um amigo, 
e ele disse: “Por pouco Brasília não parece Abu Dhabi; 
aqui é um Brasil onde não falta dinheiro”. 

Essa estatal daqui a pouco estará construindo 
também um palácio, um palácio para abrigar burocratas 
que vão ganhar mais de R$ 20 mil. Só não há dinheiro 
para aposentado. 

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 

vota o PSDB?
O SR. JOSÉ ANÍBAL – Quero encaminhar o 

voto do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Por coerência, Sr. Presidente, 
o PSDB é contrário a essa empresa, à criação dessa em-
presa. Ao nosso ver, ela é cabide de emprego. A direto-
ria da ANP, com mais competência, exerceria melhor as 
funções dessa empresa, que serão funções para serem 
exercidas em longo prazo. Não há nenhuma urgência, 
nenhuma relevância. Como votamos contra o projeto do 
Governo, votamos também contra esse substitutivo. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Perdão, 
vota contra o substitutivo? Vota “não”.

O Bloco como vota? (Pausa.)
O PSC como vota?
O SR. MILTON BARBOSA (PSC – BA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PSC vota “não” à 
preferência, Sr. Presidente, e convoca seus Deputados 
para que venham a Plenário com urgência.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP 
como vota? (Pausa.)

O PR como vota?
O SR. ROBERTO BRITTO (PP – BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PP – Sr. Presidente, enten-
de que essa emenda, aliás, esse projeto foi discutido 
exaustivamente na Comissão Especial, onde o Relator, 
o nobre Deputado Luiz Fernando, fez um belo traba-
lho. E em função disso, entendemos que não é preciso 
mudar. Isso já foi discutido exaustivamente, e por isso 
nós votamos “não”, contra a aglutinativa global.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
Como vota o PR – Deputado Luciano Castro?
O SR. LUCIANO CASTRO (PR – RR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PR vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota 
o PDT – Deputado Brizola Neto?

O SR. BRIZOLA NETO (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT orien-
ta o voto “não”.

Parabenizo o Relator, Deputado Luiz Fernando 
Faria, pelo belo trabalho feito na Comissão Especial, 
a qual tivemos a oportunidade de presidir. 

Quero discordar do Líder José Carlos Aleluia. O 
advento do pré-sal não é fruto do marco regulatório 
de 1997, e, sim, de 40 anos de monopólio estatal do 
petróleo, que brindou os brasileiros com a empresa 
PETROBRAS.

O PDT orienta o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Bloco 

do PSB como vota?
O SR. FERNANDO COELHO FILHO (Bloco/PSB 

– PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco/
PSB vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
O PSOL como vota?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
temos uma posição ampla em relação às propostas 
do pré-sal, apoiando inclusive algumas delas. 

Nesse caso específico, o fato de ser uma nova em-
presa pública ou estatal não a legitima inteiramente por 
si mesma. Os contratos de partilha que defenderemos 
– defendemos mais ainda o monopólio da exploração e 
uma PETROBRAS inteiramente estatal para gerir uma 
riqueza estratégica como essa – poderiam, sob a su-
pervisão do Ministério de Minas e Energia, ser sempre 
aferidos e acertados pela Agência Nacional de Petróleo. 
Essa nova estatal, que já vai ser de fato espaço de dis-
puta, de ocupação de cargos e de barganha, a nosso 
juízo, é desnecessária. O monopólio do petróleo, um 
projeto sustentável, o fortalecimento da PETROBRAS, 
sim. Uma nova empresa, ainda que estatal, não nos 
parece necessária. Há quem possa gerir e conhecer 
muito bem esses caminhos para garantir a soberania 
nacional e a riqueza para o povo brasileiro.

Portanto, “não” à emenda, antecipando o “não” a 
este projeto específico.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PTB 
como vota?

O SR. LUIZ CARLOS BUSATO (PTB – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PTB é contra o 
destaque de preferência, Sr. Presidente, porque nós 
achamos que a PETRO-SAL é a empresa que vai gerir 
os contratos de partilha e nós somos a favor disso.

O voto é “não”, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Partido Verde vota “não” também.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PV en-
caminha o voto “não”.

O PPS – Líder Coruja, como vota?
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O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
emenda substitutiva global do Democratas não alte-
ra a concepção de que é uma empresa pública, ape-
nas repete aquilo que está colocado, que a empresa 
PETRO-SAL se submete ao regime privado, porque 
as empresas públicas têm personalidade jurídica de 
direito privado, como têm as sociedades de economia 
mista. Essa contraposição que se quer fazer entre o 
setor público e o privado não existe.

 Eu acho que a emenda aglutinativa incorpora 
mecanismos de fiscalização, de controle – a questão 
de limitar os cargos comissionados. É preciso ter con-
trole. Não pode a empresa ficar ao deus-dará.

Nós encaminhamos “sim”, pela emenda agluti-
nativa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
essa votação por acordo seria nominal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Nominal.
O SR. LUIZ CARLOS BUSATO (PTB – RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O voto do PTB é 
“não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PTB 
vota “não”.

O Democratas como vota?
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para 
orientar, eu gostaria de pedir reflexão a todos os Par-
lamentares, porque aquilo que o Deputado Coruja co-
locou é exatamente a nossa preocupação. Daí termos 
elaborado uma emenda substitutiva global para tentar 
coibir esses excessos. Estamos tentando fazer com 
que essa empresa não seja apenas de apaniguados, 
uma partidarização do Estado. Estamos preocupados 
em limitar as funções dessa empresa, a quantidade 
de diretores, exigir qualificação dos diretores, que se-
jam também sabatinados pelo Senado Federal e não 
tenham nenhuma remuneração.

É por isso que peço que nos deem essa oportu-
nidade com o voto “sim” ao destaque de preferência 
da emenda substitutiva apresentada pelo Democratas, 
que corrige, que melhora muito, que, sem dúvida al-
guma, dá uma oxigenação maior para podermos inibir 
esse processo cada vez mais de utilização de cargo 
público com interesse partidário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Gover-
no como vota?

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
chamar a atenção do Plenário para um dos itens fun-
damentais do substitutivo proposto pelo Democratas.

O projeto que o Governo enviou para a Câma-
ra e que foi acolhido pelo Relator dá como funções à 
PETRO-SAL: a gestão dos contratos de partilha; avaliar 
técnica e economicamente os planos de exploração, 
de avaliação, de desenvolvimento e de produção do 
petróleo; monitorar e auditar a execução dos projetos 
de exploração, avaliação e desenvolvimento; além de 
fazer cumprir as exigências de conteúdo local nessa 
exploração. Vejam que o Democratas propõe a reti-
rada dessas competências da PETRO-SAL, que são 
exatamente as que protegem o interesse nacional. A 
questão do conteúdo local nesses contratos de explo-
ração é para proteger a indústria nacional. O Democra-
tas propõe no seu substitutivo retirar essa função da 
PETRO-SAL, além da função de controlar os custos, 
os contratos, e assim por diante.

O Governo vota “não”, Sr. Presidente, porque 
não é possível aceitar uma desfiguração dessas em 
relação à defesa do interesse nacional.

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. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB pede aos seus Deputados que venham a ple-
nário votar rapidamente nesta votação nominal.

O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, peço 
a V.Exa. que me dê mais 1 minuto para complementa-
ção da minha fala.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é preciso 
esclarecer e mostrar que aquilo que foi levantado pelo 
Líder do Governo não procede. Pelo contrário. Eu disse 
que a PETRO-SAL é o sheik, e isso está comprovado 
pela fala do Líder do Governo. O sheik é aquele que 
não precisa da Agência Nacional do Petróleo – ANP. 
A Agência Nacional do Petróleo é independente e tem 
mandato. A PETRO-SAL, não, os membros são indi-
cados pelo Presidente da República, de acordo com a 
vontade e o humor do Presidente da República. Se o 
empresário propôs a negociata, e o Governo aceitou, 
mantêm-se os diretores; se ele manteve uma proposta 
correta, demitem-se os diretores. 

Então, é exatamente ao contrário. Essa modificação 
garante a transparência e impede que a vontade do Presi-
dente da República modifique a composição da PETRO-
SAL. Esse é o ponto alto para o qual precisamos alertar. 
Não há nada aí de defesa da União, pelo contrário, há 
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uma estrutura que dará apoio a um processo de desvio 
de procedimento e a instalação de algo que poderá de-
negrir cada vez mais a gestão da PETRO-SAL.

Estamos preocupados, Sr. Presidente, porque 
essa proposta está roubando todas as atribuições da 
Agência Nacional do Petróleo, deixando na mão de 
quem é nomeado pelo Presidente da República, que 
pode ser uma pessoa totalmente desqualificada, como 
estamos vendo hoje na área de energia elétrica, quando 
um apagão acontece no País por total incompetência 
das pessoas que estão à frente do gerenciamento da 
área de energia no País. É a “petetização” do Governo. 
A “petetização” do Governo tem nos preocupado.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB convida os seus Deputados e Deputadas ao 
plenário. Estamos votando “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Líder 
Henrique Fontana tem a palavra.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Só para contraditar, 
Presidente. Primeiro, vamos carregar com bom humor 
aquilo que o Deputado Caiado colocou – nem compre-
endi bem a palavra – a “petetização” da PETRO-SAL 
etc. Se de fato todos os grandes técnicos que atuam 
nas empresas estatais brasileiras decidissem se filiar 
ao nosso partido – isso não é verdade; muitos técnicos 
qualificados não têm partido, outros estão no PMDB – 
outros ainda, no Democratas etc. –, eu até ficaria feliz. 

Mas quero voltar ao tema central. Aqui colocamos 
como uma das funções da PETRO-SAL fazer cumprir 
as exigências contratuais referentes ao conteúdo local. 
A isso ele não respondeu, porque o Democratas retirou 
essa competência, que protege a indústria nacional, no 
seu substitutivo. O nosso Relator corretamente protege a 
indústria nacional dando à PETRO-SAL essa função, além 
de toda a função que ela terá de acompanhar os custos 
da extração de petróleo, Deputado Fernando Ferro, por-
que esses custos da extração do petróleo serão abatidos 
do resultado que será partilhado e da parte que ficará 
com a União. E nós, de fato, assumimos aqui no plenário: 
queremos ampliar a parcela que fica com a União, para 
alimentar o Fundo Social que vai fazer grandes investi-
mentos em educação, em ciência e tecnologia, na área 
ambiental, em saúde, em cultura, e assim por diante.

No fundo, o que há aqui é uma diferença de concep-
ção. O Democratas tem uma visão de caráter totalmente 
diferenciada. Tanto que uma outra emenda do Deputa-
do José Carlos Aleluia quer retirar da PETROBRAS a 
prerrogativa de ser a única exploradora do petróleo do 
pré-sal. Quer abrir para outras empresas, provavelmente 
multinacionais. Mas, felizmente, o Plenário está se po-
sicionando para manter o texto do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Líder Fer-
nando Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sobre 
o assunto ainda. Estamos encaminhando “sim”. Acho 
que o Deputado Henrique Fontana não tem razão 
nessa questão. Houve uma inversão no processo de 
votação. A questão do conteúdo local está no projeto 
que deveria ser o primeiro a ser votado, o do marco 
regulatório. É lá que se define o que é conteúdo local. 
Lá diz – evidentemente vamos votar a favor – que tem 
que ser a preferência para a indústria nacional. Aqui é a 
quem cabe fiscalizar isso. O Democratas retirou aí que 
seria da PETRO-SAL. Isso pode ser feito por qualquer 
órgão do Governo. Uma vez aprovado no marco regu-
latório, e nós vamos votar a favor da tese do conteúdo 
local, pode ser feito por qualquer órgão do Governo, 
independentemente de ser a PETRO-SAL ou não.

O grande problema desse projeto é que não está 
claro o papel da PETRO-SAL. Está misturado. Não 
houve um debate importante. Nós apresentamos até 
emendas para tentar clarear melhor isto: por exemplo, 
a diferença entre o papel da ANA e da PETRO-SAL. 

Em relação ao conteúdo local, nós somos a fa-
vor. Não está sendo tratada nesse projeto a definição 
do que é e a exigência de um tratamento diferencia-
do. Isso está no projeto original do marco regulatório, 
e nós vamos votar a favor.

O SR. EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 

Eduardo Valverde.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é evi-
dente que há um choque de concepções de Estado. O 
importante nessa concepção que hoje está sendo de-
fendida pelo Presidente Lula é fortalecer o poder conce-
dente. O poder concedente é o Estado brasileiro, que, 
ao criar uma empresa que vai analisar essa riqueza e 
ver as melhores condições da sua utilização, permite 
que o órgão regulador controle aquilo que foi acertado 
entre o poder concedente e o concessionário. Este é o 
papel da ANP: regulamentar essa relação.

Mas a definição de estratégia e de procedimentos 
exploratórios cabe ao Estado, que criou uma empresa 
específica, como a Noruega criou. Isso não é uma ino-
vação do Estado brasileiro. Países de corte capitalista, 
como a Noruega, estabeleceram igual forma.

Certamente, o discurso da Oposição não é tão 
somente confrontar com isso, e sim confrontar com o 
modelo de Estado liberal, que permitiu que um viaduto 
em São Paulo caísse porque o Estado não teve a con-
dição necessária para fiscalizar uma obra de grande 
impacto no sistema viário do Estado de São Paulo, o 
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Rodoanel. Acho que, em vez de se preocupar com a 
PETRO-SAL, a Oposição deveria olhar o seu quintal 
e fazer com que as obras viárias do seu principal Es-
tado sejam executadas de maneira correta, e não com 
aquilo que o TCU estabeleceu, uma economia contrária 
ao interesse da população.

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós gostarí-
amos de convocar toda a bancada do Partido dos Tra-
balhadores a vir ao plenário, para votar este importante 
projeto, que cria a PETRO-SAL, empresa fundamental 
para o desenvolvimento, para a pesquisa, para a explo-
ração do petróleo do pré-sal. É fundamental a presença 
de todos os nossos Deputados no plenário, para votar-
mos a matéria o mais rapidamente possível.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB pede aos seus Parlamentares que venham 
ao plenário, a fim de terminarmos rapidamente esta 
votação. Vamos ter mais 3 votações nominais, apenas 
referentes a este projeto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu peço 
aos Líderes que também peçam aos liderados que fi-
quem no plenário, porque haverá outras votações no-
minais. Naturalmente, isso facilita a votação, além de 
permitir que todos acompanhem os debates.

O SR. GERALDO PUDIM (PR – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas um registro.

Quero parabenizar a Deputada Bel Mesquita, que 
teve aprovado hoje no Senado Federal projeto de sua 
autoria, que cria o Cadastro Nacional de Desaparecidos. 
S.Exa. está presidindo uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito que investiga o desaparecimento de crianças 
e adolescentes no País. 

Queremos fazer este registro e parabenizar a 
Deputada Bel Mesquita por essa iniciativa que muito 
benefício trará ao povo brasileiro.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em nome 
da bancada do PSDB – quero pedir aos Parlamentares 
que venham ao plenário, para que possamos concluir 
esta votação, votando “não” a este destaque.

Também quero fazer um breve registro.
Ouvi o Deputado que me antecedeu, no meio 

da discussão do pré-sal, fazer alusão ao acidente 
havido no Rodoanel. Talvez S.Exa. desconheça que 
um Deputado do seu partido, o PT – retirou hoje o 
requerimento na Comissão de Fiscalização Financei-
ra e Controle porque houve um entendimento de que 
todas as ações que estão sendo feitas pelo Governo 
de São Paulo, pelo Governador José Serra, são com-
patíveis e coerentes com o acidente que ali ocorreu e 
será feita uma cautela aguardando a posição do IPT e 

do Instituto de Criminalística para que posteriormente 
possamos tomar outra medida. 

O SR. JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-
taria de convocar os Parlamentares do Partido Verde 
para que venham ao plenário, a fim de darmos cele-
ridade ao processo – teremos ainda 3 votações –, e 
discutirmos as matérias com mais propriedade. 

O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
apenas registrar a presença em plenário do sempre 
Deputado Silvio Peccioli, o Silvinho, hoje Prefeito de 
Santana de Parnaíba. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Nossa 
saudação ao ex-Deputado e Prefeito de Santana de 
Parnaíba, Silvio Roberto Cavalcanti Peccioli. 

O SR. FERNANDO MARRONI (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se 
me permite, eu gostaria de fazer um comentário neste 
momento em que nossos companheiros, colegas da 
base do Governo, se dirigem ao plenário para cumprir 
uma das mais nobres funções deste Parlamento: fazer 
essa legislação a favor do povo brasileiro, a favor de 
um futuro, quando poderemos contar com recursos ne-
cessários para desenvolver tudo aquilo que sabemos 
fazer no que diz respeito à educação, saúde, ciência e 
tecnologia, energia e ao meio ambiente num país como 
o nosso, vocacionado para esses temas.

 Ontem houve o lançamento do filme sobre o Pre-
sidente Lula. Sr. Presidente, quero fazer um registro da 
beleza, do espetáculo, da maravilha que foi a produção 
desse filme, o mais caro da história brasileira, mas que 
com certeza é um filme carregado da história brasileira. 
Ali estão representados os brasileiros sofridos deste País. 
Ao se eleger Presidente da República, Lula honrou toda 
a sua vida e certamente a vida de tantos brasileiros.

Há ali também uma homenagem muito forte às 
mães brasileiras. É por isso que são elas hoje protago-
nistas do Bolsa Família, protagonistas dos programas 
de habitação, protagonistas dos programas de reforma 
agrária no campo e na cidade.

Faço esse registro emocionado em relação ao filme 
que vi na grande tela do Festival de Cinema de Brasília, 
aliás, um grande festival, que orgulha o nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JILMAR TATTO (PT – SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos votando 
hoje algo extraordinário na história deste País, parecido 
com o que aconteceu em 1953, quando neste Parlamen-
to foi criada a PETROBRAS. Havia naquela época uma 
dúvida muito grande, e o próprio Presidente da Repúbli-
ca, Eurico Gaspar Dutra, em 1951, enviou para cá um 
projeto de lei dizendo que o Brasil não tinha condições 
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de explorar o petróleo. Foi através de um movimento dos 
estudantes, da esquerda deste País, dos sindicalistas, 
que criamos o monopólio da PETROBRAS.

Hoje estamos criando a PETRO-SAL, que vai ser 
a representante da União nessa partilha, a PETRO-
SAL que vai ter 100% do capital da União. Por que 
não a PETROBRAS? Porque a PETROBRAS vai fazer 
parte da partilha... 

(O microfone é desligado.)

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
vamos encerrar a votação, já deu quorum.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou encer-
rar a votação, só vou esperar o Deputado Silvio Costa, 
que chegou a tempo de votar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está en-
cerrada a votação. Resultado da votação: 

VOTARAM

SIM:  38
NÃO:  239
ABSTENÇÃO:  1
TOTAL:  278
O Destaque foi Rejeitado.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PL nº 5939/2009 – Destaque Preferên-
cia Emenda Substitutiva de Plenário nº 114 – Nominal 
Eletrônica 
Início da votação: 18-11-2009 16:34
Encerramento da votação: 18-11-2009 16:50
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O SR. JOSÉ CARLOS MACHADO (DEM – SE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido, na votação anterior.

O SR. JOÃO DADO (PDT – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o PDT 
– na votação anterior

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Registro 
a presença nobilíssima do Sr. Embaixador de Taiwan, 
que faz uma visita a este plenário. Com os aplausos 
dos Srs. Deputados. (Palmas.) 

O SR. EDUARDO AMORIM (PSC – SE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o PSC.

O SR. LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB – GO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido.

O SR. FÁBIO RAMALHO (PV – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. PASTOR PEDRO RIBEIRO (PR – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o PR.

O SR. CARLOS SAMPAIO (PSDB – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acom-
panhei o partido, na última votação. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção as Emendas de Plenário nºs 72 e 87, com parecer 
pela aprovação, ressalvados os destaques.

“EMENDA Nº 72

Acrescente-se a parte final do Parágrafo único ao 
art. 12 do projeto de lei a seguinte expressão:

‘Art. 12.  .................................................
Parágrafo único. O funcionamento e as 

atribuições do Conselho Fiscal serão definidos 
no estatuto que deverá prever expressamente 
a contratação de auditores independentes para 
realização de auditoria anual e das demons-
trações contábeis da empresa pública criada 
por esta Lei. (NR)”

“EMENDA Nº 87
Dê-se nova redação ao parágrafo único 

do Art. 1º do Projeto de Lei 5.939, de 2009:
‘Art. 1º  ..................................................
Parágrafo único. A PETRO-SAL terá sede 

e foro em Brasília e escritório central no Rio 
de Janeiro.”

A SRA. ANGELA PORTELA (PT – RR. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vo-
tam os Srs. Líderes?

Como vota o PT?
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Neste caso, é “sim”, Sr. 
Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É “sim”.
O SR. EDUARDO SCIARRA – Para orientar, Sr. 

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 

Tem a palavra, Deputado.
O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM – PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
mocratas entende que o projeto precisa ser melhorado; 
as emendas vêm nesse sentido. Nós temos de fazer 
passar pelo Congresso essas questões. E não podemos 
permitir que a empresa a ser criada, a PETRO-SAL, 
venha a ser mais uma daquelas empresas que come-
çam com 130 funcionários e, quando vemos, chegam 
a 5 ou 6 mil funcionários. 

Por todas essas questões, somos favoráveis ao 
encaminhamento destas emendas. “Sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem 
mais vota? 

PMDB?
O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PP?

O SR. ROBERTO BRITTO (PP – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP entende 
que este projeto foi exaustivamente discutido na Co-
missão Especial e por isso entende que não precisa 
mais dessas mudanças. Votamos “sim”, votamos com 
o Relator.O SR. EDIGAR MÃO BRANCA (PV – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o Partido Verde, na votação anterior.

O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, a 
orientação do PSOL. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSOL 
tem a palavra.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a nossa 
orientação, dentro desta visão da desnecessidade desta 
estatal, ainda que defendendo, mais do que o modelo 
de partilha, o monopólio, é de que, realisticamente, o 
projeto será aprovado; e a auditoria independente, com 
auditagem anual, sede em Brasília, escritório central 
no meu Rio de Janeiro, são emendas saudáveis para 
essa empresa, a nosso juízo, desnecessária.

 De qualquer forma, o nosso voto a essas emen-
das é “sim”.
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O SR. SARAIVA FELIPE (Bloco/PMDB – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido, na votação anterior.

O SR. EDIGAR MÃO BRANCA (PV – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Partido Verde encaminha o voto “sim”.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT enca-
minha “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PT en-
caminha “sim”.

O PSDB como encaminha, Deputado Duarte 
Nogueira?

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB vai orientar o seu voto “sim”, tendo em vista que, 
inclusive, várias dessas emendas foram apresentadas 
por Parlamentares do nosso partido, na direção de 
procurar aperfeiçoar a matéria, posto que já nos ma-
nifestamos contrários à criação de uma nova empresa 
porque entendemos que a própria Agência Nacional 
do Petróleo, a PETROBRAS e o Ministério de Minas e 
Energia perdem força, perdem robustez, na criação de 
mais uma empresa, que vai gerar mais cargos, mais 
despesas, mais atividade burocrática. Portanto, um 
ônus maior para a sociedade brasileira, sem cumprir 
a finalidade que tão bem já cumpre hoje a Lei Geral do 
Petróleo, que desde 1997 regula o nosso setor. 

O PSDB defende um sistema misto, mas sem 
onerar ainda mais a sociedade brasileira. Portanto, 
apresentamos o nosso voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Bloco, 
como vota?

O SR. FÁBIO FARIA (Bloco/PMN – RN. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Bloco vota “sim”.

E eu votei com o partido, na votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PTB – 

como vota?
O SR. ARMANDO ABÍLIO (PTB – PB. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”, 
Deputado Armando Abílio. 

PR?
O SR. JOSÉ ROCHA (PR – BA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
PDT?
O SR. BRIZOLA NETO (PDT – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT vota 
“sim e quer lembrar aos nobres colegas Parlamentares 

que, se hoje estamos procedendo à votação de uma 
nova empresa estatal para representar o Estado bra-
sileiro nos contratos de partilha, é porque no ano de 
1997 houve aqui a quebra do verdadeiro marco regu-
latório que ensejou a PETROBRAS no Brasil, que du-
rou 40 anos e que possibilitou ao Brasil chegar a esta 
condição que temos hoje, de ser um país com grandes 
reservas de petróleo. O marco regulatório instituído em 
1997 foi um marco regulatório lesa-pátria. E hoje nós 
estamos restabelecendo a soberania no nosso País 
na questão do petróleo.

O PDT encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Voto “sim”.
PSC?
O SR. EDUARDO AMORIM (PSC – SE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSC orienta ”sim”, por entender que é o melhor para 
o Brasil.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PPS vota “sim”. 

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O Governo vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção as emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem for 
pela aprovação permaneça como se acha. (Pausa.)

APROVADAS.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-

ção as Emendas de Plenário de nºs 1 a 12, 15 a 39, 
41 a 61, 64 a 71, 74, 75, 77 a 86, 88, 90 a 93, 95 a 
100, 102 a 104 e 106 a 114, com parecer pela rejeição, 
ressalvados os destaques.

“EMENDA Nº 1
Dê-se ao inciso V do art. 4º do Projeto de 

Lei em epígrafe a seguinte redação:
“Art. 4º ...................................................
V – exercer outras atividades necessárias 

ao cumprimento de seu objeto social, conforme 
definido no seu estatuto, incentivando a criação 
e manutenção de institutos públicos na área 
de ciência e tecnologia que tenham relação 
com a atividade fim da empresa.”

“EMENDA Nº 2
Dê-se ao art. 11 do PL 5.939/09 a se-

guinte redação:
“Art. 11. Os membros da Diretoria Execu-

tiva serão nomeados pelo Presidente da Re-
pública, por indicação do Ministério de Minas e 
Energia, após aprovação do Senado Federal, 
nos termos da alínea “f” do inciso III do artigo 
52 da Constituição Federal.
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§ 1º Os membros da Diretoria Executiva 
serão brasileiros, de reputação ilibada, for-
mação universitária, experiência comprovada 
e elevado conceito no respectivo campo de 
especialidade.

§ 2º O funcionamento e as atribuições da 
Diretoria Executiva, bem como o número de 
diretores, que não será superior a 05 (cinco) 
e o respectivo prazo de gestão, que não será 
superior a 02 (dois) anos, sem recondução, 
serão definidos no Estatuto.”

“EMENDA Nº 3
Suprimam-se os artigos 14 e 15 do PL 

5.939/09, renumerando-se os subsequen-
tes”.

“EMENDA Nº 4
Dê-se ao art. 10 do PL 5.939/09 a se-

guinte redação:
“Art. 10.  ................................................
§ 1º Os membros do Conselho de Ad-

ministração serão brasileiros, de reputação 
ilibada, formação universitária, experiência 
comprovada e elevado conceito no respecti-
vo campo de especialidade, devendo ser no-
meados pelo Presidente da República, após 
aprovação do Senado Federal, nos termos da 
alínea “f” do inciso III do artigo 52 da Consti-
tuição Federal.

§ 2º O funcionamento e as atribuições do 
Conselho de Administração, bem como o prazo 
de gestão de seus membros, que não poderá 
exceder a 02 (dois) anos, sem possibilidade de 
recondução, serão definidos no Estatuto.”

“EMENDA Nº 5
Dê-se ao art. 12 do PL 5.939/09 a se-

guinte redação:
“Art. 12.  ................................................
§ 1º Os membros do Conselho Fiscal 

serão brasileiros, de reputação ilibada, for-
mação universitária, experiência comprovada 
e elevado conceito no respectivo campo de 
especialidade.

§ 2º O funcionamento e as atribuições do 
Conselho Fiscal serão definidos no Estatuto.

“EMENDA Nº 6
Substitua-se, onde houver, na ementa e 

corpo do presente Projeto de Lei, a expressão 
“PETRO-SAL”, pela expressão “PETRO-SAL 
BRASIL”.

“EMENDA Nº 7
O art. 7º do Projeto de Lei nº 5.939, de 

2009 passa a vigorar com a seguinte pará-
grafo segundo:

“Art. 7º Constituem recursos da PETRO-
SAL:

 ..............................................................
Parágrafo segundo. As unidades da Fe-

deração terão participação na remuneração 
obtida pela PETRO-SAL pela gestão dos con-
tratos de partilha de produção previstos no 
parágrafo anterior.”

“EMENDA Nº 8
O Parágrafo único do art. 1ºº do Projeto 

de Lei nº 5.939, de 2009 passa a vigorar com 
a seguinte parágrafo segundo:

“Art. 1º  ..................................................
Parágrafo único. A PETRO-SAL terá sede 

e foro em Brasília, podendo instalar escritórios 
em outras unidades da federação.”

“EMENDA Nº 9
O art. 6º do Projeto de Lei nº 5.939, de 

2009 passa a vigorar com a seguinte reda-
ção:

“Art. 6º A PETRO-SAL terá seu capital 
social representado por ações ordinárias no-
minativas, com 51% de propriedade da União 
Federal e 49% de participação de estados 
membros e municípios.

Parágrafo único. A integralização do ca-
pital social será realizada com recursos oriun-
dos de dotações consignadas no orçamento 
da União, bem como da participação das uni-
dades da federação.”

“EMENDA Nº 10
O art. 1º do Projeto de Lei nº 5.939, de 

2009 passa a vigorar com a seguinte reda-
ção:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado 
a criar empresa pública, sob a forma de socie-
dade anônima, denominada Empresa Brasileira 
de Administração de Petróleo e Gás Natural 
S.A. – PETROMAR, vinculada ao Ministério 
de Minas e Energia, com prazo de duração 
indeterminado.”

“EMENDA Nº 11
O art. 5º do Projeto de Lei nº 5.939, de 

2009 passa a vigorar com a seguinte reda-
ção:

Art. 5º É exigida a licitação para a con-
tratação da PETRO-SAL pela administração 
pública para realizar atividades relacionadas 
ao seu objeto.

Parágrafo único. Todas as obras, serviços, 
inclusive de publicidade, compras, alienações e 
locações realizadas no âmbito da PETRO-SAL 
deverão observar a Lei nº 8.666, de 1993.”
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“EMENDA Nº 12
O art. 8º do Projeto de Lei nº 5.939, de 

2009 passa a vigorar com a seguinte reda-
ção:

“Art. 8º Ato do Poder Executivo aprovará 
o estatuto da PETRO-SAL.

Parágrafo primeiro. O estatuto fixará o 
número máximo de empregados e o de fun-
ções e cargos de livre provimento, as quais 
serão limitadas a vinte por cento do total de 
empregados efetivos.

Parágrafo segundo. Fica vedada a no-
meação de cônjuge, companheiro ou parente 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até 
o terceiro grau, inclusive, da autoridade no-
meante ou de servidor da mesma pessoa ju-
rídica ou vinculado ao Ministério das Minas e 
Energia ou de qualquer empresa que detenha 
participação societária da Petrobras S/A ou da 
Agência Nacional de Petróleo-ANP, investido 
em cargo de direção, chefia ou assessoramen-
to, para o exercício de cargo em comissão ou 
de confiança, ou, ainda, de função gratificada 
na PETRO-SAL.”

“EMENDA Nº 15
Inclua-se o seguinte inciso ao art. 10 do 

PL nº 5.939, de 2009:
“Art. 10.  ................................................
VI – por conselheiro indicado pela Agên-

cia Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis – ANP.”

“EMENDA Nº 16
Dê-se aos arts. 2º, 4º e 7º do PL nº 5.939, 

de2009, a seguinte redação:
“Art. 2º A PETRO-SAL terá por objeto a 

gestão dos interesses da União nos contra-
tos de partilha de produção celebrados pelo 
Ministério de Minas e Energia e a gestão dos 
contratos para a comercialização de petróleo 
e gás natural da União.

Parágrafo único. A PETRO-SAL não será 
responsável pela execução, direta ou indireta, 
das atividades de exploração, desenvolvimento, 
produção e comercialização de petróleo, de gás 
natural e de outros hidrocarbonetos fluidos.”

“Art. 4º Compete à PETRO-SAL:
I – praticar todos os atos necessários à 

gestão dos interesses da União nos contratos 
de partilha de produção, especialmente:

a) representar a União nos contratos de 
partilha da produção;

b) monitorar e auditar os custos e investi-
mentos relacionados aos contratos de partilha 
de produção; e

c) fornecer à Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP 
as informações necessárias às suas funções 
regulatórias.

II – praticar todos os atos necessários à 
gestão dos contratos de partilha de produção 
para a comercialização de petróleo e gás natu-
ral da União, observada a prioridade de abas-
tecimento do mercado nacional e respeitada a 
competência dos Estados, conforme §2 do art. 
25 da Constituição Federal, especialmente:

a) celebrar os contratos com agentes co-
mercializadores, representando a União;

b) verificar o cumprimento pelos contrata-
dos da política de comercialização de petróleo 
e gás natural da União resultantes de contratos 
de partilha de produção; e

c) monitorar e auditar as operações, cus-
tos e preços de venda de petróleo, de gás na-
tural e de outros hidrocarbonetos fluidos;

III – analisar dados sísmicos fornecidos 
pela ANP e pelos contratados sob o regime 
de partilha de produção;

IV – representar a União nos procedi-
mentos de individualização da produção e nos 
acordos decorrentes, nos casos em que as ja-
zidas da área do pré-sal e das áreas estraté-
gicas se estendam por áreas não concedidas 
ou não contratadas sob o regime de partilha 
de produção; e

V – exercer outras atividades necessárias 
ao cumprimento de seu objeto social, conforme 
definido no seu estatuto.”

“Art. 7º Constituem recursos da PETRO-
SAL:

I – rendas provenientes dos contratos de 
partilha de produção, inclusive parcela que lhe 
for destinada do bônus de assinatura relativo 
aos respectivos contratos;

II – rendas provenientes da gestão dos 
contratos que celebrar com os agentes co-
mercializadores de petróleo e gás natural da 
União;

III – recursos provenientes de acordos e 
convênios que realizar com entidades nacio-
nais e internacionais;

IV – rendimentos de aplicações financei-
ras que realizar;

V – alienação de bens patrimoniais;
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VI – doações, legados, subvenções e 
outros recursos que lhe forem destinados por 
pessoas físicas ou jurídicas de direito público 
ou privado; e

VII – rendas provenientes de outras fon-
tes.”

“EMENDA Nº 17
Dê-se nova redação ao art. 8º do Pro-

jeto de Lei nº 5.939, de 2009, nos seguintes 
termos:

“Art. 8º Ato do Poder Executivo aprovará 
o estatuto da PETRO-SAL.

Parágrafo único. O número máximo de 
empregados, de funções e de cargos de livre 
provimento será definido em lei específica.”

“EMENDA Nº 18
Suprima-se o art. 15 do Projeto de Lei nº 

5.939, de 2009, e renumerem-se os demais.”
“EMENDA Nº 19
Dê-se ao artigo 1º, do Projeto de Lei nº 

5.939, de 2009, a seguinte redação:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado 

a criar empresa pública, sob a forma de socie-
dade anônima de propósito específico, deno-
minada Empresa Brasileira de Administração 
de Petróleo e Gás Natural S. A. – PETRO-SAL, 
vinculada ao Ministério de Minas e Energia, 
com o prazo de duração de 60 (sessenta) anos, 
findo os quais será extinta e liquidada, devendo 
seu patrimônio, capital, competências e atri-
buições serem absorvidos pela União.”

“EMENDA Nº 20
Inclua-se, onde couber, no PL 5.939, de 

2009 o seguinte artigo:
“Art. ......... O art. 20 da Lei nº 8036, de 

1990, passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso:

Art.20.  ..................................................
XVIII- aplicação em quotas, na operação 

de capitalização da Petrobras, no caso dos 
acionistas que compraram ações da estatal 
utilizando recursos vinculados do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.”

“EMENDA Nº 21
Inclua-se, onde couber, no PL 5.939, de 

2009 o seguinte artigo:
“Art....... O art. 20 da Lei nº 8036, de 1990, 

passa a vigorar acrescido do seguinte inciso, 
renumerando-se os demais:

Art.20. ...................................................
Inc ....- aplicação em quotas, na opera-

ção de capitalização da PETRO-SAL, em per-
centual a ser definido pelo Conselho Curador 

do FGTS, preservado o equilíbrio financeiro 
do FGTS.”

“EMENDA Nº 22
Suprima-se o parágrafo único do art. 16 

do PL 5.939, de 2009.”
“EMENDA Nº 23
Dê-se nova redação ao art. 17 do Pro-

jeto de Lei nº 5.939, de 2009, nos seguintes 
termos:

“Art. 17. A PETRO-SAL sujeitar-se-á à 
supervisão do Ministério de Minas e Energia e 
à fiscalização da Controladoria-Geral da União 
e do Tribunal de Contas da União, sem prejuízo 
da competência para fiscalizar atribuída por lei 
a outros órgãos da União.”

“EMENDA Nº 24
Suprima-se o art. 14 do Projeto de Lei nº 

5.939, de 2009, e renumerem-se os demais.”
“EMENDA Nº 25
Inclua-se o seguinte inciso V no artigo 10 

do Projeto de Lei nº 5.939, de 2009, remune-
rando-se o atual inciso V para VI:

“V- por um conselheiro indicado pelo Mi-
nistério do Meio Ambiente.”

“EMENDA Nº 26
Dê-se ao § 2º do artigo 14 do Projeto de 

Lei nº 5.939, de 2009, a seguinte redação:
“§ 2º As contratações a que se refere o 

§ 1º observarão o disposto no caput do art. 3º, 
no art. 6º, no inciso II do art. 7º e nos arts. 9º 
e 12 da Lei nº 8.745, de 1993, e não poderão 
exceder o prazo de doze meses, a contar da 
data da instalação da PETRO-SAL.”

“EMENDA Nº 27
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao ar-

tigo 8º do Projeto de Lei nº 5.939, de 2009:
“O total de cargos de livre provimento 

não poderá exceder a 5% (cinco por cento) do 
total de empregados em atividade.”

“EMENDA Nº 28
Dê-se a seguinte redação ao art. 11 do 

Projeto de Lei nº 5.939/2009:
“Art. 11. Os membros da Diretoria exe-

cutiva serão nomeados pelo Presidente da 
República, por indicação do Ministério de Mi-
nas e Energia, ad referendum do Senado Fe-
deral ”(NR)

“EMENDA Nº 29
Dê-se a seguinte redação ao art. 10 do 

Projeto de Lei nº 5.939/2009:
“Art. 10. O Conselho de Administração, 

cujos membros serão nomeados pelo Presi-
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dente da República, ad referendum do Senado 
Federal, será constituído:

 ......................................................”(NR)
“EMENDA Nº 30
O art. 1º do Projeto de Lei nº 5.939, de 

2009, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado 

a criar empresa pública, sob a forma de socie-
dade anônima, denominada Empresa Brasileira 
de Administração de Petróleo e Gás Natural 
S.A. – PETRO-SAL, vinculada ao Ministério 
de Minas e Energia, com prazo de duração 
indeterminado, sem prejuízo do regime jurídi-
co dos royalties e participações de qualquer 
natureza sobre o produto da lavra de que trata 
esta Lei, devidos nos termos da Lei no 9.478, 
de 6 de agosto de 1997.” (NR)

“EMENDA Nº 31
Dê-se ao § 2º do art. 14, do PL-5.939/09, 

a seguinte redação:
“Art. 14.  ................................................
§ 2º As contratações a que se refere o § 

1º observarão o disposto no caput do art. 3º, no 
art. 6º, no inciso II do art. 7º e nos arts. 9º e 12 
da Lei no 8.745, de 1993, e não poderão exce-
der o prazo de vinte e quatro meses, a contar 
da data da instalação da PETRO-SAL.

.............................................................”
“EMENDA Nº 32
Inclua-se no artigo 10 do PL-5.939/09 o 

seguinte inciso:
“Art. 10.  ................................................
IV – um membro da minoria e da maioria 

de cada uma das Casas do Congresso Nacio-
nal, por indicação dos respectivos líderes. 

 ............................ .........................(NR)”
“EMENDA Nº 33
Dê-se ao parágrafo único do art. 8º do PL 

nº 5.939, de 2009, a seguinte redação:
“Art. 8º  ..................................................
Parágrafo único. O estatuto fixará o nú-

mero máximo de empregados e o de funções 
e cargos de livre provimento, sendo que estes 
últimos não poderão exceder em 5% (cinco 
por cento) o do número máximo de empre-
gados.”

“EMENDA Nº 34
Dê-se nova redação ao artigo 12, do PL 

nº 5.939, de 2009:
“Art. 12º.  ...............................................
III – Um membro da Minoria e um mem-

bro da Maioria da Câmara dos Deputados, 
indicados pelos respectivos líderes;

 ................................................... ..(NR)”
“EMENDA Nº 35
Dê-se ao Artigo 1º, Parágrafo único, do 

PL 5939/2009 a seguinte redação:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado 

a criar empresa pública, sob a forma de socie-
dade anônima, denominada Empresa Brasileira 
de Administração de Petróleo e Gás Natural 
S.A – PETRO-SAL, vinculada ao Ministério 
de Minas e Energia, com prazo de duração 
indeterminado.

Parágrafo único – A PETRO-SAL terá 
sede e foro em Brasília, escritório central no 
Rio de Janeiro e escritórios regionais nos Es-
tados produtores.”

 “EMENDA Nº 37
O art. 10 do Projeto de Lei 5939, de 2009, 

fica acrescido do seguinte inciso:
“Art. 10º.  ...............................................
VI – por um conselheiro indicado pelo 

Ministério do Meio Ambiente.” (NR)
“EMENDA Nº 38
Dê-se ao art. 2º caput do PL 5939/2009 

a seguinte redação:
“Art. 2º – (...) A PETRO-SAL terá por 

objeto a gestão dos interesses da União nos 
contratos de partilha de produção celebrados 
pelo Ministério de Minas e Energia e a gestão 
dos contratos para a comercialização de pe-
tróleo e gás natural da União. (...)”

Dê-se ao art. 4º, I do PL 5939/2009 a se-
guinte redação, suprimindo-se ainda suas alí-
neas “b”, “c”, e “d”, renumerando suas demais 
alíneas, de acordo com a seguinte redação:

“Art. 4º – (...)
I- Praticar todos os atos necessários à 

gestão dos interesses da União nos contratos 
de partilha de produção, especialmente:

(a) representar a União nos contratos de 
partilha da produção;

(b) monitorar e auditar os custos e inves-
timentos relacionados aos contratos de partilha 
de produção; e

(c) fornecer à Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP 
as informações necessárias às suas funções 
regulatórias. (...)”

Dê-se ao art. 4º, II do PL 5939/2009 a 
seguinte redação:

“Art. 4º – (...)
II- praticar todos os atos necessários à 

gestão dos contratos de partilha de produção 
para a comercialização de petróleo e gás natu-
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ral da União, observada a prioridade de abas-
tecimento do mercado nacional e respeitada a 
competência dos Estados, conforme §2 do art. 
25 da Constitução Federal, especialmente:

(...)”
Dê-se ao art. 7º, I do PL 5939/2009 a se-

guinte redação, suprimindo-se integralmente 
o seu parágrafo único:

“Art. 7º – (...)
I- rendas provenientes dos contratos de 

partilha de produção, inclusive parcela que lhe 
for destinada do bônus de assinatura relativo 
aos respectivos contratos; (...)”

“EMENDA Nº 39
Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a 

seguinte redação.
“Art. 1º  ..................................................
Parágrafo único. A PETRO-SAL terá sede 

e foro em Vitória, Estado do Espírito Santo e 
escritório central em Brasília, podendo instalar 
escritórios em outras unidades da federação.”

“EMENDA Nº 41
O Inciso I do art. 4º do PL nº 5.939/2009, 

passa a ser acrescido da seguinte alínea:
Art. 4º  ...................................................
I –  .........................................................
a).................. .........................................
g) Garantir o estímulo à pesquisa e ao 

desenvolvimento científico e tecnológico vol-
tados para a cadeia produtiva da indústria do 
petróleo e gás natural.

“EMENDA Nº 42
Dê-se ao Parágrafo único do art. 1º do Pro-

jeto de Lei em epígrafe a seguinte redação:
“Art. 1º  ..................................................
Parágrafo único. A PETRO-SAL terá sede, 

foro e escritório central em Brasília, podendo 
instalar escritórios em outras unidades da fe-
deração”.

 “EMENDA Nº 44
Acrescente-se o inciso VI e VII ao art. 

10 do Projeto de Lei nº 5.939, de 2009, com 
a seguinte redação:

“Art. 10.  ................................................
VI – por um conselheiro indicado pelo 

Ministério do Meio Ambiente; e
VII – por um conselheiro indicado pela CNM 

– Confederação Nacional de Municípios.”
“EMENDA Nº 45
Art. 1º Da nova redação a Ementa do 

Projeto de Lei nº 5.939, de 2009:
“Autoriza o Poder Executivo a criar a em-

presa pública denominada Empresa Brasileira 

de Administração de Petróleo e Gás Natural 
S.A. – PETROMAR DO BRASIL, e dá outras 
providências.”

Art. 2º – Onde se lê PETRO-SAL, pas-
sará a ser lido “PETROMAR DO BRASIL” em 
todo conteúdo do PL 5939, de 2009.”

“EMENDA Nº 46
Da nova redação ao § 3º do artigo 1º do 

Projeto de Lei nº 5.939, de 2009:
Art.14.  ..................................................
“§ 3º Nas contratações de que trata o 

caput, a PETRO-SAL poderá
exigir, como critério de seleção, títulos 

acadêmicos e experiência profissional mínima 
superior a um ano na área na qual o candidato 
pretende desempenhar suas atividades.”

“EMENDA Nº 47
Acrescente-se ao art. 10 do Projeto de Lei 

nº 5.939, de 2009, os seguintes incisos:
“Art. 10.  ................................................
VI – por um conselheiro indicado pela 

sociedade civil, na forma que vier a ser regu-
lamentada pelo Poder Executivo.

VII – por um conselheiro, escolhido den-
tre os empregados da empresa;”

“EMENDA Nº 48
Acrescente-se, onde couber, artigo ao PL 

5.939/2009 com a seguinte redação:
“Art. Fica a PETRO-SAL obrigada a apli-

car o limite mínimo de 1% (um por cento) de 
sua renda líquida em fundos setoriais do Mi-
nistério da Ciência e Tecnologia, visando o de-
senvolvimento técnico e científico na pesquisa 
de outras matrizes energéticas.”

“EMENDA Nº 49
O art. 10 do Projeto de Lei nº 5.939, de 

2009, passa a vigorar com a seguinte reda-
ção:

“Art. 10.  ................................................
IV – por um conselheiro indicado pelo 

Ministério da Ciência e Tecnologia;
V – por um conselheiro indicado pelo 

Ministério do Meio Ambiente;
VI – por um conselheiro indicado pela 

Casa Civil da Presidência da República; e
VII – pelo Diretor-Presidente da PETRO-

SAL.”
“EMENDA Nº 50
O inciso III do art. 4º do Projeto de Lei nº 

5.939, de 2009, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 4º  ..................................................
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III – analisar dados geográficos e geofí-
sicos fornecidos pela ANP e pelos

contratados sob o regime de partilha de 
produção;”

“EMENDA Nº 51
Dê-se ao parágrafo único do art. 8º do PL 

nº 5.939, de 2009, a seguinte redação:
“Art. 8º  ..................................................
Parágrafo único. O estatuto fixará o nú-

mero máximo de empregados, que não poderá 
exceder a cento e cinquenta, e o de funções 
e cargos de livre provimento, sendo que estes 
últimos não poderão exceder em 5% (cinco por 
cento) o do número máximo de empregados.”

“EMENDA Nº 52
Altere-se a ementa e o art. 1º, para dar 

a seguinte redação a eles:
“Autoriza o Poder Executivo a criar a em-

presa pública denominada Empresa Brasileira 
de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. 
– PETRO-SOCIAL, e dá outras providências.

Art. 1º Fica o Poder Executivo autoriza-
do a criar empresa pública, sob a forma de 
sociedade anônima, denominada Empresa 
Brasileira de Administração de Petróleo e Gás 
Natural S.A. – PETRO-SOCIAL, vinculada ao 
Ministério de Minas e Energia, com prazo de 
duração indeterminado.” (NR)

“EMENDA Nº 53
Acrescente-se o seguinte inciso VI no 

art. 10 do projeto:
“Art. 10.  ................................................
VI – por um conselheiro indicado por 

federação dos trabalhadores das empresas 
petrolíferas.

..............................................................”
“EMENDA Nº 54
Adicione-se ao art. 10 do PL nº 5.939, 

de 2009, o seguinte inciso, renumerando-se 
os demais:

Art. 10.  ..................................................
VI – por um conselheiro indicado pela 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis – ANP;”

“EMENDA Nº 55
Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a 

seguinte redação.
“Art. 1º  ..................................................
Parágrafo único. A PETRO-SAL terá sede 

e foro em Brasília e escritórios em todos os 
Estados produtores de petróleo, gás natural e 
hidrocarbonetos fluídos, podendo instalar es-
critórios em outras unidades da federação.”

“EMENDA Nº 56
“Adicione-se ao art. 10 do PL nº 5.939, 

de 2009, o seguinte inciso, renumerando-se 
os demais:

Art. 10.  ..................................................
VI – por um conselheiro por Estado Pro-

dutor de petróleo e gás natural, indicado pelo 
Chefe do Poder Executivo de seus respecti-
vos Estados;”

“EMENDA Nº 57
Dê-se ao artigo 1º do referido Projeto de 

Lei, a seguinte redação:
“Art. 1º Fica o Poder Executivo autori-

zado a criar empresa pública, sob a forma de 
sociedade anônima, denominada Empresa 
Brasileira de Administração de Petróleo e Gás 
Natural S. A – PETROBRASIL, vinculado ao 
Ministério de Minas e Energia, com prazo de 
duração indeterminado.”

“EMENDA Nº 58
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação.
“Art. 1º Fica o Poder Executivo autori-

zado a criar empresa pública, sob a forma de 
sociedade anônima, denominada Empresa 
Brasileira de Administração de Petróleo e Gás 
Natural S.A. – PETROBRÁS-SAL, vinculada 
ao Ministério das Minas e Energia, com prazo 
de duração indeterminado.”

“EMENDA Nº 59
Dê-se a seguinte redação ao art. 7º do 

Projeto de Lei nº 5.939, de 2009:
“Art. 7º  ..................................................
I – rendas provenientes dos contratos de 

partilha de produção, inclusive parcela que lhe 
for destinada do bônus de assinatura relativo 
aos respectivos contratos;

I –  .........................................................
II –  ........................................................
III –  .......................................................
IV –  .......................................................
V –  ........................................................
VI –  ................................. .....................”

“EMENDA Nº 60
Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 

2º do Projeto de Lei nº 5.939, de 2009:
“Art. 2º A PETRO-SAL terá por objeto a 

gestão dos interesses da União nos contra-
tos de partilha de produção celebrados pelo 
Ministério de Minas e Energia e a gestão dos 
contratos para a comercialização de petróleo 
e gás natural da União.

 ......................... ....................................”
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“EMENDA Nº 61
Dê-se a seguinte redação ao art. 4º do 

Projeto de Lei nº 5.939, de 2009:
“Art. 4º  ..................................................
I – Praticar todos os atos necessários à 

gestão dos interesses da União nos contratos 
de partilha de produção, especialmente:

a) representar a União nos contratos de 
partilha da produção;

b) monitorar e auditar os custos e investi-
mentos relacionados aos contratos de partilha 
de produção; e

c) fornecer à Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Bicombustíveis – ANP 
as informações necessárias às suas funções 
regulatórias.

II – praticar todos os atos necessários 
à gestão dos contratos de partilha de produ-
ção para a comercialização de petróleo e gás 
natural da União, observada a prioridade de 
abastecimento do mercado nacional e respei-
tada a competência dos Estados, conforme § 
2º do art. 25 da Constituição Federal, espe-
cialmente:

 ....... ......................................................”
“EMENDA Nº 64
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado 

a criar empresa pública, sob a forma de socie-
dade anônima, denominada Empresa Brasileira 
de Administração de Petróleo e Gás Natural 
S.A. – PETRO-SAL, vinculada ao Ministério 
de Minas e Energia, com prazo de duração 
indeterminado.

Parágrafo único. A PETRO-SAL terá sede 
e foro em Brasília e escritório central no Rio 
de Janeiro, podendo instalar escritórios em 
outras unidades da federação.

Art. 2º A PETRO-SAL terá por objeto a 
gestão dos contratos de partilha de produção 
celebrados pelo Ministério de Minas e Energia 
e a gestão dos contratos para a comercializa-
ção de petróleo, de gás natural e de outros 
hidrocarbonetos fluidos da União.

Parágrafo único. A PETRO-SAL não será 
responsável pela execução, direta ou indireta, 
das atividades de exploração, desenvolvimento, 
produção e comercialização de petróleo, de gás 
natural e de outros hidrocarbonetos fluidos.

Art. 3º A PETRO-SAL sujeitar-se-á ao re-
gime jurídico próprio das empresas privadas, 
inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, 
comerciais, trabalhistas e tributários.

Art. 4º Compete à PETRO-SAL:
I – assumir as funções regulatórias até 

então exercidas pela Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, 
que se restringirá às funções de fiscalização do 
refino e distribuição de derivados do petróleo 
e gás natural, e praticar todos os atos neces-
sários à gestão dos contratos de partilha de 
produção celebrados pelo Ministério de Minas 
e Energia, especialmente:

a) representar a União nos contratos as-
sinados com a Petrobrás para execução dos 
contratos de partilha de produção e também 
nos contratos de concessão pré-existentes;

b) defender os interesses da União nos 
comitês operacionais;

c) avaliar, técnica e economicamente, 
planos de exploração, de avaliação, de desen-
volvimento e de produção de petróleo, de gás 
natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, 
bem como fazer cumprir as exigências con-
tratuais referentes ao conteúdo local;

d) monitorar e auditar a execução de 
projetos de exploração, avaliação, desenvolvi-
mento e produção de petróleo, de gás natural 
e de outros hidrocarbonetos fluidos;

e) monitorar e auditar os custos e investi-
mentos relacionados aos contratos de partilha 
de produção; e

f) obter junto à ANP todas as informações 
necessárias às suas funções regulatórias;

II – praticar todos os atos necessários à 
gestão dos contratos para a comercialização 
de petróleo, de gás natural e de outros hidro-
carbonetos fluidos da União, especialmente:

a) celebrar os contratos com a Petrobrás 
para comercialização do petróleo e gás natural 
representando a União;

b) verificar o cumprimento pela Petrobrás 
da política de comercialização de petróleo e 
gás natural da União resultantes de contratos 
de partilha de produção;

c) monitorar e auditar as operações, cus-
tos e preços de venda de petróleo, de gás na-
tural e de outros hidrocarbonetos fluidos;

III – analisar dados sísmicos fornecidos 
pela Petrobrás sob o regime de partilha de 
produção e pelos pré-existentes contratados 
até a data da promulgação desta Lei;

IV – representar a União nos procedi-
mentos de individualização da produção e nos 
acordos decorrentes, nos casos em que as 
jazidas da área do pré-sal tenham das áreas 
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estratégicas se estendam por áreas não con-
cedidas ou não contratadas sob o regime de 
partilha de produção;

V – exercer outras atividades necessárias 
ao cumprimento de seu objeto social, conforme 
definido no seu estatuto.

Art. 5º É dispensada a licitação para a 
contratação da PETRO-SAL pela administração 
pública para realizar atividades relacionadas 
ao seu objeto.

Art. 6º A PETRO-SAL terá seu capital 
social representado por ações ordinárias no-
minativas, integralmente sob a propriedade 
da União.

Parágrafo único. A integralização do ca-
pital social será realizada com recursos oriun-
dos de dotações consignadas no orçamento 
da União, bem como pela incorporação de 
qualquer espécie de bens suscetíveis de ava-
liação em dinheiro.

Art. 7º Constituem recursos da PETRO-
SAL:

I – rendas provenientes da gestão dos 
contratos de partilha de produção, inclusive 
parcela que lhe for destinada do bônus de as-
sinatura relativo aos respectivos contratos;

II – rendas provenientes da gestão dos 
contratos que celebrar com a Petrobrás para 
a comercialização de petróleo e gás natural 
da União;

III – recursos provenientes de acordos e 
convênios que realizar com entidades nacio-
nais e internacionais;

IV – rendimentos de aplicações financei-
ras que realizar;

V – alienação de bens patrimoniais;
VI – doações, legados, subvenções e 

outros recursos que lhe forem destinados por 
pessoas físicas ou jurídicas de direito público 
ou privado; e

VII – rendas provenientes de outras 
fontes.

Parágrafo único. A remuneração da PE-
TRO-SAL pela gestão dos contratos de par-
tilha de produção e dos existentes até a pro-
mulgação desta lei, será estipulada em função 
das fases de cada contrato e das dimensões 
dos blocos e campos, entre outros critérios, 
observados os princípios da eficiência e da 
economicidade.

Art. 8º Ato do Poder Executivo aprovará 
o estatuto da PETRO-SAL.

Parágrafo único. O estatuto fixará o nú-
mero máximo de empregados e o de funções 
e cargos de livre provimento, que não poderão 
exceder a 150 empregados.

Art. 9º A PETRO-SAL será dirigida por 
um Conselho de Administração e uma Dire-
toria Executiva.

Art. 10. O Conselho de Administração, 
cujos membros serão nomeados pelo Presi-
dente da República, será constituído:

I – por um conselheiro indicado pelo Mi-
nistério de Minas e Energia, que o presidirá;

II – por um conselheiro indicado pelo Mi-
nistério da Fazenda;

III – por um conselheiro indicado pelo Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

IV – por um conselheiro indicado pela 
Casa Civil da Presidência da República; e

V – pelo diretor-presidente da PETRO-
SAL.

VII – por um representante dos trabalha-
dores eleito pelos sindicatos do setor.

Parágrafo único. O funcionamento e as 
atribuições do Conselho de Administração, 
bem como o prazo de gestão de seus mem-
bros, serão definidos no estatuto.

Art. 11. Os membros da Diretoria Exe-
cutiva serão nomeados pelo Presidente da 
República, por indicação do Ministério de Mi-
nas e Energia.

§ 1º Os membros da Diretoria Executiva 
deverão ter reputação ilibada e comprovada expe-
riência em assuntos compatíveis com o cargo.

§ 2º O funcionamento e as atribuições 
da Diretoria Executiva, bem como o número 
de diretores e o respectivo prazo de gestão, 
serão definidos no estatuto.

Art. 12. A PETRO-SAL terá um Conse-
lho Fiscal, cujos membros serão eleitos pela 
Assembléia Geral, constituído por:

I – dois conselheiros titulares, e respec-
tivos suplentes, indicados pelo Ministério de 
Minas e Energia; e

II – um conselheiro titular, e respectivo su-
plente, indicado pelo Ministério da Fazenda.

III – um conselheiro eleito pelos sindica-
tos dos trabalhadores do setor.

Parágrafo único. O funcionamento e as 
atribuições do Conselho Fiscal serão defini-
dos no estatuto.

Art. 13. O regime de pessoal da PETRO-
SAL será o da Consolidação das Leis do Tra-
balho, condicionada a contratação à prévia 
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aprovação em concurso público de provas ou 
de provas e títulos, observadas as normas es-
pecíficas editadas pela Diretoria Executiva.

Parágrafo único. Nos concursos referidos 
no caput, a PETRO-SAL poderá exigir, como 
critério de seleção, títulos acadêmicos e expe-
riência profissional mínima de 5 anos na área 
na qual o candidato pretende desempenhar 
suas atividades.

Art. 14. Fica a PETRO-SAL, para fins de 
implantação, equiparada às pessoas jurídicas 
referidas no art. 1o da Lei no 8.745, de 9 de de-
zembro de 1993, para contratar pessoal técnico 
e administrativo por tempo determinado.

§ 1º Considera-se como necessidade 
temporária de excepcional interesse público, 
para os efeitos da Lei no 8.745, de 9 de de-
zembro de 1993, a contratação de pessoal 
técnico e administrativo por tempo determi-
nado, imprescindível ao funcionamento inicial 
da PETRO-SAL.

§ 2º As contratações a que se refere o § 
1o observarão o disposto no caput do art. 3o, 
no art. 6o, no inciso II do art. 7o e nos arts. 9o 
e 12 da Lei no 8.745, de 1993, e não poderão 
exceder o prazo de quarenta e oito meses, a 
contar da data da instalação da PETROSAL.

§ 3º Nas contratações de que trata o 
caput, a PETRO-SAL poderá exigir, como cri-
tério de seleção, títulos acadêmicos e experi-
ência profissional mínima de 5 anos na área 
na qual o candidato pretende desempenhar 
suas atividades.

Art. 15. Sem prejuízo do disposto no art. 
14 e observados os requisitos e as condições 
previstos na legislação trabalhista, a PETRO-
SAL poderá efetuar contratação de pessoal por 
tempo determinado, cujos instrumentos terão 
a duração máxima de dois anos, mediante 
processo seletivo simplificado.

§ 1º A contratação por tempo determina-
do somente será admitida nos casos:

I – de serviço cuja natureza ou transito-
riedade justifique a predeterminação do pra-
zo; e

II – de atividades empresariais de cará-
ter transitório.

§ 2º O contrato de trabalho por prazo 
determinado poderá ser prorrogado apenas 
uma vez e desde que a soma dos dois perío-
dos não ultrapasse dois anos.

§ 3º O processo seletivo referido no caput 
deverá ser estabelecido no regimento interno 

da PETRO-SAL, conterá critérios objetivos e 
estará sujeito, em qualquer caso, a ampla di-
vulgação.

§ 4º O pessoal contratado nos termos 
deste artigo não poderá:

I – receber atribuições, funções ou encar-
gos não previstos no respectivo contrato;

II – ser nomeado ou designado, ainda 
que a título precário ou em substituição, para 
o exercício de cargo em comissão ou função 
de confiança; e

III – ser novamente contratado pela PE-
TRO-SAL, com fundamento neste artigo, antes 
de decorridos seis meses do encerramento de 
seu contrato anterior.

§ 5º A inobservância do disposto nes-
te artigo importará na resolução do contrato, 
nos casos dos incisos I e II do § 4o, ou na sua 
nulidade nos demais casos, sem prejuízo da 
responsabilidade dos administradores.

Art. 16. Fica a PETRO-SAL autorizada 
a patrocinar entidade fechada de previdên-
cia complementar, nos termos da legislação 
vigente.

Parágrafo único. O patrocínio de que tra-
ta o caput poderá ser feito mediante adesão 
a entidade fechada de previdência privada já 
existente.

Art. 17. A PETRO-SAL sujeitar-se-á à su-
pervisão do Ministério de Minas e Energia e à 
fiscalização da Controladoria-Geral da União 
e do Tribunal de Contas da União.

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação.

“EMENDA Nº 65
Dê-se ao arts. 2º, ao art. 4º e ao pará-

grafo único do art. 7º do PL 5939/2009 a se-
guinte redação:

“Art. 2º A PETRO-SAL terá por objeto 
representar a União nos contratos de partilha 
de produção e a gestão dos contratos para 
comercialização de petróleo e gás natural da 
União”.

“Art. 4º Compete à PETRO-SAL:
I – representar a União nos consórcios 

e nos comitês operacionais formados para a 
execução dos contratos de partilha de produ-
ção, especialmente;

a) fornecer à Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP 
as informações necessárias às suas funções 
regulatórias;
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b) celebrar os contratos com agentes co-
mercializadores, representando a União;

c) monitorar e auditar os custos e in-
vestimentos incorridos pelos contratados nos 
contratos de partilha de produção.

II – praticar todos os atos necessários à 
gestão dos contratos para comercialização de 
petróleo e gás natural da União.

III – representar a União nos procedi-
mentos de individualização da produção e nos 
acordos decorrentes, nos casos em que as ja-
zidas da área do pré-sal e das áreas estraté-
gicas se estendam por áreas não concedidas 
ou não contratadas sob o regime de partilha 
de produção; e

IV – exercer outras atividades neces-
sárias ao cumprimento de seu objeto social, 
conforme definido no seu estatuto.”

“Art. 7. (...)
Parágrafo Único. A remuneração da PE-

TRO-SAL pela União decorrente da gestão 
dos contratos de partilha de produção será 
estipulada em função das fases de cada con-
trato e das dimensões dos blocos e campos, 
entre outros critérios observados os princípios 
da eficiência e da economicidade.”

“EMENDA Nº 66
O art. 12 do Projeto de Lei nº 5.939, de 

2009, passa a vigorar com a seguinte reda-
ção:

“Art. 12.  ................................................
§ 1º Os membros do Conselho Fiscal não 

perceberão qualquer tipo de remuneração, re-
tribuição, percentagem, participação, gratifica-
ção ou outras vantagens econômico-financeiras 
pelo desempenho de suas funções.

§ 2º O funcionamento e as atribuições do 
Conselho Fiscal serão definidos no estatuto.”

“EMENDA Nº 67
O art. 10 do Projeto de Lei nº 5.939, de 

2009, passa a vigorar com a seguinte reda-
ção:

“Art. 10.  ................................................
§ 1º Os membros do Conselho de Ad-

ministração não perceberão qualquer tipo de 
remuneração, retribuição, percentagem, par-
ticipação, gratificação ou outras vantagens 
econômico financeiras pelo desempenho de 
suas funções.

§ 2º O funcionamento e as atribuições 
do Conselho de Administração, bem como o 
prazo de gestão de seus membros, serão de-
finidos no estatuto.”

“EMENDA Nº 68
O art. 13 do Projeto de Lei nº 5.939, de 

2009, passa a vigorar com a seguinte reda-
ção:

“Art. 13.  ................................................
Parágrafo único. Nos concursos referi-

dos no caput, a PETRO-SAL poderá exigir, 
como critério de seleção, títulos acadêmicos 
e experiência profissional mínima de 3 (três) 
anos e máxima de 10 (dez) anos na área na 
qual o candidato pretenda desempenhar suas 
atividades.”

“EMENDA Nº 69
Dêem-se ao art. 11 e seu § 2º do projeto 

de lei as seguintes redações:
“Art. 11. Os membros da Diretoria Execu-

tiva serão nomeados pelo Presidente da Re-
pública, por indicação do Ministério de Minas e 
Energia, após aprovação pelo Senado Federal, 
nos termos da alínea “f” do inciso III do art. 52 
da Constituição Federal, para mandato de dois 
anos, admitida uma recondução.

§ 2º O funcionamento e as atribuições da 
Diretoria Executiva, bem como o número de 
diretores serão definidos no estatuto.” (NR)

“EMENDA Nº 70
Acrescente-se o seguinte §2º ao art. 8º 

do projeto de lei:
“Art. 8º ...................................................
§2º A partir do exercício financeiro de 

2011, a despesa com pessoal e encargos so-
ciais da PETRO-SAL não poderá exceder, em 
valores absolutos, ao valor liquidado no ano 
anterior, corrigido pela variação acumulada do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Am-
plo – IPCA, ou o que venha a substituí-lo.”

“EMENDA Nº 71
Dêem-se ao art. 10 e seu Parágrafo único 

do projeto de lei as seguintes redações:
“Art. 10. O Conselho de Administração, 

cujos membros serão nomeados pelo Presiden-
te da República, após aprovação pelo Senado 
Federal, nos termos da alínea “f” do inciso III do 
art. 52 da Constituição Federal, para mandato 
de dois anos, admitida uma recondução, será 
constituído Parágrafo único. O funcionamento 
e as atribuições do Conselho de Administração 
serão definidos no estatuto” (NR)

“EMENDA Nº 74
Dê-se ao parágrafo único do art. 1º do 

PL nº 5.939/09 a seguinte redação:
“ Art. 1º ..................................................
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Parágrafo único. A PETRO-SAL terá sede 
e foro em Brasília, podendo instalar escritórios 
em outras unidades da federação.”

“EMENDA Nº 75
Dê-se ao artigo 1º do referido Projeto de 

Lei, a seguinte redação:
“Art. 1º Fica o Poder Executivo autori-

zado a criar empresa pública, sob a forma de 
sociedade anônima, denominada Empresa 
Brasileira de Administração de Petróleo e Gás 
Natural S. A – PETROBRASIL, vinculado ao 
Ministério de Minas e Energia, com prazo de 
duração indeterminado.”

“EMENDA Nº 77
Acrescente-se o seguinte art. 4º do Pro-

jeto de Lei nº 5.939, de 2009, renumerando-
se os demais:

“Art. 4º A política nacional para o apro-
veitamento dos recursos contidos no pré-sal, 
visarão aos objetivos da política energética 
nacional, e em especial:

I – preservar o interesse nacional;
II – garantir o emprego dos recursos ge-

rados pela atividade econômica no combate às 
desigualdades sociais e regionais, em atendi-
mento ao disposto no Artigo 3º, Inciso III, da 
Constituição da República;

III – promover o desenvolvimento, ampliar 
o mercado de trabalho e valorizar os recursos 
energéticos;

IV – proteger os interesses do consu-
midor quanto a preço, qualidade e oferta dos 
produtos;

V – proteger o meio ambiente e promover 
a conservação de energia;

VI – garantir o fornecimento de deriva-
dos de petróleo em todo o território nacional, 
nos termos do § 2º do Art. 177 da Constitui-
ção Federal;

VII – ampliar a competitividade do País 
no mercado internacional;

VIII – observar e aplicar o Sistema Na-
cional de Estoques de Combustíveis e o Pla-
no Anual de Estoques Estratégicos de Com-
bustíveis;

IX – garantir o desenvolvimento da in-
dústria naval brasileira”

“EMENDA Nº 78
Suprima-se no inciso VI do art. 2º a ex-

pressão “direta ou indireta”, passando o dis-
positivo a ter a seguinte redação:

“VI – operador: a Petróleo Brasileiro S.A. 
– PETROBRAS, responsável pela condução 

e execução de todas as atividades de explo-
ração, avaliação, desenvolvimento, produção 
e desativação das instalações de exploração 
e produção;”.

“EMENDA Nº 79
O inciso I do art. 9º passa a ter a seguin-

te redação:
“I – o ritmo de contratação e de produção 

sob o regime de partilha de produção, obser-
vando-se a política energética, o desenvolvi-
mento e a capacidade da indústria nacional 
para o fornecimento de bens e serviços;”

“EMENDA Nº 80
Adicione-se ao art. 29 o seguinte inci-

so XXI:
“XXI – a explicitação da responsabilidade 

civil objetiva do consórcio pelos atos de seus 
prepostos, incluída a obrigação de indenizar 
todos e quaisquer danos decorrentes das ativi-
dades de exploração, desenvolvimento e produ-
ção contratadas, causados ao meio ambiente, 
à União, a trabalhadores ou a terceiros;”

“EMENDA Nº 81
O art. 35 passa a ter a seguinte reda-

ção:
“Art. 35. O acordo de individualização da 

produção indicará o operador da respectiva ja-
zida, tal como definido no inciso VI do art. 2º;”

“EMENDA Nº 82
O art. 36 passa a ter a seguinte redação:
“Art. 36. A União, representada pela em-

presa pública referida no § 1º do art. 8º e com 
base nas avaliações realizadas pela Agência 
Nacional do Petróleo – 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 concedidas ou não 
partilhadas, acordo de individualização da 
produção, que se dará exclusivamente sob o 
regime de contrato de partilha e cujos termos 
e condições obrigarão o futuro contratado.

§ 1º A ANP deverá fornecer à empresa 
pública referida no § 1º do art. 8º todas as in-
formações necessárias para o acordo de in-
dividualização da produção.

§ “2º O regime de contrato de partilha a 
ser adotado nas áreas de que trata o caput 
independe do regime vigente nas áreas ad-
jacentes.”

“EMENDA Nº 83
O parágrafo único do art. 44 passa a ter 

a seguinte redação:
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Parágrafo único. A empresa pública de 
que trata o § 1º do art. 8º, representando a 
União, contratará diretamente a PETROBRAS, 
dispensada a licitação, como agente comercia-
lizador do petróleo, do gás natural e de outros 
hidrocarbonetos fluidos referidos no caput.”

“EMENDA Nº 84
O art. 45 passa a ter a seguinte reda-

ção:
“Art. 45. A receita advinda da comercia-

lização referida no art. 44 será destinada a 
fundo de natureza contábil e financeira, criado 
por lei específica com a finalidade de constituir 
fonte regular de recursos para a realização de 
projetos e programas nas áreas de combate à 
pobreza, para a seguridade social e desenvol-
vimento da educação, da cultura, da ciência e 
tecnologia e da sustentabilidade ambiental.”

“EMENDA Nº 85
Dê-se ao parágrafo único do art. 2º a 

seguinte redação:
“Art. 2º  ........................................... ......”
“EMENDA Nº 86
Inclua-se onde couber:
“Art. ... O Poder Executivo enviará Proje-

to de Lei relacionando o número total de em-
pregos efetivos da PETRO-SAL e respectivas 
especialidades e remuneração.

Parágrafo único. O projeto a que se refere 
o caput, relacionará o número total de cargos 
em comissão, funções comissionadas e de 
assessoramento, bem como as respectivas 
remunerações.”

“EMENDA Nº 88
Dê-se nova redação ao parágrafo único 

do Art. 8º do Projeto de Lei 5.939, de 2009:
“Art. 8º  ..................................................
Parágrafo único. Lei específica disporá 

sobre o número máximo de empregados e o 
de funções e cargos de livre provimento.”

“EMENDA Nº 90
Dê-se nova redação ao caput do Art. 12 

do Projeto de Lei 5.939, de 2009:
“Art. 12.  ................................................
I – um conselheiro titular, e respectivo 

suplente, indicado pelo Ministério de Minas 
e Energia;

II – um conselheiro titular, e respectivo 
suplente, indicado pelo Ministério da Fazen-
da; e

III – um conselheiro titular e respectivo 
suplente indicado pela Controladoria-Geral 
da União.”

“EMENDA Nº 91
Dê-se nova redação ao caput do Art. 13 

do Projeto de Lei 5.939, de 2009.
“Art. 13 O regime de pessoal da PETRO-

SAL será o da Consolidação das Leis do Tra-
balho, condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas ou 
de provas e títulos, observadas as normas 
específicas editadas pela Diretoria Executi-
va, após aprovação pelo Conselho de Admi-
nistração.”

 “EMENDA Nº 93
Dê-se ao parágrafo único do art. 2º a 

seguinte redação:
“Art. 2º  ..................................................
Parágrafo único. A PETRO-SAL não será 

responsável pela execução, direta ou indireta, 
das atividades de exploração, desenvolvimento 
e produção de petróleo, de gás natural e de 
outros hidrocarbonetos fluidos.”

“EMENDA Nº 95
Acrescente-se o seguinte § 1º ao art. 10 

do PL nº 5.939, de 2009, renumerando-se o 
atual parágrafo único para § 2º:

“Art. 10.  ................................................
§ 1º Os membros do Conselho de Ad-

ministração serão brasileiros, de reputação 
ilibada, formação universitária, experiência 
comprovada e elevado conceito no respecti-
vo campo de especialidade, devendo ser no-
meados pelo Presidente da República, após 
aprovação pelo Senado Federal.

 ........... ..................................................”
“EMENDA Nº 96
Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a 

seguinte redação:
“Art. 1º  ..................................................
Parágrafo único. A PETRO-SAL terá sede 

e foro em Brasília-DF, podendo instalar escritó-
rios e núcleos de apoio técnico e administrativo 
em outros municípios, por prazo temporário ou 
indeterminado, para o eficaz cumprimento do 
objeto e das competências da Empresa.”

“EMENDA Nº 97
Acrescente-se o inciso III ao art. 12 e 

altere-se a redação do parágrafo único:
“Art. 12.  ................................................
 ..............................................................
III – um conselheiro titular e respectivo 

suplente indicado pela Controladoria- Geral 
da União

Parágrafo único. As competências e o 
funcionamento do Conselho Fiscal, bem como 
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as atribuições dos conselheiros serão defini-
dos no estatuto.”

“EMENDA Nº 98
Inclua-se ao final do art. 13, a seguinte 

expressão:
“Art. 13. O regime de pessoal da PETRO-

SAL será o da Consolidação das Leis do Tra-
balho, condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas ou 
de provas e títulos, observadas as normas 
específicas editadas pela Diretoria Executi-
va, após aprovação pelo Conselho de Admi-
nistração.”

“EMENDA Nº 99
Dê-se ao art. 11 e aos seus parágrafos 

1º e 2º a seguinte redação:
“Art. 11. Os membros da Diretoria Execu-

tiva serão nomeados pelo Presidente da Re-
pública, por indicação do Ministério de Minas 
e Energia para mandatos de 4 (quatro) anos, 
permitida uma recondução na forma definida 
no estatuto.

§ 1º os diretores de que trata o caput, 
em número máximo de 5 (cinco), incluindo o 
Diretor-Presidente, serão brasileiros de repu-
tação ilibada, formação universitária, compro-
vada experiência em assuntos relacionados 
ao objeto e competências da PETRO-SAL e 
reconhecido conceito profissional.

§ 2º as competências e o funcionamento 
colegiado da Diretoria Executiva e as atribui-
ções do Diretor-Presidente e dos demais dire-
tores serão estabelecidos no estatuto.”

“EMENDA Nº 100
Dê-se ao art. 10 e aos seus incisos e 

parágrafos a seguinte redação:
“Art. 10. O Conselho de Administração, 

cujos membros serão nomeados pelo Presi-
dente da República, por indicação dos titulares 
de cada Pasta e da maioria absoluta dos mem-
bros da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, em sessão deliberativa, será consti-
tuído pelos seguintes conselheiros:

I – representante do Ministério de Minas 
e Energia, que o presidirá e terá, nos casos de 
empate nas votações deliberativas do Conse-
lho, voto adicional de desempate;

II – representante do Ministério da Fa-
zenda, que o presidirá nos eventuais impe-
dimentos do representante do Ministério de 
Minas e Energia;

III – representante do Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão;

IV – representante do Ministério do Meio 
Ambiente;

V – oficial do Comando da Marinha, como 
representante do Ministério da Defesa;

VI – dois representantes da sociedade 
civil indicados, respectivamente, pela Câmara 
dos Deputados e pelo Senado Federal; e,

VII – Diretor-Presidente da PETRO-SAL, 
com direito a voz, porém sem voto, indicado 
pelo Ministério de Minas e Energia em lista 
tríplice.

§ 1º As competências, o funcionamen-
to do Conselho de Administração e as atri-
buições dos conselheiros serão definidos no 
estatuto.

§ 2º Os mandatos dos conselheiros se-
rão de 4 (quatro) anos, permitindo uma única 
recondução na forma definida no estatuto.”

“EMENDA Nº 102
Inclua-se onde couber:
“Art. ... O Anexo I desta Lei relaciona o nú-

mero total de cargos efetivos da PETRO-SAL, 
respectivas especialidades e remunerações.

Parágrafo único. O Anexo II desta Lei 
relaciona o número total de cargos comissio-
nados e de funções gratificadas, bem como 
as respectivas remunerações e o percentual 
máximo de despesas desses cargos e fun-
ções em relação ao total de despesas com 
o pessoal, que não deverá ultrapassar a 6% 
(seis por cento).”

“EMENDA Nº 103
Acrescente-se ao art. 4° do projeto o se-

guinte inciso VI:
“Art. 4º  ..................................................
VI – fomentar o desenvolvimento de alter-

nativas energéticas renováveis, visando:
a) garantir a viabilidade econômica e a 

sustentabilidade da PETRO-SAL ao longo do 
tempo;

b) desenvolver as potencialidades ener-
géticas regionais;

c) viabilizar o perfeito funcionamento dos 
sistemas elétricos isolados. “

“EMENDA Nº 104
Acrescente-se ao art. 10 do projeto o 

seguinte inciso VI:
“Art. 10.  ................................................
VI – por um conselheiro indicado pelo 

Ministério do Meio Ambiente.”
 “EMENDA Nº 106
Dê-se ao parágrafo único do art. 2º a 

seguinte redação:
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“Art. 2º  ..................................................
Parágrafo único. A PETRO-SAL não será 

responsável pela execução, direta ou indireta, 
das atividades de exploração, desenvolvimento 
e produção de petróleo, de gás natural e de 
outros hidrocarbonetos fluidos.”

EMENDA DE PLENÁRIO Nº 107

Suprima-se o artigo 15 do Projeto de Lei nº 5.939, 
de 2009.

EMENDA DE PLENÁRIO Nº 108

Dê-se ao parágrafo único do art. 7º do Projeto de 
Lei nº 5.939, de 2009, a seguinte redação;

“Parágrafo único. A remuneração da PE-
TRO-SAL pela gestão dos contratos de par-
tilha de produção será estipulada em função 
das fases de cada contrato e das dimensões 
dos blocos e campos, entre outros critérios, 
observados os princípios da eficiência, da 
economicidade e da publicidade.”

EMENDA DE PLENÁRIO Nº 109

Dê-se ao § 1º do artigo 11 do Projeto de Lei nº 
5.939, de 2009, a seguinte redação:

“§ 1º Os membros da Diretoria Executiva 
deverão ter reputação ilibada e comprovada 
experiência em assuntos compatíveis com o 
cargo e deverão, com exceção do diretor-pre-
sidente, ser escolhidos dentre funcionários de 
carreira da PETRO-SAL.’’

EMENDA DE PLENÁRIO Nº 110

“Suprima-se do parágrafo único do arti-
go 13 do Projeto de Lei nº 5.939, de 2009, a 
expressão “como critério de seleção”.

EMENDE PLENÁRIO Nº 111

Dê-se ao artigo 12 do Projeto de Lei nº 5.939, de 
2009, a seguinte redação:

“Art. 12. A PETRO-SAL terá um Conse-
lho Fiscal, cujos membros serão eleitos pela 
Assembléia Geal, constituído por:

I – dois conselheiros titulares, e respec-
tivos suplentes, dentre servidores efetivos do 
Ministério de Minas e Energia:

II – um conselheiro titular, e respectivo 
suplente, dentre servidor efetivo do Ministério 
da Fazenda:

III – um conselheiro titular, e respectivo 
suplente, dentre servidor efetivo do Ministério 
do Meio Ambiente; e 

IV – cinco conselheiros titulares, e res-
pectivos suplentes, indicados pelo Congresso 
Nacional.

Parágrafo único. O funcionamento e as 
atribuições do Conselho Fiscal serão definidos 
no estatuto.”

EMENDA DE PLENÁRIO Nº 112

Incluam-se no artigo 11 do Projeto de Lei nº 5.939, 
de 2009, os seguintes §§:

“§ 3º As decisões colegiadas da Diretoria 
Executiva serão tomadas por maioria absoluta 
de seus membros, presentes, no mínimo, três 
quintos deles.

§ 4º Os membros da Diretoria Executi-
va, depois de deixarem seus cargos, ficarão 
impedidos, por um período de vinte e quatro 
meses, de prestar, direta ou indiretamente, 
qualquer tipo de serviço a empresa integrante 
da indústria do petróleo, gás natural, biocom-
bustíveis, ou de distribuição e comercialização, 
em operação no país.

§ 5º A violação ao impedimento previsto 
neste artigo caracteriza prática de advocacia 
administrativa, sujeita às penas previstas em 
lei.”

EMENDA DE PLENÁRIO Nº 113

Dê-se ao artigo 17 do Projeto de Lei nº 5.939, de 
2009, a seguinte redação:

“Art. 17. A PETRO-SAL sujeitar-se-á à su-
pervisão do Ministério de Minas e Energia e à 
Fiscalização da Controladoria-Geral da União e 
do Tribunal de Contas da União, submetendo-
se ao regime estabelecido na Lei Complemen-
tar nº 131, de 27 de maio de 2009.”

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL DE  
PLENÁRIO No 114

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a criar 

empresa pública, sob a forma de sociedade anônima, 
denominada Empresa Brasileira de Administração de 
Petróleo e Gás Natural S.A. – PETRO-SAL vinculada 
ao Ministério de Minas e Energia com prazo de dura-
ção indeterminado.

Parágrafo único. A PETRO-SAL terá sede e foro 
em Brasília e escritório central no Rio de Janeiro, po-
dendo instalar escritórios em outras unidades da fe-
deração.

Art. 2o A PETRO-SAL terá por objeto a gestão 
dos interesses da União nos contratos de partilha de 
produção celebrados pelo Ministério de Minas e Ener-
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gia e a gestão dos contratos para a comercialização de 
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos da União.

Parágrafo único. A PETRO-SAL não será respon-
sável pela execução, direta ou indireta, das atividades 
de exploração, desenvolvimento, produção e comer-
cialização de petróleo, de gás natural e de outros hi-
drocarbonetos fluidos.

Art. 3o A PETRO-SAL sujeitar-se-á ao regime ju-
rídico, próprio das empresas privadas, inclusive quanto 
aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas 
e tributários.

Art. 4o Compete à PETRO-SAL:
I – praticar todos os atos necessários à gestão 

dos interesses da União nos contratos de partilha de 
produção, especialmente:

a) representar a União nos contratos de 
partilha da produção;

b) monitorar e auditar os custos e investi-
mentos relacionados aos contratos de partilha 
de produção; e

c) fornecer à Agência Nacional do. Pe-
tróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP 
as informações necessárias às suas funções 
regulatórias.

II – praticar todos os atos necessários à gestão 
dos contratos de partilha de produção para a comercia-
lização de petróleo e gás natural da União, observada 
a prioridade de abastecimento do mercado nacional e 
respeitada a competência dos Estados, conforme § 2o 
do art. 25 da Constituição Federal, especialmente:

a) celebrar os contratos com agentes co-
mercializadores, representando a União;

b) verificar o cumprimento pelos contrata-
dos da política de comercialização de petróleo 
e gás natural da União resultantes de contratos 
de partilha de produção; e

c) monitorar e auditar as operações, cus-
tos e preços de venda de petróleo, de gás na-
tural e de outros hidrocarbonetos fluidos;

III – analisar dados sísmicos fornecidos pela 
ANP e pelos contratados sob o regime de partilha de 
produção;

IV – representar a União nos procedimentos de 
individualização da produção e nos acordos decorren-
tes, nos casos em que as jazidas da área do pré- sal 
e das áreas estratégicas se estendam por, áreas não 
concedidas ou não contratadas sob o regime de par-
tilha de produção;

V – exercer outras atividades necessárias ao 
cumprimento de seu objeto social, conforme definido 
no seu estatuto.

Art. 5o É dispensada a licitação para a contrata-
ção da PETRO-SAL pela administração pública para 
realizar atividades relacionadas ao seu objeto.

Art. 6o A PETRO-SAL terá seu capital social re-
presentado por ações ordinárias nominativas, integral-
mente sob a propriedade da União.

Parágrafo único. A integralização do capital so-
cial será realizada com recursos oriundos de dotações 
consignadas no orçamento da União, bem como pela 
incorporação de qualquer espécie de bens suscetíveis 
de avaliação em dinheiro.

Art. 7o Constituem recursos da PETRO-SAL:
I – rendas provenientes dos contratos de partilha 

de produção, inclusive parcela que lhe for destinada 
do bônus de assinatura relativo aos respectivos con-
tratos;

II – rendas provenientes da gestão dos contratos 
que celebrar com os agentes comercializadores de 
petróleo e gás natural da União;

III – recursos provenientes de acordos e convê-
nios que realizar com entidades nacionais e interna-
cionais;

IV – rendimentos de aplicações financeiras que 
realizar;

V – alienação de bens patrimoniais;
VI – doações, legados, subvenções e outros re-

cursos que lhe forem destinados por pessoas físicas 
ou jurídicas de direito público ou privado; e

VII – rendas provenientes de outras fontes.
Parágrafo único. A remuneração da Petro-Sal 

pela gestão dos contratos de partilha de produção 
será estipulada em função das fases de cada contrato 
e das dimensões dos blocos e campos, entre outros 
critérios, observados os princípios da eficiência e da 
economicidade.

Art. 8° Ato do Poder Executivo aprovará o esta-
tuto da Petro-Sal.

§ 1° O número máximo de empregados, de fun-
ções e de cargos de livre provimento será definido em 
lei específica.

§ 2° O total de cargos de livre provimento não 
poderá exceder a 5% (cinco por cento) do total de em-
pregados em atividade.

Art. 9° A Petro-Sal será dirigida por um Conselho 
de Administração e uma Diretoria Executiva.

Art. 10. O Conselho de Administração, cujos mem-
bros serão nomeados pelo Presidente da República, 
será constituído:

I – por um conselheiro indicado pelo Ministério 
de Minas e Energia, que o presidirá;
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II – por um conselheiro indicado pelo Ministério 
da Fazenda;

III – por um conselheiro indicado pelo Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

IV – por um membro da minoria e da maioria de 
cada uma das Casas do Congresso Nacional, por in-
dicação dos respectivos líderes;

V – pelo diretor-presidente da Petro-Sal;
VI – por conselheiro indicado pela Agência Na-

cional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – 
ANP; e

VII – por um conselheiro indicado pelo Ministério 
do Meio Ambiente.

§ 1° Os membros do Conselho de Administração 
serão brasileiros, de reputação ilibada, formação uni-
versitária, experiência comprovada e elevado conceito 
no respectivo campo de especialidade, devendo ser 
nomeados pelo Presidente da República, após apro-
vação do Senado Federal, nos termos da alínea f do 
inciso III do artigo 52 da Constituição Federal.

§ 2° Os membros do Conselho de Administração 
não perceberão qualquer tipo de remuneração, retribui-
ção, percentagem, participação, gratificação ou outras 
vantagens econômicas e financeiras pelo desempenho 
de suas funções.

§ 3° O funcionamento e as atribuições do Con-
selho de Administração, bem como o prazo de gestão 
de seus membros, que não poderá exceder a 2 (dois) 
anos, sem possibilidade de recondução, serão defini-
dos no Estatuto.

Art. 11. Os membros da Diretoria Executiva serão 
nomeados pelo Presidente da República, por indicação 
do Ministério de Minas e Energia, após aprovação do 
Senado Federal, nos termos da alínea f do inciso III 
do artigo 52 da Constituição Federal.

§ 1° Os membros da Diretoria Executiva serão 
brasileiros, de reputação ilibada, formação universi-
tária, experiência comprovada e elevado conceito no 
respectivo campo de especialidade.

§ 2° O funcionamento e as atribuições da Dire-
toria Executiva, bem como o número de diretores, que 
não será superior a 5 (cinco) e o respectivo prazo de 
gestão, que não será superior a 2 (dois) anos, sem 
recondução, serão definidos no Estatuto.

Art. 12. A Petro-Sal terá um Conselho Fiscal, 
cujos membros serão eleitos pela Assembléia Geral, 
constituído por:

I – dois conselheiros titulares, e respectivos su-
plentes, indicados pelo Ministério de Minas e Ener-
gia; e

II – um conselheiro titular, e respectivo suplente, 
indicado pelo Ministério da Fazenda.

§ 1° Os membros do Conselho Fiscal serão bra-
sileiros, de reputação ilibada, formação universitária, 
experiência comprovada e elevado conceito no res-
pectivo campo de especialidade.

§ 2° Os membros do Conselho Fiscal não per-
ceberão qualquer tipo de remuneração, retribuição, 
percentagem, participação, gratificação ou outras van-
tagens econômico-financeiras pelo desempenho de 
suas funções.

§ 3° O funcionamento e as atribuições do Con-
selho Fiscal serão definidos no estatuto que deverá 
prever expressamente a contratação de auditores in-
dependentes para realização de auditoria anual e das 
demonstrações contábeis da empresa pública criada 
por esta lei.

Art. 13. O regime de pessoal da Petro-Sal será o 
da Consolidação das Leis do Trabalho, condicionada a 
contratação à prévia aprovação em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, observadas as normas 
específicas editadas pela Diretoria Executiva.

Parágrafo único. Nos concursos referidos no ca-
put, a Petro-Sal poderá exigir, como critério de seleção, 
títulos acadêmicos e experiência profissional mínima 
não superior a dez anos na área na qual o candidato 
pretende desempenhar suas atividades.

Art. 14. Os membros do Conselho de Adminis-
tração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal a 
que se referem os artigos anteriores, após deixarem 
os respectivos cargos, ficarão impedidos, após um 
período de doze meses, de prestar, direta ou indireta-
mente, qualquer tipo de serviço à empresa integrante 
da indústria do petróleo, do gás natural, de derivados, 
de biocombustíveis ou de distribuição e comercializa-
ção, incluídas as empresas a essas prestadoras de 
serviços e consultorias técnicas, em território nacional 
ou no exterior.

Parágrafo único. A violação ao impedimento pre-
visto neste artigo caracteriza prática de advocacia ad-
ministrativa, sujeita às penas previstas em lei.

Art. 15. Fica a Petro-Sal autorizada a patrocinar 
entidade fechada de previdência complementar, nos 
termos da legislação vigente.

Art. 16. A Petro-Sal sujeitar-se-á à supervisão 
do Ministério de Minas e Energia e à fiscalização da 
ANP, da Controladoria-Geral da União e do Tribunal de 
Contas da União, sem prejuízo da competência para 
fiscalizar atribuída por lei a outros órgãos da União.

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vo-
tam os Srs. Líderes?

Como vota o PMDB?
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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”.
 PT?
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) -“Não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM – PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Democratas vota “sim” por entender que as emendas 
precisam ser debatidas para melhorar o projeto. Como 
eu disse, uma série de questões que nós colocamos 
como fundamentais.

 O Democratas vota “sim”. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”. 
O PSDB – Deputado Duarte?
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB tem a autoria de várias dessas emendas e en-
tende que elas são relevantes para serem pelo me-
nos discutidas e deliberadas pelo Plenário. Portanto, 
o nosso voto é “sim”.

O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS 
(PR – MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o PR vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PR 
vota “não”. 

 PP?
O SR. ANTONIO CRUZ (PP – MS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP vota “não”. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”. 
PDT?
O SR. DAGOBERTO (PDT – MS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT elogia 
o Relator Luiz Fernando Faria e vota “não”. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”. 
PTB?
O SR. ARMANDO ABÍLIO (PTB – PB. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
 Quem mais?
O SR. EDIGAR MÃO BRANCA (PV – BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Partido Verde vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Partido 
Verde vota “não”. 

PSC?
O SR. EDUARDO AMORIM (PSC – SE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSC vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PPS – 
Deputado Fernando Coruja?

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”. 

PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 

peço 3 minutos pela Liderança, porque quero falar sobre 
as emendas às quais ele deu parecer contrário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a 
palavra como Líder.

O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. JAIRO CARNEIRO (PP – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas votações 
anteriores, votei com o partido.

O SR. WILLIAM WOO (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o partido.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquan-
to o Deputado Coruja não chega à tribuna, encaminho 
pelo PSOL o “sim”, porque houve rejeição de plano. 
Algumas emendas mereceriam um debate melhor, até 
para o êxito desta nova estatal, que, reiteramos, não 
nos parece necessária. A ANP e o próprio Ministério 
de Minas e Energia poderiam gerir esses contratos, já 
que a PETROBRAS será parte. 

Obrigado.
O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 

peço 1 minuto para orientação e mais 3 como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quatro 

minutos.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem e Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o Relator rejeitou as emendas apresenta-
das em plenário. E eu quero falar sobre as emendas, 
exatamente porque vou votar contrariamente ao pa-
recer do Relator. 

A primeira emenda suprime o art. 15. O art. 15 é 
para impedir contratações temporárias no futuro, porque 
o art. 14 diz que pode haver contratações temporárias 
para implantar a empresa. Então, já se quer permitir 
contratações temporárias lá no futuro. O Relator argu-
menta que isso impediria a implantação da empresa. 
Não é verdade porque é o art. 14 que permite isso. 

O Relator rejeitou a emenda que apresentamos, 
que só coloca que se tem de submeter ao princípio da 
eficiência, da economicidade, como já está colocado, e 
da publicidade. E ele rejeitou também que esta empresa 
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se submeta àquela lei de transparência que aprovamos 
aqui, argumentando que já há transparência na lei.

 Ora, a transparência prevista na lei é a publica-
ção anual de um balanço. Bom, publicar anualmente 
o balanço já é exigido por várias outras leis, inclusive 
para empresas privadas, pela Lei das S.A. Empresa 
pública precisa ter transparência.

Infelizmente, nesta semana saiu um ranking bra-
sileiro mostrando que o Governo brasileiro está avan-
çando na direção da obscuridade na América do Sul, 
porque não há permissão de transparência.

Então, não entendo como é que pode ter sido 
rejeitada.

 A outra emenda pretende que o Conselho Fis-
cal não seja apenas formado por pessoas indicadas 
pelo Ministro de Minas e Energia. Como eu vou ter 
uma empresa cujo Conselho Fiscal, que vai fiscalizar 
a empresa, é indicado apenas pelo Presidente e pelo 
Ministro de Minas e Energia, que controlam indireta-
mente a empresa? Nós apenas acrescentamos outros 
membros. Ele rejeitou.

A Emenda 112 visa aumentar o tempo de qua-
rentena. Ora, o tempo de quarentena proposto chega 
a ser um deboche. A pessoa fica 4 meses sem poder 
trabalhar, em outras empresas petrolíferas privadas. 
Não é trabalhar em qualquer lugar. O sujeito pode 
trabalhar em qualquer lugar. Ele pode trabalhar em 
qualquer atividade. São 4 meses de quarentena remu-
nerada. Isso são férias. Férias prolongadas. Quaren-
tena de 4 meses remunerada? Isso são férias. Férias 
prolongadas. É um deboche colocar uma quarentena 
desta ordem.

É preciso separar o que é público e o que é priva-
do. O sujeito não pode trabalhar no Governo, ter todos 
os segredos, e logo depois ir trabalhar na iniciativa pri-
vada, na Shell, na Esso. Ele tem de ficar por um período 
mais longo – 24 meses, como propomos. É um tempo 
adequado. E sem remuneração. Ele trabalha com o que 
ele quiser! Quando ele vai para o Governo, ele sabe 
das consequências: que amanhã ele não pode levar 
os segredos para as empresas privadas.

 Depois, nós apresentamos uma emenda para 
retirar o critério de exigência, nos concursos, de uma 
qualificação profissional para selecionar as pessoas. 
Nós somos a favor da qualificação profissional, mas 
ela tem de ser exigida para a inscrição no concurso. É 
como se exige em qualquer concurso: o sujeito, para 
fazer concurso para médico, tem de ter o diploma de 
médico. Mas não para a seleção depois da inscrição. 
Para a seleção...

(O microfone é desligado.)

O SR. FERNANDO CORUJA – Encerro, enca-
minhando “sim” às emendas e contra o parecer do 
Relator, porque, sinceramente, não posso concordar 
com a argumentação que ele usou para recusar as 
emendas.

 A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB – BA. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Na votação 
anterior, votei com o partido.

O SR. RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/PMDB 
– PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, na votação anterior, votei com o partido.

O SR. LUIZ CARLOS SETIM (DEM – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido. Obrigado.

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT – CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido, na votação anterior.

O SR. GERALDINHO (PSOL – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção as emendas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem for 
pela aprovação permaneça como se acha. Quem for 
contra levante o braço. (Pausa.)

 REJEITADAS.
O SR. PROFESSOR SETIMO (Bloco/PMDB – MA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Votei conforme 
a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu quero 
dizer aos senhores que nós vamos ter votação nomi-
nal, segundo o acordo que me chegou aqui, no pro-
jeto inicial, no destaque do PSDB à Emenda 43 e no 
destaque do PPS ao art. 15.

É isso?
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – De acordo, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Então, em 
votação agora a Emenda do Relator de nº 1.

“Dê-se ao art. 4º do projeto a seguinte 
redação:

“Art. 4º ...................................................
Parágrafo único. No desempenho das 

competências previstas no inciso I, a PETRO-
SAL observará, nos contratos de partilha de 
produção, as melhores práticas da indústria 
do petróleo.”

O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Justificativa: na votação an-
terior, votei com o seu partido, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vo-
tam os Srs. Líderes?

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela Ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
 PT?
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PT vota “sim”.
O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB – GO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Bloco? 
(Pausa.)

 PTB – como vota?
O SR. ARMANDO ABÍLIO (PTB – PB. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
 Bloco, Deputada?
 A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
o Bloco vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
 A SRA. GORETE PEREIRA (PR – CE. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o 
PR vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PR 
vota “sim”.

O SR. EDIGAR MÃO BRANCA (PV – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Partido Verde vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Partido 
Verde, “sim”.

O SR. DAGOBERTO (PDT – MS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PDT – 
“sim”.

 Quem mais? PT? O PT já votou, votou “sim”.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Governo vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Gover-
no, “sim”.

 PSDB?
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB vota “sim”. E peço que registre que estou num 
debate, lá na Comissão da Dívida, com o Dr. Armínio, 
e peço que justifique a minha votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O senhor 
fica sem dívida no plenário.

O SR. ALBERTO FRAGA (DEM – DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Presidente Michel, Alberto 
Fraga votou com o partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Democra-

tas, como votam? (Pausa.)
 Deputado Marcos Montes, como votou na vo-

tação anterior?
O SR. MARCOS MONTES (DEM – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Votei com o Demo-
cratas. Obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Eduardo Sciarra.

O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Nós queremos adian-
tar “sim”, por entender que a emenda é redundante – 
adotar as melhores práticas da indústria do petróleo. 
Portanto, o Democratas vota “sim”.

O SR. AUGUSTO FARIAS (PTB – AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei conforme a orientação do partido.

O SR. DELEY (PSC – RJ. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Presidente, na votação anterior, 
votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Prorrogo 
a sessão por 1 hora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSC – 
como vota? (Pausa.)

 PPS – como vota?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PPS vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
PSOL?
O SR. GERALDINHO (PSOL – RS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PSOL vota “sim”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-

ção a emenda do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aque-

les que forem pela aprovação permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

 APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Agora, 

em votação a Subemenda Substitutiva às Emendas 
de Plenário nºs 13 e 63, que a Comissão denominou 
de Emenda de Relator nº 2.

“Dê-se aos arts. 10 e 12 do projeto a se-
guinte redação:

‘Art. 10.  .................................................
§ 1º Os conselheiros terão um período 

de gestão de quatro anos, admitida uma re-
condução.



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 64993 

§ 2º O funcionamento e as atribuições 
do Conselho de Administração serão defini-
dos no estatuto.’

‘Art. 12.  .................................................
§ 1º Os conselheiros terão um período 

de gestão de quatro anos, admitida uma re-
condução.

§ 2º O funcionamento e as atribuições do 
Conselho Fiscal serão definidos no estatuto.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aque-
les que forem pela aprovação permaneçam como se 
acham...

O SR. EDUARDO SCIARRA – Para orientar.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 

Para orientar.
O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM – PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O Democratas orien-
ta “não”, por entender que o mandato dos Conselhei-
ros, a gestão, o período de gestão de 4 anos, é muito 
longo. E nós temos emenda propondo 2 anos, sem 
recondução.

 Por isso, nós orientamos “não” a esta emenda.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PMDB – 

como vota? (Pausa.)
 PT – como vota?
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
 PMDB?
O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – PMDB – “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
 Bloco?
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O Governo vota “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
 A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – O Bloco vota 
“sim”, Sr. Presidente.

O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Bloco encaminha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Voto “sim”.
 PR – Deputada Gorete?
 A SRA. GORETE PEREIRA (PR – CE. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – PR – “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT 
vota “sim”. É só marcar ali, porque não marcaram.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PT vo-
tou “sim”.

O SR. CARLOS EDUARDO CADOCA (PSC – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PSC vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSC 
vota “sim”.

O SR. EDIGAR MÃO BRANCA (PV – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Partido Verde vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Partido 
Verde vota “sim”.

 Quem mais?
O SR. ELIZEU AGUIAR (PTB – PI. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PTB 

vota “sim”.
 PDT? (Pausa.)
 PSDB? (Pausa.)
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PPS vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PPS 
vota “sim”.

 Partido Progressista? (Pausa.) O PP vota “sim”, 
não vota?

 PSDB? (Pausa.)
O SR. VILSON COVATTI (PP – RS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PP vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
O PDT já votou? O PDT vota “sim”, não é? 

(Pausa.)
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB é contra.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSDB 

vota “não”.
O SR. GERALDINHO (PSOL – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSOL 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção a subemenda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aque-
les que forem pela aprovação permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

 APROVADA.
PREJUDICADAS AS EMENDAS DE PLENÁRIO 

NºS 13 E 63.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-

ção a Subemenda Substitutiva às Emendas de Plenário 
nºs 40, 76, 89, 94 e 101, que a Comissão denominou 
de Emenda de Relator nº 3.



64994 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009

“Incluam-se no art. 11 do projeto os se-
guintes §§ 3º, 4º, 5º e 6º:

‘Art. 11.  .................................................
§ 3º As decisões colegiadas da Diretoria 

Executiva serão tomadas por maioria absoluta 
de seus membros, presentes, no mínimo, três 
quintos deles..

§ 4º Os membros da Diretoria Executiva, 
depois de deixarem seus cargos, ficarão im-
pedidos, por um período de quatro meses, de 
prestar, direta ou indiretamente, qualquer tipo 
de serviço a empresa integrante da indústria 
do petróleo, gás natural, biocombustíveis, ou 
de distribuição e comercialização, em opera-
ção no país.

§ 5º Durante o período previsto no § 4º, 
os ex-membros da Diretoria Executiva rece-
berão remuneração idêntica à dos cargos por 
eles anteriormente ocupados.

§ 6º A violação ao impedimento previsto 
neste artigo caracteriza prática de advocacia 
administrativa, sujeita às penas previstas em 
lei.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota 
o PT – Deputado Valverde?

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PT vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PT 
vota “sim”.

 PMDB?
O SR. EDUARDO CUNHA – (Bloco/PMDB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

 Bloco?
 A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
o Bloco vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Bloco 
vota “sim”.

 PTB?
O SR. ARMANDO ABÍLIO (PTB – PB. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PTB 
vota “sim”.

O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
mocratas vota “não”, por entender que a quarentena de 
4 meses é muito pouco. As informações privilegiadas 

devem permanecer como tal por mais tempo. Temos 
emenda propondo a quarentena de 12 meses.

 Votamos “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
 PP?
O SR. VILSON COVATTI (PP – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP vota 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP 
vota “sim”.

 O PR – Deputada Gorete?
 A SRA. GORETE PEREIRA (PR – CE. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o 
PR vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Sim”.
 O PDT – Deputado Brizola?
O SR. BRIZOLA NETO (PDT – RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSC? 

(Pausa.)
 PV?
O SR. EDIGAR MÃO BRANCA (PV – BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O Partido Verde vota 
“sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PV 
vota “sim”.

 PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, qua-
rentena de 4 meses remunerada é férias. Isso chega a 
ser um deboche. Não deveria nem haver quarentena.

Quarentena tem que ser uma coisa mais longa 
e não pode ser remunerada. O sujeito pode trabalhar 
em qualquer área, mas não pode sair em seguida, 4 
meses depois, remunerado e ir trabalhar na iniciativa 
privada. Que proteção tem o Estado brasileiro com 
uma empresa dessa ordem?

Orientamos “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Não”. 

PPS – “não”.
 PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enten-
demos, como o Deputado Fernando Coruja, que seria 
muito mais correta essa quarentena, essa isenção, 
para fazer a difícil separação entre interesse público 
e privado, de um ano, como foi proposta. Havia uma 
emenda nesse sentido. Dois anos!

No entanto, com esta riqueza estratégica, a pro-
posta de 4 meses é insuficiente. Uma das tarefas no 
Brasil é separar o público do privado, inclusive por meio 
de seus agentes. No tempo da ditadura o poderoso 
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Golbery do Couto e Silva mal saiu do poder absoluto 
que tinha e foi para a Dow Chemical. É muito desres-
peito com a República.

Portanto, “não” a esta emenda do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 

não.
PSDB – Deputado José Aníbal.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – “Não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Não”.
O SR. EDUARDO SCIARRA – Democratas.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Demo-

cratas já votou: “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-

ção a subemenda.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aque-

les que forem pela aprovação permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

 APROVADA.
 ESTÃO PREJUDICADAS AS EMENDAS DE 

PLENÁRIO NºS 40, 76, 89, 94 E 101.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-

ção a Subemenda Substitutiva à Emenda de Plenário 
nº 73, a que a Comissão denominou de Emenda do 
Relator nº 4.

“Dê-se ao art. 14 do projeto a seguinte 
redação:

‘Art. 14.  .................................................
§ 3º Nas contratações de que trata o ca-

put, a PETROSAL especificará, no edital de 
contratação, o tempo mínimo, como critério de 
seleção, títulos acadêmicos e experiência pro-
fissional na área na qual o candidato pretenda 
desempenhar suas atividades.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PT como 
vota, Deputado?

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PT vota “sim”, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PMDB?
O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – PMDB – “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Bloco 
como vota?

O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Vota “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

 PTB? (Pausa.)

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Governo, “sim”, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Gover-
no, “sim”.

 PTB.
O SR. ELIZEU AGUIAR (PTB – PI. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PTB vota “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

 O Bloco como vota, Deputado Daniel Almeida?
O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB – BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“sim”.
 Como vota o PR?
 A SRA. GORETE PEREIRA (PR – CE. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – PR – “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Sim”.
 O PP como vota, Deputado Covatti?
O SR. VILSON COVATTI (PP – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – “Sim”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“sim”.
 PDT?
O SR. DAGOBERTO (PDT – MS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“sim”.
 O PV – Deputado Mão Branca?
O SR. EDIGAR MÃO BRANCA (PV – BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O Partido Verde vota 
“sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

 PSC?
O SR. CARLOS EDUARDO CADOCA (PSC 

– PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim”, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PPS vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“não”.
 Democratas?
O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM – PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O Democratas vota 
“não”, por entender que as contrações para o quadro 
permanente não podem ser sem concurso. Inclusive há 
decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido.

 Votamos “não”.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

 PSDB?
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Por falar em Supremo, Sr. 
Presidente, o Ministro Gilmar Mendes desempatou a 
votação – 5 a 4 –, pela extradição do Battisti para a 
Itália.

 O PSDB – coerente com as outras votações, 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

 Em votação a...
O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, 

PSOL.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSOL.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, dentro 
do princípio, já que se vai criar essa nova empresa pú-
blica, que consideramos desnecessária, vamos tratar 
de estabelecer o maior rigor no seu funcionamento, 
para evitar a má tradição do cabide de emprego, do 
favorecimento.

 Para nós, qualquer provimento sempre tem que 
ser por meio de concurso público. Contratações, só 
em caráter excepcionalíssimo.

 Nosso voto é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-

ção a emenda substitutiva.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem for 

pela aprovação permaneça como se acha. (Pausa.)
 APROVADA.
 ESTÁ PREJUDICADA A EMENDA DE PLENÁ-

RIO Nº 73.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-

ção a Subemenda Substitutiva à Emenda de Plená-
rio nº 14, que a Comissão denominou de Emenda de 
Relator nº 5.

“Inclua-se no projeto o seguinte art. 18, 
renumerando-se os artigos subsequentes:

‘Art. 18. Ao fim de cada exercício social, 
a PETROSAL deverá disponibilizar, na rede 
mundial de computadores, as demonstrações 
financeiras referidas no art. 176 da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PMDB 
como vota?

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PT 
como vota?

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PT vota ”sim”, 
porque entende como aperfeiçoamento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Bloco 
como vota?

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PTB 
como vota? (Pausa.)

 Vota “sim”.
 O PPS como vota? (Pausa.)
 O PDT como vota?
O SR. DAGOBERTO (PDT – MS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PR 

como vota?
 A SRA. GORETE PEREIRA (PR – CE. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – PR – “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP 

como vota?
O SR. VILSON COVATTI (PP – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PP vota “sim”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Partido 

Verde como vota? (Pausa.)
 O Democratas como vota?
O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM – PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O Democratas, mes-
mo entendendo que é insuficiente esta divulgação, vota 
“sim”, por entender ser importante.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

 O PSDB como vota?
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Coerentemente, “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Não”.
 Quem mais? (Pausa.)
 PSC?
O SR. CARLOS EDUARDO CADOCA (PSC – PE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – PSC – “sim”.
O SR. CHICO ALENCAR – O PSOL – Sr. Pre-

sidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSOL.
O SR. CHICO ALENCAR – V.Exa. está nos es-

quecendo toda hora.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Ao contrá-

rio, vocês estão na minha mente e no meu coração.
O SR. CHICO ALENCAR – Já estou com carên-

cia afetiva política. (Risos.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – V.Exa. tem 

a palavra, até com prazo dilatado. (Risos.)
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O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Para compensar.

O nosso voto, em colocar na rede mundial de 
computadores todos os dados de cada exercício da 
futura empresa pública, obviamente é “sim”, pela trans-
parência e pelo controle público das empresas públi-
cas, o que nem sempre ocorre, infelizmente.

 Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSOL – 

“sim”.
 Quem mais?
O SR. FERNANDO CORUJA – PPS.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PPS – 

Deputado Coruja.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta 
emenda prevê a divulgação anualmente pela Internet, 
no balanço. É claro que ninguém pode ser contra uma 
emenda que prevê a divulgação anual pelo balanço. 
Agora, daí a dizer que isso é transparência é um ab-
soluto exagero.

Transparência é seguir a Lei da Transparência, 
que nós apoiamos aqui; transparência é publicar men-
salmente resultados e enviar para o Congresso; trans-
parência são as outras emendas que nós apresenta-
mos e que, infelizmente, o Relator rejeitou.

Agora, é claro que ninguém pode ser contra que 
publiquem anualmente o balanço na Internet, o que já 
é uma coisa que qualquer empresa tem que fazer.

 Somos a favor, mas lamentamos, porque isso 
não é transparência.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

O SR. FERNANDO CORUJA – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-

ção a emenda substitutiva.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aque-

les que forem pela aprovação permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

APROVADA.

PREJUDICADA A EMENDA DE PLENÁRIO Nº 14.

O SR. LEONARDO QUINTÃO (Bloco/PMDB – 
MG. Pela ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presi-
dente, na votação anterior, votei com o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Depu-
tado Ronaldo Caiado tem a palavra para uma Comu-
nicação de Liderança, pelo DEM.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, nós vamos votar agora o projeto 
principal, que cria a PETRO-SAL.

 Desde o início o Democratas tem dito com toda a 
clareza sua posição: nós somos 100% contra a criação 
da PETRO-SAL. Primeiro, porque bastaria criar uma 
diretoria na Agência Nacional de Petróleo, já seria mais 
do que suficiente para resolver qualquer problema; se-
gundo, a PETRO-SAL vem exatamente invadir a ação 
da Agência Nacional de Petróleo.

 Mas há algo no texto que é impressionante, para 
o qual quero chamar a atenção de todos os Parlamen-
tares. Ela não define o número de funcionários; ela diz 
que o estatuto vai defini-lo. O Estatuto da PETRO-SAL 
vai estabelecer que precisa de 50 diretores ou 30, 40, 
50 membros no Conselho Fiscal e Administrativo, por-
que é exatamente a maneira que o Governo da Minis-
tra Dilma Rousseff utiliza para a complementação de 
salário ou atendimento aos seus apaniguados. Essa 
é a prática que mais está sendo usada. Ou seja, no 
momento em que nós politizamos os cargos técnicos, 
estamos destruindo as estruturas de Estado.

 Qual é, sem dúvida nenhuma, a herança maldita 
que está sendo transferida para as próximas gerações? 
Tirar as pessoas tecnicamente qualificadas e fazer o que 
chamei hoje de dedetização da estrutura do Governo. 
Esse é o fato. São pessoas que não têm preparo, com-
petência, capacidade para gerenciar, decidir, orientar, 
operacionalizar aquilo que é sua função.

 Essa situação tem nos preocupado muito. Per-
demos ao apresentar uma emenda substitutiva global 
na qual somos contra a criação; a luta seria minimizar 
essas ações da máquina do Governo.

 Outro ponto chama a atenção dos Srs. e Sras. 
Parlamentares: qual a garantia da diretoria da PETRO-
SAL? Nenhuma. Não tem mandato. A diretoria da PE-
TRO-SAL depende única e exclusivamente do humor 
do Presidente da República. Se amanhã ele decidir 
modificar toda a diretoria, basta apenas uma caneta-
da, o que não se faz nas agências, porque a diretoria 
das agências tem mandato, tem direito de resolver com 
total independência por 4 anos.

 Há algo interessante também para o qual eu que-
ro chamar a atenção. O Líder do Governo dizia que o 
Democratas estava ali tirando prerrogativas do pré-sal, 
prerrogativas de um órgão que não garante nada, que 
é um meio de cultura, que é uma solução de cultura 
para a corrupção, desmando e negociatas. Vejam: no 
projeto da PETRO-SAL, o Governo diz que a PETRO-
SAL terá por objeto a gestão dos contratos de partilha. 
Não, isso não é função da PETRO-SAL. Ela tinha que 
ter gestão dos interesses da União. 

Mas ela vai mais adiante, e diz algo interessante: 
ora, quero, como PETRO-SAL, gerenciar os contratos, 
mas eu, como PETRO-SAL – parágrafo único do art. 
2º –, não sou responsável pela execução direta e in-
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direta das atividades de exploração, desenvolvimento, 
produção, comercialização de petróleo, gás natural e 
de outros hidrocarbonetos fluidos. 

Vejam bem, ela quer ser gestora do contrato. É 
a parte da negociata. Mas se amanhã houver alguma 
queixa, a PETRO-SAL dirá: agora não tenho mais 
nada com isso. Ou seja, eu, médico-cirurgião, ope-
ro o paciente, mas, quanto ao resultado da cirurgia, 
não me procure, não tenho responsabilidade sobre o 
doente que operei. Essa é a proposta do Governo. É 
exatamente isso. Essa é a conclusão mais clara. Ele 
quer ter o benefício de negociar os contratos, mas não 
quer assumir nenhuma responsabilidade de como esse 
contrato será aplicado exatamente, seu funcionamen-
to ou as complicações que venham a acontecer dali 
em diante.

É uma posição muito cômoda. Qualquer Parla-
mentar aqui apresenta um projeto, que é aprovado, e 
não é responsável por mais nada. Não, eu simples-
mente sou autor do projeto. O engenheiro assina a 
obra. Se há um insucesso, ele não é responsável por 
aquilo. Como é possível o Governo encaminhar um 
projeto como esse e ainda ter a simpatia e a tendência 
favorável de vários partidos?

É para isso que chamo a atenção, Sr. Presidente. 
Agradeço o espaço que me foi concedido.
O SR. DÉCIO LIMA (PT – SC. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o par-
tido, na votação anterior. 

 A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
votei com meu partido. Estávamos no lançamento da 
Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência 
Contra as Mulheres.

O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB – PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vo-
tei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passare-
mos à votação do Projeto de Lei nº 5.939, de 2009, 
ressalvados os destaques. 

 Essa votação será nominal, segundo acordo 
feito.

 O Congresso Nacional Decreta:
 Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a criar 

empresa pública, sob a forma de sociedade anônima, 
denominada Empresa Brasileira de Administração de 
Petróleo e Gás Natural S.A. – PETRO-SAL, vinculada 
ao Ministério de Minas e Energia, com prazo de dura-
ção indeterminado.

 Parágrafo único. A PETRO-SAL terá sede e 
foro em Brasília e escritório central no Rio de Janeiro, 
podendo instalar escritórios em outras unidades da 
federação.

 Art. 2o A PETRO-SAL terá por objeto a gestão 
dos contratos de partilha de produção celebrados pelo 
Ministério de Minas e Energia e a gestão dos contratos 
para a comercialização de petróleo, de gás natural e 
de outros hidrocarbonetos fluidos da União.

 Parágrafo único. A PETRO-SAL não será respon-
sável pela execução, direta ou indireta, das atividades 
de exploração, desenvolvimento, produção e comer-
cialização de petróleo, de gás natural e de outros hi-
drocarbonetos fluidos.

 Art. 3o A PETRO-SAL sujeitar-se-á ao regime ju-
rídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto 
aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhis-
tas e tributários.

 Art. 4o Compete à PETRO-SAL:
I – praticar todos os atos necessários à gestão 

dos contratos de partilha de produção celebrados pelo 
Ministério de Minas e Energia, especialmente:

 a) representar a União nos consórcios 
formados para a execução dos contratos de 
partilha de produção;

b) defender os interesses da União nos 
comitês operacionais;

c) avaliar, técnica e economicamente, 
planos de exploração, de avaliação, de desen-
volvimento e de produção de petróleo, de gás 
natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, 
bem como fazer cumprir as exigências con-
tratuais referentes ao conteúdo local;

d) monitorar e auditar a execução de 
projetos de exploração, avaliação, desenvolvi-
mento e produção de petróleo, de gás natural 
e de outros hidrocarbonetos fluidos;

e) monitorar e auditar os custos e investi-
mentos relacionados aos contratos de partilha 
de produção; e

f) fornecer à Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP 
as informações necessárias às suas funções 
regulatórias;

II – praticar todos os atos necessários à gestão 
dos contratos para a comercialização de petróleo, de 
gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos da 
União, especialmente:

a) celebrar os contratos com agentes co-
mercializadores, representando a União;

b) verificar o cumprimento pelos contrata-
dos da política de comercialização de petróleo 
e gás natural da União resultantes de contratos 
de partilha de produção; e
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c) monitorar e auditar as operações, cus-
tos e preços de venda de petróleo, de gás na-
tural e de outros hidrocarbonetos fluidos;

III – analisar dados sísmicos fornecidos pela 
ANP e pelos contratados sob o regime de partilha de 
produção;

IV – representar a União nos procedimentos de 
individualização da produção e nos acordos decorren-
tes, nos casos em que as jazidas da área do pré-sal 
e das áreas estratégicas se estendam por áreas não 
concedidas ou não contratadas sob o regime de par-
tilha de produção; e

V – exercer outras atividades necessárias ao 
cumprimento de seu objeto social, conforme definido 
no seu estatuto.

Art. 5o É dispensada a licitação para a contrata-
ção da PETRO-SAL pela administração pública para 
realizar atividades relacionadas ao seu objeto. 

Art. 6o A PETRO-SAL terá seu capital social re-
presentado por ações ordinárias nominativas, integral-
mente sob a propriedade da União.

Parágrafo único. A integralização do capital so-
cial será realizada com recursos oriundos de dotações 
consignadas no orçamento da União, bem como pela 
incorporação de qualquer espécie de bens suscetíveis 
de avaliação em dinheiro.

Art. 7o Constituem recursos da PETRO-SAL: 
I – rendas provenientes da gestão dos contratos 

de partilha de produção, inclusive parcela que lhe for 
destinada do bônus de assinatura relativo aos respec-
tivos contratos;

II – rendas provenientes da gestão dos contratos 
que celebrar com os agentes comercializadores de 
petróleo e gás natural da União;

III – recursos provenientes de acordos e convê-
nios que realizar com entidades nacionais e interna-
cionais;

IV – rendimentos de aplicações financeiras que 
realizar;

V – alienação de bens patrimoniais;
VI – doações, legados, subvenções e outros re-

cursos que lhe forem destinados por pessoas físicas 
ou jurídicas de direito público ou privado; e

VII – rendas provenientes de outras fontes.
Parágrafo único. A remuneração da PETRO-SAL 

pela gestão dos contratos de partilha de produção 
será estipulada em função das fases de cada contrato 
e das dimensões dos blocos e campos, entre outros 
critérios, observados os princípios da eficiência e da 
economicidade.

Art. 8o Ato do Poder Executivo aprovará o esta-
tuto da PETRO-SAL.

Parágrafo único. O estatuto fixará o número má-
ximo de empregados e o de funções e cargos de livre 
provimento.

Art. 9o A PETRO-SAL será dirigida por um Con-
selho de Administração e uma Diretoria Executiva. 

Art. 10. O Conselho de Administração, cujos mem-
bros serão nomeados pelo Presidente da República, 
será constituído:

I – por um conselheiro indicado pelo Ministério 
de Minas e Energia, que o presidirá;

II – por um conselheiro indicado pelo Ministério 
da Fazenda;

III – por um conselheiro indicado pelo Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão;

IV – por um conselheiro indicado pela Casa Civil 
da Presidência da República; e

V – pelo diretor-presidente da PETRO-SAL.
Parágrafo único. O funcionamento e as atribui-

ções do Conselho de Administração, bem como o 
prazo de gestão de seus membros, serão definidos 
no estatuto.

Art. 11. Os membros da Diretoria Executiva serão 
nomeados pelo Presidente da República, por indicação 
do Ministério de Minas e Energia.

§ 1o Os membros da Diretoria Executiva deverão 
ter reputação ilibada e comprovada experiência em 
assuntos compatíveis com o cargo.

§ 2o O funcionamento e as atribuições da Diretoria 
Executiva, bem como o número de diretores e o res-
pectivo prazo de gestão, serão definidos no estatuto.

Art. 12. A PETRO-SAL terá um Conselho Fiscal, 
cujos membros serão eleitos pela Assembléia Geral, 
constituído por:

I – dois conselheiros titulares, e respectivos su-
plentes, indicados pelo Ministério de Minas e Ener-
gia; e

II – um conselheiro titular, e respectivo suplente, 
indicado pelo Ministério da Fazenda.

Parágrafo único. O funcionamento e as atribuições 
do Conselho Fiscal serão definidos no estatuto.

Art. 13. O regime de pessoal da PETRO-SAL será 
o da Consolidação das Leis do Trabalho, condicionada 
a contratação à prévia aprovação em concurso público 
de provas ou de provas e títulos, observadas as normas 
específicas editadas pela Diretoria Executiva.

Parágrafo único. Nos concursos referidos no ca-
put, a PETRO-SAL poderá exigir, como critério de 
seleção, títulos acadêmicos e experiência profissional 
mínima não superior a dez anos na área na qual o can-
didato pretende desempenhar suas atividades.

Art. 14. Fica a PETRO-SAL, para fins de implan-
tação, equiparada às pessoas jurídicas referidas no art. 
1o da Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, para 
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contratar pessoal técnico e administrativo por tempo 
determinado. 

§ 1o Considera-se como necessidade temporá-
ria de excepcional interesse público, para os efeitos 
da Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a contra-
tação de pessoal técnico e administrativo por tempo 
determinado, imprescindível ao funcionamento inicial 
da PETRO-SAL.

§ 2o As contratações a que se refere o § 1o ob-
servarão o disposto no caput do art. 3o, no art. 6o, no 
inciso II do art. 7o e nos arts. 9o e 12 da Lei no 8.745, 
de 1993, e não poderão exceder o prazo de quaren-
ta e oito meses, a contar da data da instalação da 
PETRO-SAL.

§ 3o Nas contratações de que trata o caput, a 
PETRO-SAL poderá exigir, como critério de seleção, 
títulos acadêmicos e experiência profissional mínima 
não superior a dez anos na área na qual o candidato 
pretende desempenhar suas atividades.

Art. 15. Sem prejuízo do disposto no art. 14 e 
observados os requisitos e as condições previstos na 
legislação trabalhista, a PETRO-SAL poderá efetuar 
contratação de pessoal por tempo determinado, cujos 
instrumentos terão a duração máxima de dois anos, 
mediante processo seletivo simplificado. 

§ 1o A contratação por tempo determinado so-
mente será admitida nos casos:

I – de serviço cuja natureza ou transitoriedade 
justifique a predeterminação do prazo; e

II – de atividades empresariais de caráter tran-
sitório.

§ 2o O contrato de trabalho por prazo determinado 
poderá ser prorrogado apenas uma vez e desde que a 
soma dos dois períodos não ultrapasse dois anos.

§ 3o O processo seletivo referido no caput deverá 
ser estabelecido no regimento interno da PETRO-SAL, 
conterá critérios objetivos e estará sujeito, em qualquer 
caso, a ampla divulgação.

§ 4o O pessoal contratado nos termos deste ar-
tigo não poderá:

I – receber atribuições, funções ou encargos não 
previstos no respectivo contrato;

II – ser nomeado ou designado, ainda que a título 
precário ou em substituição, para o exercício de cargo 
em comissão ou função de confiança; e

III – ser novamente contratado pela PETRO-SAL, 
com fundamento neste artigo, antes de decorridos seis 
meses do encerramento de seu contrato anterior.

§ 5o A inobservância do disposto neste artigo 
importará na resolução do contrato, nos casos dos 
incisos I e II do § 4o, ou na sua nulidade nos demais 
casos, sem prejuízo da responsabilidade dos admi-
nistradores. 

Art. 16. Fica a PETRO-SAL autorizada a patro-
cinar entidade fechada de previdência complementar, 
nos termos da legislação vigente.

Parágrafo único. O patrocínio de que trata o caput 
poderá ser feito mediante adesão a entidade fechada 
de previdência privada já existente. 

Art. 17. A PETRO-SAL sujeitar-se-á à supervisão 
do Ministério de Minas e Energia e à fiscalização da 
Controladoria-Geral da União e do Tribunal de Contas 
da União. 

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

O SR. ENIO BACCI (PDT – RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompanhei meu 
partido, na votação anterior.

O SR. PAULO PIAU (Bloco/PMDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
encaminhar.

 Como encaminha o PMDB?
O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação 
nominal.

 O PT?
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PT vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

 O Bloco?
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, o Bloco vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

 O PTB?
O SR. ELIZEU AGUIAR (PTB – PI. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB vota 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSOL 
– Deputado Chico Alencar?

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL 
– como já disse à exaustão, entende que o modelo de 
partilha é superior ao de concessão. O caráter estra-
tégico dessa riqueza potencial, e que deve ser trata-
da com todo o cuidado ambiental, exigiria inclusive o 
monopólio, uma PETROBRAS fortalecida, para além 
da sua capitalização – inclusive um projeto que apoia-
remos aqui. Mas no caso da PETRO-SAL especifica-
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mente, entendemos a sua não necessidade. A própria 
Agência Nacional de Petróleo poderia ser responsável 
por esses contratos, o Ministério das Minas e Energias 
tem um setor para tal, com controle público, com con-
trole social. É perigoso, no Brasil, que já sofreu muito 
da anemia privatizante, querer fazer um estatismo des-
necessário e sem sentido. Nosso voto é “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Não”.
 Como vota o PPS – Deputado?
O SR. NELSON PROENÇA (PPS – RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
encaminha o voto a favor do projeto, mas gostaria de 
chamar a atenção para 3 pontos.

 Consideramos que o projeto precisa ser fiscali-
zado. A nova empresa precisará ser fiscalizada, ter seu 
desempenho cobrado pelo Congresso Nacional e pela 
sociedade brasileira. Uma missão da nova PETRO-SAL 
será essencial: fazer com que a PETROBRAS, que 
passa a ter exclusividade na operação da PETRO-SAL, 
não relaxe nos custos de produção, porque isso pode 
trazer perda de competitividade para a exploração do 
petróleo brasileiro. 

 A segunda ação da nova estatal precisará ser 
fiscalizada pela sociedade brasileira. Esperamos que 
a nova entidade seja uma espécie de mão da socie-
dade brasileira na vazão da torneira, fazendo com que 
a exploração e a comercialização das novas reservas 
sejam feitas num ritmo que interesse à sociedade bra-
sileira. Essa missão da PETRO-SAL tem de ser em 
conjunto com a ANP. 

 Por último, o PPS lamenta que as suas emen-
das, que visavam dar mais transparência, maior poder 
de fiscalização da sociedade à nova estatal, tenham 
sido rejeitadas. Nós vamos lutar por elas em emendas 
aglutinativas a seguir.

 O voto do PPS é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Sim”.
O SR. RODRIGO DE CASTRO (PSDB – MG. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação passada, votei com o partido. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSDB 
como vota?

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PSDB vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSDB 
vota “não”.

 Como vota o Democratas?
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Democratas entende que a criação dessa empresa 
é mais uma oportunidade para o pagamento de salá-
rios que não podem ser confessados.

Desta da tribuna, já denunciei que os conselhei-
ros da PETROBRAS – Ministros e ex-Ministros – estão 
ganhando cerca de 100 mil reais por mês, e nenhum 
Líder do Governo, passadas mais de 3 semanas, teve 
coragem de dizer quanto ganha um conselheiro da 
PETROBRAS.

Enquanto um General de Exército ganha 7 mil 
reais, um conselheiro da PETROBRAS, para trabalhar 
duas vezes por mês, ganha 100 mil reais, e isso sem 
necessidade de ter qualquer qualificação. É para isso 
que vai prestar essa PETRO-SAL.

O Democratas vota contra.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Demo-

cratas vota “não”. 
Como vota o PR?
A SRA. GORETE PEREIRA (PR – CE. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – O PR vota “sim”, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PR 
vota “sim”. 

Como vota o PP?
O SR. VILSON COVATTI (PP – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O Partido Progressista vota 
“sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP 
vota “sim”.

Como vota o PDT?
O SR. DAGOBERTO (PDT – MS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT quer 
registrar – já que estamos concluindo a votação – o 
trabalho do Deputado Brizola Neto na presidência da 
Comissão, motivo de grande orgulho para nosso partido, 
e do Deputado Luiz Fernando Faria, na relatoria. 

O PDT encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PDT 

vota “sim”. 
Como vota o Partido Verde?
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 (Michel Temer) – O PV 
vota “sim”. 

O PSC como vota?
O SR. DELEY (PSC – RJ. Pela ordem. Sem re-

visão do orador.) – O PSC encaminha “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSC 
vota “sim”. 

O Governo como vota?
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
queremos cumprimentar o Relator, o Deputado Luiz 
Fernando Faria, e o Presidente da Comissão Espe-
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cial, o Deputado Brizola Neto, que fizeram um tra-
balho de grande qualidade, com todos os membros 
da Comissão, e dizer que a Câmara dos Deputados 
está votando neste momento algo que terá enorme 
importância estratégica para as futuras gerações de 
brasileiros.

 O Governo vota “sim”, e o faz com grande tran-
qüilidade, sabendo que não estamos diante de um 
debate pequeno, se o cargo A ou B será ocupado por 
fulano ou por beltrano, mas de acompanhar e prote-
ger os interesses nacionais na exploração do petróleo, 
como há disse o Deputado Nelson Proença. 

Ao regular essa exploração, o que se está fazen-
do é garantir o processamento desse petróleo dentro 
do Brasil e que as riquezas daí advindas componham 
o Fundo Social para investir no futuro do País. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Presi-
dência solicita aos Srs. Deputados e às Sras. Deputa-
das 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. 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, Sras. e Srs. Parlamentares, cumprimento o 
Presidente da Comissão, o Deputado Brizola Neto, e o 
Relator, o Deputado Luiz Fernando Faria, pelo excelente 
trabalho desenvolvido e apresentado ao Plenário. 

 Estamos vivendo um momento histórico na vida 
do País, ao aprovar a criação da PETRO-SAL. Quando 
da criação da PETROBRAS, setores conservadores 
do País não acreditavam que o Brasil um dia fosse 
ser autossuficiente em petróleo. Hoje, setores idên-
ticos àqueles, comprometidos com a privatização do 
Estado brasileiro, se manifestam contra a criação da 
PETRO-SAL. A PETRO-SAL é uma necessidade, uma 
vez que precisamos de uma empresa 100% nacional 
para representar a União nos contratos de partilha e de 
unitização dos campos do pré-sal, tanto dos campos 
já licitados como daqueles ainda não licitados. 

 Portanto, tenho a convicção de que a Câmara 
está dando um importante passo no sentido de garantir 
ao Brasil um marco legal que garanta às futuras gera-
ções maior apropriação das riquezas auferidas com a 
exploração do petróleo no pré-sal.

 Ao final, quero comunicar que, a fim de contribuir 
para a agilidade da votação desse projeto, estamos re-
tirando os 2 destaques que tínhamos apresentado.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 

palavra o Deputado José Genoíno.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não vou po-
lemizar. 

Desejo apenas convocar a bancada do PT para 
vir ao plenário votar. Além desta, teremos mais duas 
votações nominais. 

Portanto, Srs. Deputados, venham ao plenário 
votar “sim”.

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PR – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB também pede aos seus Parlamentares que 
venham ao plenário. Temos esta e mais duas votações 
nominais.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (DEM – RR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na primeira votação, votei com o partido.

O SR. WILSON PICLER (PDT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT con-
voca os seus Deputados a comparecerem ao plenário 
para votar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Peço aos 
Srs. Deputados presentes que permaneçam em ple-
nário e convoco os que estão nos gabinetes e nas 
dependências da Casa a virem ao plenário votar. De-
pois dessas votações, há 7 ou 8 destaques a serem 
votados. E vou colocar 3 propostas de emenda cons-
titucional para serem votadas ainda hoje à noite. De 
modo que vamos passar um bom período discutindo 
essas matérias.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado José Aníbal, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PSDB.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, noto excessiva ansiedade com referência a 
esta votação. Trata-se da votação de um projeto que cria 
uma empresa que supostamente só vai operar daqui a 
alguns anos. Ainda assim, a ansiedade é grande.
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Ouvi agora o Deputado Rodrigo Rollemberg, do 
PSB – dizer que aqueles que se opõem à criação dessa 
empresa são os que querem a privatização. Privatiza-
ção do quê, Sr. Deputado?

 Boa parte dos Deputados que defendem essa 
empresa não sabem o que defendem. Estão apenas 
reproduzindo o discurso de que supostamente esse é o 
melhor caminho para arbitrar a distribuição das riquezas 
do pré-sal. E muitos devem até imaginar a presença 
política nessa empresa para fazer essa arbitragem de 
acordo com o interesses político-partidários, interes-
ses que nem sempre coincidem – e, às vezes, coincide 
pouco – com os do povo pobre do Brasil.

Apesar desse discurso maroto, não estamos 
propondo privatizar coisa alguma! Fizemos a reforma 
patrimonial do Estado brasileiro, e, em razão disso, 
S.Exas. têm mais de um telefone celular, assim como 
os brasileiros em geral – deve haver cerca de 180 mi-
lhões de telefones celulares no Brasil. O que seria da 
telefonia no Brasil sem a reforma patrimonial e a pri-
vatização desse setor? O desastre que era, uma vez 
que se pagava pela linha telefônica.

 Fizemos reforma patrimonial, sim, no setor de 
petróleo. O Deputado Brizola Neto disse que faz 40 
anos que se estuda o pré-sal, referência ao tempo de 
existência da PETROBRAS. Vamos ser bem precisos, 
Deputado Brizola Neto: a PETROBRAS tem 56 anos. 
Desde que foi criada, ela estava destinada, é claro, 
por competência sucessiva, a descobrir o pré-sal. Mas 
só descobriu o pré-sal por causa da lei de 1997, pe-
los novos investimentos e pelas novas pesquisas que 
essa lei ensejou. O resto é conversa mole, Deputado 
Brizola Neto. O resto é papo de quem quer aprovar 
uma empresa que não tem serventia alguma, que está 
querendo pôr o carimbo nessa descoberta, uma des-
coberta que interessa a todo povo brasileiro.

 Nesse conjunto de projetos – vou revelar o que 
é uma posição do PSDB –, há relevância em quê para 
um bom debate no plenário? E eu espero que esse 
debate ocorra, por isso estamos insistindo em que se 
coloque em votação, primeiramente, o projeto da mu-
dança de modelo. Nós defendemos o modelo anterior. 
Para incorporar a ideia de partilha, para levar partici-
pações especiais além de 40%, não é preciso outro 
projeto. Na verdade, o Governo quer apenas pôr um 
carimbo e, por isso, quer impor um novo projeto. Eu 
espero que tenhamos tempo para discutir essa maté-
ria no plenário.

 Então, o que há de relevante nesse 4 projetos? 
É essa discussão e a capitalização da PETROBRAS. 
Atenção! Não é capitalização da PETROBRAS para o 
pré-sal. É capitalização da PETROBRAS em geral. A 
empresa está precisando ser capitalizada, apesar de 

o seu saltitante Presidente, diante da queda da lucra-
tividade – quase 30% no último trimestre – dizer que 
o resultado é excepcional. 

É uma compulsão, Sr. Presidente, viver num mun-
do de fantasia, porque, ao mesmo tempo em que se 
diz isso, a empresa está precisando, e com urgência, 
de recursos. E não é só para a exploração do pré-
sal, não. Há algum tempo, a PETROBRAS vem se 
ressentindo de problemas de caixa. Isso não é pelo 
sucesso da empresa. A empresa está tendo sucesso 
pela legislação que lhe permitiu ser a maior empresa 
não financeira das Américas, que lhe permitiu aumen-
tar sua produção de 900 mil para 2 milhões e 200 mil 
barris de petróleo/dia. 

Vamos discutir fatos e fazer com que o setor de 
petróleo tenha a importância que tem no PIB e nos 
investimentos que o Brasil faz. Mas a empresa, em 
virtude de sua gestão, e apesar de toda a bonança da 
descoberta do pré-sal, tem problemas de caixa. Por isso 
mesmo, é algo que vamos ter de discutir de forma muito 
objetiva, procurando fazer o melhor pela empresa, para 
que ela continue ser a maior empresa não financeira 
das Américas, sem ônus para o Tesouro e para o povo 
brasileiro, mas, ao contrário, com bônus.

Para finalizar, Sr. Presidente, quero dizer da ab-
soluta irrelevância dessa empresa, a PETRO-SAL, “ca-
bidaço” de emprego, sem nenhuma função específica 
que não pudesse ser desempenhada por uma direto-
ria da ANP com mais competência. Supostamente, a 
Agência tem profissionais muito mais conhecedores do 
setor de petróleo do que teria esse cabide de emprego. 
Por isso mesmo, o PSDB encaminhou o voto contra a 
sua criação. Trata-se, repito, de iniciativa Irrelevante, 
sem nenhuma importância no momento. Na verdade, 
o Governo quer apenas pôr um carimbo numa riqueza 
que é de todos, fruto de uma legislação e de um marco 
regulatório anterior que tem vigência até hoje.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido.

O SR. BRIZOLA NETO – Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Líder 

Vaccarezza tem a palavra como tal.
O SR. BRIZOLA NETO – Sr. Presidente, gosta-

ria simplesmente, se o Líder Cândido Vaccarezza me 
permitisse, de prestar um esclarecimento ao Líder José 
Aníbal, até porque fui citado na sua intervenção.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – Deputado Bri-
zola Neto, se o Sr. Presidente permitir, V.Exa. pode pedir 
tempo de Liderança. V.Exa. fala e, depois, eu falo.

O SR. BRIZOLA NETO – Eu não posso, nobre 
Líder. Eu sou 1º Vice-Líder ainda.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Vaccarezza, V.Exa. cede um espaço ao Vice-Líder? 

O SR. BRIZOLA NETO (PDT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Muito obrigado.

Sr. Presidente, em relação ao que foi dito pelo 
Líder José Aníbal, com todo o respeito que S.Exa. me-
rece, quero prestar um esclarecimento.

Não disse que a PETROBRAS tem 40 anos. Qua-
renta anos foi o tempo que durou o verdadeiro marco 
regulatório que criou as condições para o Brasil ter 
descoberto o pré-sal. Quarenta anos foi o tempo que 
durou o monopólio estatal do petróleo no Brasil, insti-
tuído no Governo do Presidente Getúlio Vargas.

E o que é importante registrar, Líder José Aníbal, 
é que durante 40 anos vigorou esse marco regulató-
rio que garantiu ao Estado brasileiro formar uma em-
presa como a PETROBRAS, um orgulho nacional. Se 
não existisse um marco regulatório que determinasse 
o monopólio estatal, não haveria a PETROBRAS e, 
provavelmente, quem estaria aqui seriam as empre-
sas para quem o Governo Fernando Henrique Car-
doso abriu a exploração de petróleo – as empresas 
multinacionais.

Era o esclarecimento que gostaria de fazer depois 
do pronunciamento do Líder José Aníbal.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Para contradi-
tar, Sr. Presidente. O meu Líder não pode responder a 
Vice-Líder, mas, como Vice-Líder, eu posso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não se tra-Michel Temer) – Não se tra-Temer) – Não se tra- – Não se tra-
ta de questão de ordem. Portanto, não há contradita.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – É indevido, é 
inoportuno.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Um mo-Michel Temer) – Um mo-Temer) – Um mo- – Um mo-
mento, Sr. Deputado.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Nós defendemos 
a PETROBRAS.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu vou 
lhe dar a palavra. Tem a palavra V.Exa. 

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é in-
devido, é inoportuno. Um Líder fala, um Vice-Líder fala, 
vai-se perder a hierarquia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito 
bom, coisa boa.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Como vou con-
testar o Líder Cândido Vaccarezza, o Líder Henrique 
Fontana? Acho que tem de haver um pouco de hie-
rarquia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito 
bom, muito bom.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Eu gostaria que 
o PDT designasse o seu Líder, e não o Vice-Líder, para 
contestar o meu Líder.

A PETROBRAS é uma empresa brasileira, do 
Governo e de acionistas. E nós respeitamos a PE-
TROBRAS, nós defendemos a PETROBRAS, nós ca-
pitalizamos a PETROBRAS, nós vendemos ações da 
empresa aos trabalhadores, o que o Presidente Lula 
não quer fazer.

O SR. BRIZOLA NETO – E na Bolsa de Nova 
York.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Com o Fundo de 
Garantia, meu jovem.

O SR. BRIZOLA NETO – Venderam as ações da 
PETROBRAS na Bolsa de Nova York.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Lamentavelmen-
te, o Deputado Brizola Neto está atrapalhando mais 
uma vez. É inoportuno e deselegante, pois interfere 
no discurso de um Vice-Líder. S.Exa. quer agir como 
se fosse dono da PETROBRAS. A PETROBRAS é de 
todos nós, até porque a gasolina brasileira é a mais 
cara do mundo! Não há favor nenhum em vender ga-
solina a R$2,50.

A PETROBRAS é nossa, é brasileira, é de todos 
nós – e eu sou acionista da PETROBRAS.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou levar 
a sério, às últimas consequências, a observação mui-
to oportuna do Deputado Luiz Carlos Hauly. Vamos 
cumprir rigorosamente o Regimento. Não vou sair um 
milímetro do Regimento.

Eu pratico algumas liberalidades aqui tendo em 
vista, naturalmente, a matéria, tudo isso. Então, um 
Vice-Líder fala, outro Vice-Líder fala; muitas vezes, o 
Vice-Líder vai à tribuna, e eu permito. São liberalida-
des que incentivam o debate.

Mas eu agradeço muito ao Deputado Luiz Carlos 
Hauly porque permite a esta Presidência que cumpra 
rigorosamente o Regimento. Quem não for Líder não 
falará, e quem falar falará pelo tempo regimental.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está en-
cerrada a votação. Resultado da votação:

VOTARAM

SIM:  250
NÃO:  67
TOTAL:  317

O Projeto foi aprovado, ressalvados os desta-
ques.

Listagem de Votação
Proposição: PL Nº 5939/2009 – Projeto de lei – 
Nominal Eletrônica 
Início da votação: 18-11-2009 17:30
Encerramento da votação: 18-11-2009 17:44



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65005 



65006 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65007 



65008 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65009 



65010 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65011 



65012 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009

O SR. FELIPE BORNIER (PHS – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última 
votação, votei “não”.

 A SRA. ANA ARRAES (Bloco/PSB – PE. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, vo-
tei com o partido. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Henrique Fontana, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
cumprimentar...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Peço li-
cença, Deputado Henrique Fontana.

O SR. HENRIQUE FONTANA – Pois não, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não posso 
abrir um... Ah, bom! Agora é destaque.

Tem V.Exa. a palavra. Desculpe-me.
O SR. HENRIQUE FONTANA – Se V.Exa. quiser 

conduzir a próxima votação nominal, Sr. Presidente, 
aguardo para falar durante a votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não. Tem 
V.Exa. a palavra. Não é agora, não.

O SR. HENRIQUE FONTANA – Obrigado, Sr. 
Presidente.

Sr. Presidente, quero cumprimentar V.Exa., cum-
primentar toda a base do nosso Governo, a Oposição 
também. Estamos fazendo aqui um debate no qual 
cada um está exercendo as suas convicções e apre-
sentando as suas ideias. Mas trazemos a esta tribuna 
a nossa convicção enorme da decisão tomada pelo 
nosso Governo, e apoiada pela base do Governo, em 
torno da ideia da constituição de uma nova empresa 
pública extremamente enxuta, que não terá caráter 
operacional, mas terá o caráter de ser a grande gestora 
dos contratos de exploração do pré-sal.

Aliás, ao debater com a Oposição, que tem uma 
visão diferenciada da nossa, insisto em dizer que o 
Brasil não está inventando a roda. Dos 15 países que 
têm as maiores reservas petrolíferas, 13 adotam o 
sistema de partilha, sendo que em 11 países é exclu-
sivamente partilha e, em 2, a partilha se dá junto com 
a concessão em algumas áreas. E onde há partilha há 
uma empresa pública para fiscalizá-la, para gerenciar 
os contratos, para ter o poder de veto – inclusive em 
algumas questões estratégicas do país – e para ga-
rantir um conjunto de conquistas de interesse nacional, 
como, por exemplo, a garantia de um percentual míni-
mo de nacionalização nas compras de equipamentos 
para fazer a exploração desse petróleo do pré-sal. En-
tão, é uma praxe mundial a estruturação de empresas 

públicas, como a PETRO-SAL, para gerenciar esses 
contratos.

E aqui esclareço, mais uma vez, a opinião pública 
que acompanha este debate: a PETRO-SAL constituirá 
para cada consórcio formado para explorar determi-
nada área de petróleo, determinado bloco de petróleo, 
uma estrutura de gestão em que ela terá maioria para 
tomar as decisões em nome do povo brasileiro – as 
decisões estratégicas nessa exploração.

A segunda questão fundamental. Dizer que a 
PETRO-SAL seria um cabide de empregos é argu-
mento semelhante a alguém voltar 50 anos atrás e 
dizer que no dia em que o Congresso Nacional votou 
a constituição da PETROBRAS votou um cabide de 
empregos. Será que o Brasil seria melhor hoje se não 
existisse a PETROBRAS? Tenho a convicção de que 
não. O Brasil só tem o petróleo do pré-sal porque tem 
a PETROBRAS e porque gerações de brasileiros que 
nos antecederam tiveram a coragem de fazer a defe-
sa nacional da importância de termos uma empresa 
pública para explorar, pesquisar e trabalhar o petróleo 
no País.

Temos outras funções para a PETRO-SAL. Acre-
ditamos que ela será uma empresa com 150 a 200 
funcionários de altíssimo padrão técnico, como eco-
nomistas, engenheiros, geólogos. Essa estrutura terá 
também a responsabilidade de gerenciar a velocidade 
com que o Brasil vai extrair o petróleo, porque também 
não interessa ao País, no modelo que defendemos e 
que é criticado pelo Democratas, extrair volume de-
masiado de petróleo para exportá-lo cru. Queremos 
extrair o petróleo na justa velocidade que permita à 
indústria brasileira, especialmente à PETROBRAS, 
que tem refinarias e haverá de construir mais, garan-
tir a industrialização desse petróleo, gerando muitos 
empregos no Brasil e colocando valor agregado no 
petróleo. Exportar petróleo cru açodadamente poderia 
colocar o Brasil numa situação econômica que não é 
a que queremos.

 Chamo a atenção para o terceiro ponto. 
 Temos na PETRO-SAL a função também de fa-

zer toda a análise dos custos do petróleo extraído nos 
contratos de partilha. Quanto menores forem os custos, 
maior será a parcela que ficará com a União, ou seja, 
com o povo brasileiro, para que seja essa parcela co-
mercializada também sob a gestão da PETRO-SAL. 
E a comercialização desse petróleo e dos derivados 
garante que recursos de grande monta cheguem ao 
nosso fundo social.

 Um dos Deputados do Democratas – não o cito 
aqui, porque temos um Regimento Interno errado, do 
meu ponto de vista, que permite pedir resposta quan-
do se cita; então não podemos citar – tem desafiado 
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permanentemente com a informação sobre a remune-
ração de um Conselheiro da PETROBRAS. Primeiro, 
quero dizer a S.Exa. que a remuneração de um Con-
selheiro da PETROBRAS continua, em termos reais, 
a mesma do período em que os democratas estavam 
no Governo. Aquilo que hoje eles acham um absurdo, 
na época era considerado adequado para dirigir uma 
empresa do porte da PETROBRAS. E esses valores 
são públicos. 

Um Conselheiro da PETROBRAS, ao contrário do 
que disse o Deputado do Democratas, tem uma remu-
neração de 5 mil e 700 reais por mês, o que, aliás, é 
condizente com a função de enorme responsabilidade 
estratégica que têm esses Conselheiros.

 O fundamental é que estamos votando. Há uma 
diferença que marca a posição do Democratas e a da 
base do Governo. 

O Democratas tem a visão de que o petróleo 
do pré-sal deveria obedecer a um critério de licitação 
aberta, em que a PETROBRAS não teria a garantia 
de ser a única exploradora e a única extratora do pe-
tróleo nos campos do pré-sal. O Democratas gostaria 
de ver uma licitação em que eventualmente uma mul-
tinacional, como a EXXON, por exemplo, ganhasse a 
licitação e viesse a explorar esse petróleo da maneira 
que quisesse, pelo sistema de concessão. Ao retirar o 
petróleo, ela seria a sua dona. Poderia exportá-lo para 
industrializá-lo em outro país. 

Nós, porém, queremos que a Nação brasileira 
tenha o controle sobre toda essa riqueza e também 
dos resultados que dará ao País.

 Sr. Presidente Marco Maia, assumimos, desta 
tribuna, que a posição da base do Governo é por um 
projeto nacionalista, assim como o fizeram outras na-
ções, que, ao estarem diante de uma fronteira estraté-
gica como essa, utilizaram essa riqueza para garantir 
a riqueza das gerações futuras do País. Nós queremos 
transformar uma riqueza natural em riqueza social 
permanente e perene para a sociedade brasileira. Por 
isso, queremos um fundo social que invista toda essa 
riqueza. Já na próxima semana haveremos de votar 
o fundo social, que irá transformar toda essa riqueza 
em investimentos em educação, ciência e tecnologia, 
saúde e cultura, meio ambiente, que são fundamentais 
à população brasileira. 

 Por isso o nosso voto é histórico: votamos 
“sim”.

 O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Marco Maia, 1º Vice-Presidente.

O SR. ABELARDO LUPION – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ABELARDO LUPION (Bloco/DEM – PR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com partido nas últimas votações. 

O SR. HOMERO PEREIRA (PR – MT. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o PR nas últimas votações.

O SR. CLÓVIS FECURY (DEM – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompanhei 
o partido na votação anterior.

O SR. ABELARDO CAMARINHA (Bloco/PSB – 
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, acompanhei o partido nas votações anteriores.

O SR. MAJOR FÁBIO (DEM – PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompanhei 
o Democratas nas últimas 2 votações.

A SRA. ÍRIS DE ARAÚJO (Bloco/PMDB – GO. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
votei com o PMDB na última votação.

O SR. LUIZ BASSUMA (PV – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de acor-
do com a orientação do partido.

O SR. AIRTON ROVEDA (PR – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido na primeira votação.

O SR. GERALDO THADEU (PPS – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido na última votação.

O SR. SEVERIANO ALVES (PMDB – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o PMDB nas votações anteriores.

O SR. JAIRO CARNEIRO (PP – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido nas votações anteriores.

O SR. CHICO D’ANGELO (PT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido nas votações anteriores.

O SR. WLADIMIR COSTA (Bloco/PMDB – PA. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o partido. 

O SR. INDIO DA COSTA (DEM – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
Democratas na votação anterior. 

Gostaria de deixar claro aos Parlamentares pre-
sentes que, apesar de ter sido carimbado que a opi-
nião do Democratas deveria ser assim ou assado, eu 
particularmente sou contra a retirada de petróleo abai-
xo da camada de sal, porque gera 5 vezes mais gás 
carbônico para a atmosfera do que gera a extração 
normal de petróleo. 

 É melhor a humanidade continuar viva do que 
o Brasil enriquecer e as pessoas morrerem, que é o 
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que infelizmente está acontecendo com a extração do 
combustível fóssil.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – É só para 
justificar o voto.

O SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
Partido Verde na penúltima votação.

O SR. MAJOR FÁBIO (DEM – PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompanhei 
o Democratas nas últimas votações.

O SR. JOÃO MAGALHÃES (Bloco/PMDB – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei de acordo com a orientação do partido na vota-
ção anterior.

O SR. ANTÔNIO CARLOS CHAMARIZ (PTB 
– AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, votei de acordo com a orientação do partido 
na votação anterior.

 A SRA. FÁTIMA PELAES (Bloco/PMDB – AP. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, votei de acordo com a orientação do partido na 
votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Peço aos 
Srs. e Sras. Deputadas que permaneçam no plená-
rio, pois teremos muitas votações nominais na noite 
de hoje.

O SR. MOREIRA MENDES (PPS – RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação do partido na votação 
anterior.

O SR. CARLOS ABICALIL (PT – MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de acor-
do com a orientação do partido na votação anterior.

O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB – RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei de acordo com a orientação do partido na vota-
ção anterior.

O SR. FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei de acordo com a orientação do partido na vota-
ção anterior. 

O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quanto à sessão extraordinária que será convocada 
para daqui a pouco, V.Exa. poderia nos informar qual 
é a pauta? Precisamos estar com todo o material aqui. 
Desde já adianto que desejamos os projetos referentes 
aos direitos dos aposentados. Também entendemos 
que, se houver a PEC dos precatórios ou a dos car-

tórios, exigiremos o painel zerado, para se fazer uma 
sessão com integralidade desde o início.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Nobre De-
putado, ela já foi distribuída. Vamos convocar sessão 
extraordinária para daqui a alguns minutos, e consta 
na pauta a continuação da votação em turno único do 
Projeto de Lei nº 5.939, que está sendo votado neste 
momento, mais as PECs nºs 351-B, 130-B e 471-B. 
As 3 estão na pauta. 

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra. 

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, V.Exa. anunciou a pauta da sessão extraordinária. 
Peço a V.Exa. que providencie, junto a seus auxiliares, 
os avulsos da matéria. Precisamos estudar a matéria 
para votá-la, e os avulsos não estão aqui.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Já foi pro-
videnciado, nobre Deputado. 

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem sobre os tra-
balhos.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Questão de 
ordem. Sem revisão do orador.) – V.Exa. está convo-
cando sessão extraordinária para continuar a votação 
dos destaques do projeto da PETRO-SAL.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Isso.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Eu pergunto se essa 

convocação extraordinária já inclui as 3 PECs.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Já.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Porque a minha dúvida, 

Sr. Presidente, é de que há um acordo para manter o 
painel se os destaques forem do projeto da PETRO-
SAL. Como o PSOL está levantando um obstáculo em 
relação à PEC dos precatórios e dos cartórios, pergunto 
se será possível convocar uma sessão extraordinária 
para concluir essa votação e convocar uma outra só 
para as PECs, conforme anunciado por V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – É possível. 
Eu vou acatar a sugestão feita por V.Exa. Vou convo-
car 2 sessões extraordinárias. A primeira, para votar 
os destaques deste projeto de lei. Depois encerramos 
essa sessão e imediatamente convocamos outra para 
as PECs. 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido nas últimas votações.
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O SR. MÁRCIO FRANÇA (Bloco/PSB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido nas últimas votações. 

O SR. ELISMAR PRADO (PT – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no 
caso, será mantido o painel da sessão extraordinária 
do pré-sal?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – No caso, 
poderemos manter o painel. 

O SR. JOSÉ LINHARES (PP – CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido na votação anterior. 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, evidente 
há total acordo quanto à manutenção do painel para 
se concluir a votação do projeto da PETRO-SAL, com 
emendas aglutinativas muito ricas. 

Agora, quero destacar que, para a outra extra-
ordinária, para além da futura, o projeto da PEC dos 
cartórios não obteve deliberação do Colégio de Líderes. 
Pelo contrário, a última reunião do Colégio de Líderes 
se decidiu por não colocar a matéria em votação. Então 
nós vamos fazer todas as exigências regimentais, caso 
se mantenha essa pretensão surpreendente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – É um di-
reito que V.Exa. tem, de acordo com o Regimento da 
Casa. 

O SR. RICARDO TRIPOLI (PSDB – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com a bancada. 

O SR. JILMAR TATTO (PT – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, se aqui estivesse, 
votaria com o PT nas votações anteriores. 

O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Ques-
tão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, salvo melhor juízo, pelo nosso Regimento Interno, 
com todo o respeito a V.Exa., só pode convocar sessão 
extraordinária o Presidente, de ofício. V.Exa. é o Vice-
Presidente, está na Presidência, mas não pode convo-
car sessão extraordinária, segundo o Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pode. Não 
há nenhum impedimento. Eu estou no exercício da 
Presidência desta sessão. Portanto...

O SR. FERNANDO CORUJA – O Regimento é 
explícito: que o Presidente, de ofício...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – E V.Exa. le-
vanta uma questão que ouço pela primeira vez, neste 
tempo todo nesta Casa.

O SR. FERNANDO CORUJA – Mas eu levanto 
esta questão de ordem porque é importante. Perceba 
a preocupação: de repente, às 15h, senta qualquer um 
nessa cadeira, no exercício da Presidência, e convoca 
uma sessão extraordinária em seguida. Eu acho que 
V.Exa. precisa tratar dessa questão com muito cuida-
do porque...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Art. 18 do 
Regimento, Deputado Coruja: “Aos Vice-Presidentes, 
segundo sua numeração ordinal, incumbe substituir o 
Presidente em suas ausências ou impedimentos.”

O SR. FERNANDO CORUJA – Bom, então, só 
para esclarecer.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – E V.Exa. 
pode ter tranquilidade porque é sempre de bom alvitre 
deste Vice-Presidente tomar as decisões de comum 
acordo com o Presidente desta Casa, nunca em de-
sacordo com o Presidente da Casa .

O SR. FERNANDO CORUJA – Não estou pre-
ocupado com V.Exa. É que essa deliberação passa a 
significar que qualquer um que sentar aí agora...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Sendo Vice-
Presidente, pode.

Está superado esse assunto. 
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o ato presi-
dencial foi tomado pelo Presidente da Câmara dos De-
putados, Deputado Michel Temer, em relação à pauta 
da votação da PETRO-SAL e a votação das PECs. O 
ato foi tomado. 

 V.Exa. aí está, como Vice-Presidente, encami-
nhando um ato tomado pelo Presidente da República. 
Imaginem se o Presidente da Câmara dos Deputados 
viaja ou assume a Presidência da República, e o Vice-
Presidente não pode convocar sessão extraordinária. 
Isso é um absurdo! 

V.Exa. tem toda a razão. 
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Ainda, para 

informação do nobre Líder Fernando Coruja, o art. 19, 
§ 1º, diz o seguinte: “Em sessão, os Secretários e os 
seus Suplentes substituir-se-ão conforme sua numera-
ção ordinal, e assim substituirão o Presidente, na falta 
dos Vice-Presidentes; na ausência dos Suplentes, o 
Presidente convidará quaisquer Deputados para subs-
tituírem os Secretários”. 

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos lá! 
Toca!

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Então qualquer um 
pode convocar sessão extraordinária.
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O SR. JOÃO MATOS (Bloco/PMDB – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o PMDB. 

O SR. NELSON MEURER (PP – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
Partido Progressista.

O SR. LÚCIO VALE (PR – PA. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o partido.

O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PP – SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. GERSON PERES (PP – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o partido.

O SR. ASDRUBAL BENTES (Bloco/PMDB – PA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
que V.Exa. justifique minha ausência na votação anterior. 

O SR. LUCIANO CASTRO (PR – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, indago 
a V.Exa. se esta convocação extraordinária se refere 
apenas a examinar os remanescentes da PETRO-SAL 
ou se vamos incluir os outros temas logo, porque o PR 
concorda com uma convocação só: para os remanes-
centes da PETRO-SAL e mais os outros 2 temas que 
estão acordados para que votemos hoje.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Nós fize-
mos aqui...

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
V.Exa. tem que encerrar a sessão, então, porque já pas-
sou do tempo. Não há condição de manter a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos, 
depois, convocar outra sessão extraordinária para os 
demais pontos.

Pergunto se podemos manter o painel. (Pausa.)
 O painel está mantido, então, para a sessão ex-

traordinária que começa logo após esta.

VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – COMPA-

RECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues DEM 
Luciano Castro PR 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Lucenira Pimentel PR 
Total de Amapá: 1

PARÁ

Giovanni Queiroz PDT 
Lira Maia DEM 
Zé Geraldo PT 
Total de Pará: 3

AMAZONAS

Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Sabino Castelo Branco PTB 
Total de Amazonas: 2

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Moreira Mendes PPS 
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de Rondônia: 3

ACRE

Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 3

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
João Oliveira DEM 
Lázaro Botelho PP 
NIlmar Ruiz PR 
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Roberto Rocha PSDB 
Sarney Filho PV 
Total de Maranhão: 6

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Arnon Bezerra PTB 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PR 
Total de Ceará: 4

PIAUÍ

Ciro Nogueira PP 
Elizeu Aguiar PTB 
José Maia Filho DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 6
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RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
João Maia PR 
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Marcondes Gadelha PSC 
Wellington Roberto PR 
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 3

PERNAMBUCO

Bruno Araújo PSDB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra DEM 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Roberto Magalhães DEM 
Silvio Costa PTB 
Total de Pernambuco: 11

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB 
Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Eduardo Amorim PSC 
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Edson Duarte PV 
Fernando de Fabinho DEM 
João Carlos Bacelar PR 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
Luiz Carreira DEM 
Maurício Trindade PR 
Milton Barbosa PSC 
Paulo Magalhães DEM 
Total de Bahia: 9

MINAS GERAIS

Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 

Carlos Willian PTC PmdbPtc
Fábio Ramalho PV 
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Santana de Vasconcellos PR 
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário Heringer PDT 
Miguel Corrêa PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Delgado PT 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Reginaldo Lopes PT 
Total de Minas Gerais: 17

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Arolde de Oliveira DEM 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Chico DAngelo PT 
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Fernando Gabeira PV 
Filipe Pereira PSC 
Leandro Sampaio PPS 
Miro Teixeira PDT 
Rodrigo Maia DEM 
Total de Rio de Janeiro: 10

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Bispo Gê Tenuta DEM 
Jefferson Campos PSB PsbPCdoBPmnPrb
João Paulo Cunha PT 
José Paulo Tóffano PV 
Luciana Costa PR 
Paulo Maluf PP 
Ricardo Berzoini PT 
Roberto Santiago PV 
Silvio Torres PSDB 
Vadão Gomes PP 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
Total de São Paulo: 16

MATO GROSSO

Pedro Henry PP 



65018 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009

Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Magela PT 
Osório Adriano DEM 
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Rubens Otoni PT 
Sandro Mabel PR 
Total de Goiás: 3

MATO GROSSO DO SUL

Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Airton Roveda PR 
Alceni Guerra DEM 
Alex Canziani PTB 
Andre Vargas PT 
Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
Assis do Couto PT 
Chico da Princesa PR 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR 
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC 
Ricardo Barros PP 
Total de Paraná: 14

SANTA CATARINA

Fernando Coruja PPS 
Nelson Goetten PR 
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Geraldinho PSOL 
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP 
Nelson Proença PPS 
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Roberto Pereira PTB 
Pompeo de Mattos PDT 
Sérgio Moraes PTB 

Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 14

 Deixam de comparecer à sessão os 
Srs.:

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá: 2

PARÁ

Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Total de Pará: 1

AMAZONAS

Rebecca Garcia PP 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 2

RONDÔNIA

Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rondônia: 2

ACRE

Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Nilson Mourão PT 
Total de Acre: 3

TOCANTINS

Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Domingos Dutra PT 
Nice Lobão DEM 
Washington Luiz PT 
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT 
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 3

PIAUÍ

Nazareno Fonteles PT 
Total de Piauí: 1

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT 
Total de Paraíba: 1
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PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB 
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS 
Total de Pernambuco: 3

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Quintella Lessa PR 
Total de Alagoas: 2

BAHIA

Claudio Cajado DEM 
Emiliano José PT 
Fábio Souto DEM 
Mário Negromonte PP 
Total de Bahia: 4

MINAS GERAIS

Alexandre Silveira PPS 
George Hilton PRB PsbPCdoBPmnPrb
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PR 
Mário de Oliveira PSC 
Miguel Martini PHS 
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 8

ESPÍRITO SANTO

Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Arnaldo Vianna PDT 
Carlos Santana PT 
Dr. Paulo César PR 
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Hugo Leal PSC 
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Marina Maggessi PPS 
Pastor Manoel Ferreira PR 
Rogerio Lisboa DEM 
Total de Rio de Janeiro: 9

SÃO PAULO

Aline Corrêa PP 
Dr. Talmir PV 
Fernando Chucre PSDB 
José C Stangarlini PSDB 
Julio Semeghini PSDB 
Nelson Marquezelli PTB 
Renato Amary PSDB 
Total de São Paulo: 7

DISTRITO FEDERAL

Laerte Bessa PSC 
Rodovalho DEM 
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Tatico PTB 
Total de Goiás: 1

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Alfredo Kaefer PSDB 
Angelo Vanhoni PT 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Takayama PSC 
Total de Paraná: 5

SANTA CATARINA

Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Paulo Pimenta PT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Total de Rio Grande do Sul: 5

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Encerro a 
sessão, antes convocando para hoje, quarta-feira, dia 
18 de novembro, às 18h06min, 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 5.939-C, DE 2009 
(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em turno úni-
co, do Projeto de Lei nº 5.939-C, de 2009, que 
autoriza o Poder Executivo a criar a empre-
sa pública denominada Empresa Brasileira 
de Administração de Petróleo e Gás Natural 
S.A. – PETRO-SAL, e dá outras providências; 
tendo parecer da Comissão Especial pela 
constitucionalidade, juridicidade e técni-
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ca legislativa; pela adequação financeira e 
orçamentária; e, no mérito, pela aprovação 
deste, das Emenda de Plenário nºs 72 e 87, 
pela aprovação parcial das de nºs 13, 14, 
40, 63, 73, 76, 89, 94 e 101, com emendas 
do Relator de nºs 1 a 5, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa; 
pela adequação financeira e orçamentária; 
e, no mérito, pela rejeição das Emendas de 
Plenário de nºs 1 a 12, 15 a 39, 41 a 61, 64 a 
71, 74, 75, 77 a 86, 88, 90 a 93, 95 a 100 e 102 
a 106 (Relator: Dep. Luiz Fernando Faria). 
EMENDAS DE PLENÁRIO: tendo parecer 
do relator da Comissão Especial, proferido 
em Plenário, pela rejeição das Emendas de 
nºs 107 a 114 (Relator: Dep. Luiz Fernando 
Faria). A Emenda de Plenário nº 62 foi reti-
rada pelo autor. 

(Encerra-se a sessão às 18 horas e 4 
minutos.)

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DE-
PUTADO PAES LANDIM NO PERÍODO DES-
TINADO A COMUNICAÇÕES PARLAMENTA-
RES DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS Nº 314, REALIZADA EM 
12 DE NOVEMBRO DE 2009 – RETIRADO 
PELO ORADOR PARA REVISÃO: 

O SR. PAES LANDIM (PTB – PI.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, segunda-feira, dia 9, tive a 
grata satisfação de presenciar uma bela homenagem, 
prestada pela Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo – FIESP, ao eminente Vice-Presidente da 
República, José Alencar. 

Na oportunidade, o Presidente da entidade, Paulo 
Skaf, autorizado pela sua Diretoria, além da concessão 
da Ordem do Mérito Industrial de São Paulo, conferiu-
lhe, com muita justeza, o título de Presidente Emérito 
da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, 
título este granjeado por poucos industriais do Brasil, 
entre eles Antonio Ermírio de Moraes e Mário Amato. 
José Alencar foi o primeiro não paulista escolhido para 
tamanha honraria.

Sr. Presidente, na solenidade estiveram presentes 
o Sr. Presidente da República, sua senhora, o Sr. Gover-
nador de São Paulo, o Prefeito da Capital, o Presidente 
da Câmara dos Deputados, Michel Temer, a Ministra 
Dilma Rousseff e outros Ministros de Estado, além de 
Senadores da República e alguns colegas Deputados. 
Foi com emoção que presenciamos o documentário 
cinematográfico exibido na oportunidade, que mostrou 
toda a trajetória da vida de José Alencar, desde o po-
voado onde nasceu, na sua Muriaé, passando por Ca-

ratinga e Ubá até chegar, pela segunda vez, ao posto 
de Vice-Presidente da República do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Deputado 
Paes Landim, vou acrescentar o tempo das Comuni-
cações Parlamentares, para as quais V.Exa. também 
está inscrito.

O SR. PAES LANDIM – Sr. Presidente, foi tama-
nha a significação da homenagem tributada pela Re-
pública à figura de José Alencar, que o Sr. Presidente 
da República, numa deferência toda especial, resolveu 
quebrar o protocolo. Em vez de S.Exa encerrar a soleni-
dade, ele fez questão de que o próprio Vice-Presidente 
José Alencar o fizesse. 

O Vice-Presidente emocionou-se ao longo da 
solenidade, em virtude das homenagens e palavras 
a ele dirigidas. É um homem extraordinário, um dos 
maiores da República de todos os tempos, cuja vida 
é exemplo para o Brasil.

Foi interessante que o Presidente Lula confes-
sou a sua intuição: ao participar de uma homenagem a 
José Alencar, em Belo Horizonte, em 2002, identificou 
nele o companheiro capaz de ajudá-lo a ser guindado 
à Presidência da República. O próprio José Alencar 
não admite tal fato, achando que efetivamente toda a 
estratégia da vitória do Presidente Lula deveu-se exa-
tamente à sua figura carismática, ao seu passado e à 
sua trajetória política de sindicalista.

O Presidente da FIESP, Dr. Paulo Skaf, fez um 
belo discurso na oportunidade. Contou então a his-
tória do menino nascido no povoado de Itamuri, per-
tencente ao antigo São Paulo do Muriaé, hoje Muriaé. 
Sua trajetória começa no balcão do pai, aos 7 anos 
de idade; aos 14 anos, deixa o povoado e vai para a 
cidade, onde ganha pequeno salário e mora com difi-
culdades; depois, em 1948, muda-se para Caratinga 
e, empregando-se na Casa Bonfim, transforma-se em 
pouco tempo no principal balconista da empresa. Mais 
adiante, com dinheiro emprestado pelo seu irmão, 15 
mil cruzeiros, resolveu colocar seu próprio negócio em 
Caratinga, abrindo a sua lojinha, A Queimadeira, há 60 
anos. Finalmente, depois de outras trajetórias, chega 
hoje a ser o fundador e presidente de uma das mais 
importantes indústrias têxteis do mundo, a Coteminas, 
nascida em Montes Claros, em 1967. 

Diz Paulo Skaf: 

“A Coteminas é uma empresa que tem 
a mesma vocação de um empreendedor de 
sucesso, nasceu vitoriosa e imbatível em qua-
lidade e preço. Cresce sem parar e, hoje, são 
mais de 20 unidades em diferentes Estados 
do Nordeste ao Sul do Brasil, e na Argentina, 
México e Estados Unidos da América.
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Desde janeiro de 2006 – ao formar e li-
derar o grupo Springs Global –, tornou-se forte 
multinacional brasileira, fabricando e distribuin- fabricando e distribuin-
do, no Brasil e no exterior, os mais variados 
produtos que trazem etiquetas de conceituadas 
marcas. É a maior indústria têxtil em cama, 
mesa e banho do planeta! E o mais importante: 
dá empregos a mais de 15 mil brasileiros!”

Disse ainda Paulo Skaf, com muita propriedade: 
“Porque, meus amigos, para José Alencar, ‘O impor-
tante da empresa não são as paredes e as máquinas, 
são, antes, as pessoas’.” 

Essa profunda sensibilidade social é que transfor-
ma José Alencar Gomes da Silva num empreendedor 
sui generis do Brasil, com inovação permanente, pre-
ocupado com novos módulos tecnológicos que tragam 
qualidade e competitividade a suas empresas, mas 
sem nunca deixar de lado o aspecto social, função que 
ele considera inerente à atividade de empreendedor 
digno deste nome.

Foram imensas as homenagens que ele recebeu 
ao longo da sua trajetória empresarial, sobretudo da 
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, 
da qual foi Presidente – Estado esse que lhe consagrou 
a eleição de Senador, cujo mandato teve de interrom-
per pela metade, para assumir a carreira vitoriosa de 
Vice-Presidente da República. 

Parabenizo Paulo Skaf pela sensibilidade extra-
ordinária, homenageando um dos maiores homens 
da história do Brasil do século XX. Ao agradecer, ao 
final, as homenagens que lhe foram tributadas pelo 
Presidente da FIESP, pelo Governador de São Paulo 
e pelo Presidente Lula, José Alencar mostrou toda a 
sua emoção. 

A lealdade, a bravura e a sinceridade de José 
Alencar foram destacadas pelo Presidente Lula. José 
Alencar respondeu falando da sua emoção e lembrando 
a história do menino anônimo que, há 78 anos, nascia 
no povoado de Itamuri, lá no Município de Muriaé, na 
então perdida Zona da Mata de Minas Gerais. 

Segundo ele, que é homem de profunda fé reli-
giosa, graças à proteção divina, tornou-se empresá-
rio e político, e é hoje alvo desta singular e generosa 
homenagem.

Sr. Presidente, disse ainda ele, com muita pro-
priedade:

“Falar da FIESP é falar da dimensão na-
cional. Porque os efeitos decisivos de sua atu-
ação ultrapassam as fronteiras do Estado para 
se projetar por todos os rincões da Pátria, ma-
terializando-se em trabalho, progresso e quali-
dade de vida para milhões de brasileiros.”

Falou da honra que lhe ocasionou, naquela opor-
tunidade, a presença do Sr. Presidente da República. 
Justificando o seu orgulho cívico, despertando, diz 
ele:

“(...) a memória para confirmar o apreço 
e a inigualável atenção com que me homena-
geia sempre, fazendo crescer minha dívida, 
minha responsabilidade e o meu dever com-
portamental como Vice-Presidente da Repú-
blica, reconhecido e grato pela confiança que 
me depositou, convidando-me para disputar ao 
seu lado, como candidato a Vice-Presidente, as 
eleições de 2002 e 2006, ambas vitoriosas.”

Continua José Alencar o seu discurso:

“Tem valido a pena, Presidente Lula, 
acompanhar de perto o seu admirável traba-
lho, que tem conduzido o Brasil a um outro 
patamar de prestígio e respeitabilidade junto 
a todas as nações do planeta Terra, além das 
condições excepcionais a que foi levada a eco-
nomia brasileira, hoje merecedora, como nunca 
foi, do reconhecimento internacional.”

Sr. Presidente, estas são as palavras de José 
Alencar, pronunciadas com emoção e sinceridade. Ao 
final, o Vice-Presidente disse:

“Receber o honroso título de Presidente 
Emérito da FIESP é, portanto, o coroamento de 
crenças e valores que carrego durante toda a 
minha vida. É uma distinção que desejo, neste 
momento, dividir com a família, pelo apoio que 
dela tenho recebido; com os companheiros de 
jornada, pela contribuição fundamental ao su-
cesso de qualquer empreendimento; com os 
aliados e amigos, cujo apoio e incentivo me 
dão ânimo para prosseguir.”

Encerrou agradecendo ao seu caríssimo amigo, 
eminente brasileiro, Presidente Lula, e ao estimado 
companheiro Paulo Skaf, enfim, à Nação brasileira as 
homenagens que, por meio dos seus mais importan-
tes industriais e autoridades públicas ali presentes, lhe 
conferiu naquela noite.

Sr. Presidente, José Alencar é efetivamente aquilo 
que ele disse no seu discurso: um homem que levou 
sempre consigo, com fé e perseverança, a crença em 
valores que acredita fundamentais para a sua vida.

Venho, Sr. Presidente, dar meu testemunho de 
apreço a esse grande homem, a essa excelsa figura 
republicana, bem como a sua Exma. senhora, D. Mari-
sa, e aos seus filhos, na pessoa do Sr. Josué, empre-
endedor fantástico, educado na escola, no trabalho e 
também na convicção de valores do pai.
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Portanto, o Brasil tem em José Alencar, esse 
grande mineiro nascido no antigo distrito de Muriaé, 
um dos valores mais importantes da República.

Peço a V.Exa. que autorize a transcrição, nos 
Anais da Casa, dos discursos do Presidente da FIESP, 
Paulo Skaf, e do Vice-Presidente da República, José 
Alencar Gomes da Silva.

Muito obrigado.

DISCURSOS A QUE SE REFERE O 
ORADOR

TÍTULO DE PRESIDENTE EMÉRITO DA  
FEDERACÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO  

DE SÃO PAULO – FIESP

São Paulo, 9 de novembro de 2007
Senhoras e Senhores, este é um momento que 

ficará para sempre marcado na memória de toda a 
família de um brasileiro que, há 78 anos, nasceu no 
distrito de Itamuri, Município de Muriaé, Zona da Mata 
de Minas Gerais, e que, pela Proteção Divina, tornou-
se empresário e político, e é hoje alvo desta singular 
e generosa homenagem.

Estar aqui ao lado do Presidente Lula, dos gover-
nadores, dos prefeitos, das autoridades representativas 
do Poder Legislativo nas três esferas, ao lado do carís-
simo Paulo Skaf e de tantos companheiros, dirigentes e 
empresários ligados à prestigiosa Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo, para receber nada menos 
que o honroso título de Presidente Emérito da Fiesp, 
parece, de fato, um sonho para aquele menino nascido 
e criado no interior da Zona da Mata Mineira.

A honra que me cabe e a emoção que me domina 
neste instante são realmente excepcionais. É que sou 
incluído na galeria onde há quatro velhos amigos que, 
indiscutivelmente, têm prestado relevantes serviços a 
esta Casa, a São Paulo e ao Brasil. São nomes que 
dispensam adjetivos: Mário Amato, Antônio Ermírio de 
Morais, Carlos Eduardo Moreira Ferreira e Luís Eulálio 
de Bueno Vidigal Filho.

São todos eles notáveis líderes empresariais, reco-
nhecidos no Brasil inteiro como construtores da grandeza 
desta Casa, isso para não dizer do engrandecimento do 
Estado de São Paulo e de nosso próprio País.

Falar da Fiesp é falar da dimensão nacional. Por-
que os efeitos decisivos de sua atuação ultrapassam as 
fronteiras do Estado para se projetar por todos os rin-
cões da Pátria, materializando-se em trabalho, progres-
so e qualidade de vida para milhões de brasileiros.

Não é sem motivo que a Fiesp destaca sua prin-
cipal bandeira: “transformar o Brasil em uma grande 
potência econômica, uma nação próspera e social-
mente justa, não se limita às fronteiras do Estado. É 
antes de tudo um projeto para o País”.

Na busca dessa bandeira, muitos foram os que 
ofereceram parte de suas vidas ao engrandecimento da 
Fiesp. Eles estão aqui simbolizados na imagem do gran-
de Presidente Paulo Skaf, síntese perfeita da dedicação, 
do esforço, da capacidade e do patriotismo dos que, por 
seu incansável trabalho em favor da entidade, são cre-
dores da admiração e do respeito de todos nós.

Presidente Paulo Skaf,
Senhoras e Senhores,
Até o Presidente Lula está aqui conosco, em pre-

sença que me honra e que justifica o orgulho cívico 
de que sou tomado, despertando-me a memória para 
confirmar o apreço e a inigualável atenção com que me 
homenageia sempre, fazendo crescer minha dívida, mi-
nha responsabilidade e o meu dever comportamental 
como Vice-Presidente da República, reconhecido e grato 
pela confiança que me depositou, convidando-me para 
disputar ao seu lado, como candidato a vice-presidente, 
as eleições de 2002 e 2006, ambas vitoriosas.

Tem valido a pena, Presidente Lula, acompanhar 
de perto o seu admirável trabalho, que tem conduzido 
o Brasil a um outro patamar de prestígio e respeitabi-
lidade junto a todas as nações do planeta Terra, além 
das condições excepcionais a que foi levada a econo-
mia brasileira, hoje merecedora, como nunca foi, do 
reconhecimento internacional. Tudo isso, graças ao 
notável trabalho com que se dedica, fazendo crescer 
de forma admirável o prestígio de nosso País.

Vossa Excelência, seu ministério e todos os que 
compõem o seu respeitável Governo são credores da 
reverência e da admiração dos brasileiros que, exul-
tantes, ufanos, acompanham e aplaudem o verdadeira-
mente histórico trabalho governamental de Luiz Inácio 
Lula da Silva. Muito obrigado, Presidente Lula.

Senhoras e Senhores,
Este, reitero, é um instante especialíssimo de 

minha vida. Acredito, desde cedo, que nada resiste à 
força do trabalho. Tenho procurado sempre, de corpo e 
alma, ajudar na construção do País próspero e social-
mente justo almejado pela Federação das Indústrias 
e bandeira do Presidente Lula. Identifico-me, por isso, 
com os princípios que a FIESP defende – a iniciativa 
privada responsável, a economia de mercado em tra-
tamento igualitário, o regime democrático.

Receber o honroso título de Presidente Emérito 
da FIESP é, portanto, o coroamento de crenças e va-
lores que carrego durante toda a minha vida. É uma 
distinção que desejo, neste momento, dividir com a 
família, pelo apoio que dela tenho recebido; com os 
companheiros de jornada, pela contribuição fundamen-
tal ao sucesso de qualquer empreendimento; com os 
aliados e amigos, cujo apoio e incentivo me dão ânimo 
para prosseguir.
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Caríssimo amigo e eminente brasileiro Presi-
dente Lula,

Estimado companheiro Paulo Skaf,
Senhoras e Senhores,
Não há palavras capazes de agradecer este mo-

mento marcante da minha vida, que me proporcionam o 
meu velho e bom amigo Paulo Skaf e todos os dirigentes 
da Fiesp. Portanto, que me proporciona a Fiesp. Agrade-
ço reiteradamente a todos os que aqui vieram prestigiar 
esta cerimônia – as autoridades federais, estaduais e 
municipais, os empresários, os amigos, os colaborado-
res, a família – e a todos os que aqui estão.

Recebam de coração, o meu muito obrigado.

ORDEM DO MÉRITO INDUSTRIAL SÃO PAULO 
JOSÉ ALENCAR

Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-
vindos nesta noite de gala para todos nós!

Estimado Presidente Lula, obrigado pela sua 
ilustre e amiga presença.

Caríssimo Vice-Presidente José Alencar: é uma 
honra recebê-lo nesta Casa da Indústria, que também 
é sua, grande empresário por vocação e direito!

Vamos viajar juntos no tempo...
Estamos às margens do rio Glória, no povoado 

de Itamuri. pertencente a Muriaé, na primavera de 
1931 das Minas Gerais. Ali, vivem Antônio Gomes da 
Silva, modesto comerciante, e Dolores Peres Gomes 
da Silva, atarefada dona de casa. O casal –trabalhador 
e honrado – espera o nascimento de mais um filho, o 
décimo primeiro de um total de 15.

Em 17 de outubro, vem ao mundo o menino José 
um brasileiro!

Seu Antônio e dona Dolores, jamais poderiam 
imaginar, que aquele filho teria, no futuro, tamanha 
importância na história do nosso País! E o pequeno 
José – desde a humilde origem e até pela simplicidade 
do nome – embora fadado a ser apenas mais um na 
multidão de brasileiros, disse logo a que veio. Predes-
tinado ao sucesso pelos dignos exemplos da família, 
aos sete anos já trabalhava, ajudando o pai no balcão 
que mal podia alcançar.

Desde sempre aprendeu a ser perseverante e 
determinado, a ter criatividade e trabalhar muito. Mas, 
acima de tudo, jamais abandonar a fé em Deus e a 
certeza no futuro do Brasil!

Aos 14 anos, resolveu ir mais longe, transpor 
os limites da sua Itamuri. Partiu para Muriaé tornou-
se balconista num estabelecimento de tecidos, cha-
mado “A Sedutora”. Na hora da partida – levando 
na pequena mala de madeira pouca roupa e muita 
esperança – ouviu do pai um conselho que jamais 

esqueceu: “Meu filho, o importante na vida é poder 
voltar”.

Em Muriaé, por muito tempo, o jovem trabalhador 
dormiu numa simples cama no corredor do Hotel da 
estação. O primeiro salário, de 300 cruzeiros, não era 
suficiente para pagar sequer um quarto...

Em maio de 1948, levando apenas dois cruzei-
ros e trinta centavos no bolso – mas sem deixar um só 
tostão de dívida – com a mesma malinha de madeira 
na mão, mudou-se para Caratinga, empregando- se na 
“Casa Bonfim”. Em pouco tempo, tornou-se o melhor 
balconista da empresa.

Era um grande profissional, um vendedor irre-
sistível!

Agora, com 600 cruzeiros de salário, já podia 
pagar 300 para ter um quarto numa pensão de cate-
goria. Como ele mesmo conta, com seu permanente 
bom humor: “pensão de uma estrela”...

A competência era tanta que, com 15 mil cruzei-
ros emprestados pelo irmão mais velho, Geraldo, aos 
18 anos, José montou seu próprio negócio: uma cria-
tiva loja, “A Queimadeira”. Ao abrir as portas da sua 
“lojinha”, há 60 anos, para vender chapéus, calçados, 
tecidos e guarda-chuvas, nascia uma história de su-
cesso no mundo dos negócios.

O jovem José, então emancipado pelos pais 
para constituir seu primeiro empreendimento, morou 
muito tempo na própria loja. Vivia “atrás da prateleira” 
e comia marmita. Esses esforços eram parte de uma 
estratégia: reduzir os custos e ser mais competitivo. E 
“A Queimadeira” ficou famosa por vender bons artigos 
sempre a bons preços.

Desde então, o sucesso de José nos negócios 
foi crescente, diversificando-se em atividades na “Fá-
brica de Macarrão Santa Cruz” e na “Geraldo Gomes 
da Silva – Tecidos S/A”.

O nome desta última empresa foi uma grata ho-
menagem ao irmão que lhe emprestou aqueles 15 mil 
cruzeiros para abrir o primeiro negócio. Geraldo havia 
morrido no Natal de 1959, e José assumiu o negócio 
do irmão na cidade de Ubá.

Homenagem, despedida, dor, saudade! Coragem 
de continuar! E lá seguiu José Alencar desafiando o 
presente e construindo o futuro.

Em 1963, criou a Companhia Industrial de Roupas 
União dos Cometas, que mais tarde seria a Wembley 
Roupas S. A. – nome do estádio inglês no qual o Brasil 
disputou a Copa do Mundo em 1966. Em 1967, José 
Alencar fundou, em Montes Claros, a Companhia de 
Tecidos Norte de Minas, a Coteminas.

Neste momento, os fios do destino começaram 
a produzir um novo tecido, de muita qualidade e rara 
beleza.
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A Coteminas é uma empresa que tem a mesma 
vocação de um empreendedor de sucesso, nasceu vi-
toriosa e imbatível em qualidade e preço. Cresce sem 
parar e, hoje, são mais de vinte unidades em diferentes 
estados do Nordeste ao Sul do Brasil, e na Argentina, 
México e Estados Unidos da América.

Desde janeiro de 2006 – ao formar e liderar o 
grupo “Springs Global” – tornou-se forte multinacional 
brasileira, fabricando e distribuindo, no Brasil e no Ex-
terior, os mais variados produtos que trazem etiquetas 
de conceituadas marcas. É a maior indústria têxtil em 
cama, mesa e banho do planeta! E o mais importante: 
dá empregos a mais de 15 mil brasileiros!

Porque, meus amigos, para José Alencar: “O 
importante na empresa não são as paredes e as má-
quinas, são, antes, as pessoas”.

Hoje, além da Springs, orgulho brasileiro, o grupo 
de empresas de José Alencar inclui, dentre várias outras 
empresas a Fazenda do Cantagalo, um complexo agro-
pecuário que vai desde o gado de corte até a cana-de-
açúcar, passando pela produção de três das maiores

cachaças artesanais brasileiras: “Maria da Cruz”, 
“Sagarana” e “Porto Estrela”.

A Coteminas, estrategicamente, também participa 
do consórcio da Usina Hidrelétrica de Porto Estrela, 
no chamado Vale do Aço.

(breve pausa)
Para José Alencar, contudo, jamais bastou cum-

prir a nobre missão do empresário: criar empregos, 
gerar renda e contribuir para o desenvolvimento. Seu 
ímpeto sempre foi o de se dedicar também ao bem co-
mum, transcendendo aos interesses de seus próprios 
negócios e ao bem-estar da linda família que construiu, 
com sua esposa, dona Mansa, e seus filhos Maria da 
Graça, Patrícia e o meu amigo e companheiro Josué, 
que lhes deram a alegria de cinco netos.

Meus amigos, por feliz coincidência, hoje, 9 de 
novembro, Dona Mansa e o Vice-Presidente José Alen-
car comemoram 52 anos de casados!

No âmbito dos objetivos mais amplos da coleti-
vidade, seus exemplos de compromisso, dinamismo e 
força trouxeram-lhe, de maneira espontânea, o perfil de 
líder empresarial. Embora sem tempo aparente, José 
Alencar participou sempre de entidades de classe. É 
Presidente de Honra da Associação Comercial de Ca-
ratinga onde ingressou aos 18 anos como associado e 
comerciante recém estabelecido. Presidiu a Associa-
ção Comercial de Ubá e o Clube de Diretores Lojistas 
de Belo Horizonte. É também Presidente de Honra da 
Associação Comercial de Minas.

Presidiu, sempre com ética e eficiência, o Sindi-
cato Têxtil, bem como a Federação das Indústrias do 

Estado de Minas Gerais, entidade que lhe conferiu o 
título de presidente de Honra.

Fomos companheiros, lado a lado, na Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT), 
que também foi presidida por Josué – um brilhante 
brasileiro, com excepcional formação acadêmica e prá-
tica, gestor atuante à frente dos negócios da família e 
companheiro firme na luta em defesa dos interesses 
maiores da sociedade brasileira.

 (breve nausa)
Mas, para José Alencar, prevalece o ditado grego 

ao qual ele dá sentido prático: “A recompensa do tra-
balho é o próprio trabalho”. Assim sendo, inquieto ante 
os desafios maiores do Brasil, vislumbrou na Política o 
meio de ampliar ainda mais a sua contribuição ao País. 
Em 1998, elegeu-se senador por Minas Gerais, obtendo 
consagradora votação: cerca de três milhões de votos. 
Foi um parlamentar com efetivas contribuições dadas 
não apenas ao seu estado, mas, também, ao Brasil!

Elegeu-se vice-presidente da República em 2002 
e foi reeleito em 2006. No governo, concilia, com ab-
soluta transparência, irrepreensível conduta política e 
muita objetividade, seu “DNA” de empresário e cida-
dão apaixonado pelo Brasil, com os compromissos de 
lealdade perante seu amigo, o Presidente Lula.

Embora sempre fiel ao Governo que integra com 
orgulho, jamais omitiu-se em opinar – criticando quan-
do preciso e defendendo quando pertinente.

Esta é uma contribuição de grande valia ao Brasil. 
É algo feito por um homem de intenções insuspeitas, de 
moral e crença inabaláveis na política e no trabalho, como 
meios para a redenção humana; um cidadão respeitado 
por todos pela sua inteligência, imparcialidade e caráter!

E não podemos deixar de lado, neste momento 
de alegria compartilhada, os aspectos humanos de 
José Alencar. Afinal, convivem com o homem auste-
ro, trabalhador e sempre muito exigente – de memória 
privilegiada – um ser apaixonado pela vida.

Um amante do samba;
Torcedor apaixonado do “Nacional” de Muriaé e 

do Flamengo – sabe até escalar os times do tricam-
peonato carioca de 42, 43 e 44;

um católico que, dependendo do tamanho da afli-
ção, reza de um a três “Padre Nosso”, como costuma di-
zer; um apreciador de cachaça de torresmo bem tostado, 
que convida os amigos a tomar um “golo” “prosear”;

um homem que tem na família o seu santuário;
que, por fim – com avançada visão social – en-

tende a empresa como um patrimônio da sociedade, 
pois garante o desenvolvimento de um país.

José Alencar é, também, um exemplo de cora-
gem! Sua trajetória não deixa dúvidas quanto ao valor 
da boa luta nos embates da vida!
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Sua história, mesmo ante os mais céticos, será 
sempre um testemunho inquestionável de que o traba-
lho vale muito a pena, e de que a política – com ética 
e espírito público – é o meio mais legítimo, eficaz e 
digno, de servir a Nação!

Obrigado, seu Antônio; obrigado, dona Dolores! 
Seu filho é uma referência para a Pátria, os jovens e 
todos nós, brasileiros.

Por isso, vamos homenagear o homem José Alen-
car, com o título de Presidente Emérito da Fiesp e con-

decorá-lo com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito Industrial 
– São Paulo, honraria máxima da industria paulista.

Excelentíssimo senhor vice-presidente da Repú-
blica Federativa do Brasil, empresário José Alencar: a 
indústria de São Paulo reveste-se de extrema honra e 
orgulho por lhe prestar estas homenagens.

Obrigado por tudo o que tem feito – e ainda fará – pe-
los setores produtivos, a economia, a política, a democracia, 
o governo e, acima de tudo, pelo povo do Brasil !

Muito obrigado!

SEÇÃO I

Ata da 320ª Sessão, Extraordinária, Noturna,  
em 18 de novembro de 2009

Presidência dos Srs. Michel Temer, Presidente  Marco Maia, 1º Vice-Presidente

Às 18 horas e 7 minutos comparecem à 
casa os Srs.:

Michel Temer
Marco Maia
Antônio 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
Luciano Castro PR
Marcio Junqueira DEM
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP
Urzeni Rocha PSDB
Presentes Roraima: 8

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR
Presentes Amapá: 6

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco DEM
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PSC
Presentes Pará: 15

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Sabino Castelo Branco PTB
Silas Câmara PSC
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 7

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB
Lindomar Garçon PV
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Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Presentes Rondonia: 8

ACRE

Fernando Melo PT
Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PV
Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Acre: 7

TOCANTINS

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

MARANHÃO

Bene Camacho PTB
Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Clóvis Fecury DEM
Davi Alves Silva Júnior PR
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
Zé Vieira PR
Presentes Maranhão: 15

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eugênio Rabelo PP
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PRB PsbPCdoBPmnPrb
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT

José Guimarães PT
José Linhares PP
Leo Alcântara PR
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PR
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Gerardo PMDB PmdbPtc
Presentes Ceará: 20

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP
Elizeu Aguiar PTB
José Maia Filho DEM
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Presentes Piauí: 9

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
André de Paula DEM
Armando Monteiro PTB
Bruno Araújo PSDB
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Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Charles Lucena PTB
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
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Roberto Magalhães DEM
Silvio Costa PTB
Wolney Queiroz PDT
Presentes Pernambuco: 22

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
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Presentes Alagoas: 8

SERGIPE

Albano Franco PSDB
Eduardo Amorim PSC
Iran Barbosa PT
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM
José Carlos Machado DEM
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Sergipe: 8

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV
Edson Duarte PV
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
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: 34

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT
Aelton Freitas PR
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV
Edmar Moreira PR
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jaime Martins PR
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
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
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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
Narcio Rodrigues PSDB
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Delgado PT
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Vitor Penido DEM
Presentes Minas Gerais: 45

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
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Sueli Vidigal PDT
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
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Brizola Neto PDT
Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
Cida Diogo PT
Deley PSC
Dr. Adilson Soares PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PRB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS
Fernando Gabeira PV
Filipe Pereira PSC
Geraldo Pudim PR

Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Indio da Costa DEM
Jair Bolsonaro PP
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT
Marcelo Itagiba PSDB
Miro Teixeira PDT
Neilton Mulim PR
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
Vinicius Carvalho PTdoB
Presentes Rio de Janeiro: 39

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
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
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 PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Eleuses Paiva DEM
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chiarelli PDT
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
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 Eduardo Cardozo PT
José Genoíno PT
José Mentor PT
José Paulo Tóffano PV
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
Regis de Oliveira PSC
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
Presentes São Paulo: 63

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
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: 8

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga DEM
Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PSC
Magela PT
Osório Adriano DEM
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Presentes 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
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Presentes Goiás: 16

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
Airton Roveda PR
Alceni Guerra DEM
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas PT
Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
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
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Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC
Ricardo Barros PP
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Wilson Picler PDT
Presentes 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
João Pizzolatti PP
Jorge Boeira PT
José Carlos Vieira PR
Nelson Goetten PR
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP
Cláudio Diaz PSDB
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT
Enio Bacci PDT
Fernando Marroni PT
Geraldinho PSOL
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto Pereira PTB
Pepe Vargas PT
Pompeo de Mattos PDT
Renato Molling PP
Sérgio Moraes PTB
Vieira da Cunha PDT
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 26

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de 

presença registra na Casa o comparecimento de 465 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Fica dis-

pensada a leitura da ata da sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se 

à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE 
(Não há expediente a ser lido)

O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, eu estava na CPI da Dívida Pública, mas vo-
tei com o partido.

O SR. MARCELO SERAFIM – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB – AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido.

O SR. ODÍLIO BALBINOTTI – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ODÍLIO BALBINOTTI (Bloco/PMDB – PR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na sessão anterior, votaria com o partido.

 A SRA. FÁTIMA BEZERRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

 A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, tam-
bém votei com o PT – nas votações anteriores.

 A SRA. SANDRA ROSADO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

 A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB – RN. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
acompanhei a votação do meu partido, o PSB.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há sobre a 
mesa uma inscrição para falar como Líder, do Depu-
tado Cândido Vaccarezza. (Pausa.)

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

Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR 
Total de Amapá: 6

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP 
Giovanni Queiroz PDT 
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Nilson Pinto PSDB 
Paulo Rocha PT 
Vic Pires Franco DEM 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 16

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT 
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb

Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSC 
Total de Amazonas: 6

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Lindomar Garçon PV 
Moreira Mendes PPS 
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de Rondônia: 6

ACRE

Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 5

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
João Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz PR 
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 7

MARANHÃO

Bene Camacho PTB 
Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Clóvis Fecury DEM 
Davi Alves Silva Júnior PR 
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 
Zé Vieira PR 
Total de Maranhão: 15

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
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Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PRB PsbPCdoBPmnPrb
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Leo Alcântara PR 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PR 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 19

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP 
Elizeu Aguiar PTB 
José Maia Filho DEM 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB 
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Total de Piauí: 9

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 Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 11

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Charles Lucena PTB 
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
Maurício Rands PT 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Roberto Magalhães DEM 
Silvio Costa PTB 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 22

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB 
Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PSC 
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 7

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Eduardo Amorim PSC 
Iran Barbosa PT 
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe: 8

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV 
Edson Duarte PV 
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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 
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 
Total de Bahia: 35

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Aelton Freitas PR 
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles DEM 
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV 
Edmar Moreira PR 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM 

João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Santana de Vasconcellos PR 
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM 
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 
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Delgado PT 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc

Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 45

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 
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Andreia Zito PSDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Arolde de Oliveira DEM 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Brizola Neto PDT 
Chico Alencar PSOL 
Chico DAngelo PT 
Cida Diogo PT 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
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Eduardo Lopes PRB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS 
Fernando Gabeira PV 
Filipe Pereira PSC 
Geraldo Pudim PR 
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Indio da Costa DEM 
Jair Bolsonaro PP 
Leandro Sampaio PPS 
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PSDB 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB 
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 37

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
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 
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. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB 
Edson Aparecido PSDB 
Eleuses Paiva DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chiarelli PDT 
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
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 Eduardo Cardozo PT 
José Genoíno PT 
José Mentor PT 
José Paulo Tóffano PV 
Lobbe Neto PSDB 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcelo Ortiz PV 
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Milton Monti PR 
Milton Vieira DEM 
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC 
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 
Total de São Paulo: 63

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Pedro Henry PP 
Thelma de Oliveira PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga DEM 
Jofran Frejat PR 
Magela PT 
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Osório Adriano DEM 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 6

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 
Total de Goiás: 16

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 
Airton Roveda PR 
Alceni Guerra DEM 
Alex Canziani PTB 
Andre Vargas PT 
Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
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

Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC 
Ricardo Barros PP 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Wilson Picler PDT 
Total de Paraná: 25

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 
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Cláudio Diaz PSDB 
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Geraldinho PSOL 
Germano Bonow DEM 
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS 
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Roberto Pereira PTB 
Pepe Vargas PT 
Pompeo de Mattos PDT 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 26
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 465 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se 
à apreciação da matéria que está sobre a mesa e da 
constante da Ordem do Dia. Item 1.

 PROJETO DE LEI Nº 5.939-C, DE 2009 
(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em turno úni-
co, do Projeto de Lei nº 5.939-C, de 2009, que 
autoriza o Poder Executivo a criar a empre-
sa pública denominada Empresa Brasileira 
de Administração de Petróleo e Gás Natural 
S.A. – PETRO-SAL, e dá outras providências; 
tendo parecer da Comissão Especial pela 
constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa; pela adequação financeira e 
orçamentária; e, no mérito, pela aprovação 
deste, das Emenda de Plenário nºs 72 e 87, 
pela aprovação parcial das de nºs 13, 14, 
40, 63, 73, 76, 89, 94 e 101, com emendas 
do Relator de nºs 1 a 5, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa; 
pela adequação financeira e orçamentária; 
e, no mérito, pela rejeição das Emendas de 
Plenário de nºs 1 a 12, 15 a 39, 41 a 61, 64 a 
71, 74, 75, 77 a 86, 88, 90 a 93, 95 a 100 e 102 
a 106 (Relator: Dep. Luiz Fernando Faria). 
EMENDAS DE PLENÁRIO: tendo parecer 
do relator da Comissão Especial, proferido 
em Plenário, pela rejeição das Emendas de 
nºs 107 a 114 (Relator: Dep. Luiz Fernando 
Faria). A Emenda de Plenário nº 62 foi reti-
rada pelo autor. 

O SR. PAULO ROCHA (PT – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não votei 
em uma votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Sobre a 
mesa requerimento no seguinte teor:

REQUERIMENTO

 “Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 162, inciso XIV, do Regimento 
Interno, a votação em globo dos destaques sim-
ples apresentados ao PL nº 5.939/2009, exceto 
os de suporte de emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 
2009. – José Genoíno, Vice-Líder do PT.”

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para enca-
minhar, concedo a palavra ao Deputado José Genoíno, 
que falará a favor da matéria.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, queremos votar rapidamente 
os 2 destaques que exigem votação nominal. Queremos 
encerrar a votação do projeto que cria a PETRO-SAL, 
rapidamente. São 2 destaques de votação nominal. 

Com relação ao destaque de suporte de emen-
da, está dentro desses 2 destaques. Se esse destaque 
não for contemplado pelos 2 apresentados, que terão 
votação nominal, e também os destaques de emen-
da do Relator... Estamos diante de uma situação, Sr. 
Presidente, em que o Relator trouxe para o plenário 
emendas de Relator e não o substitutivo, o que exige 
várias votações, mesmo não sendo nominal, contra 
e a favor. Então, queremos reduzir essas votações a 
duas, já combinadas que sejam nominais.

O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Votei com o partido.

O SR. MANOEL SALVIANO (PSDB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Votei de acordo com 
a orientação do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
contra, Deputado Fernando Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nesse destaque 
simples existem muitas coisas importantes. 

 Apesar de termos concordado em haver apenas 4 
votações nominais, em benefício de alguma celeridade, 
isso não significa que não precisem ser votadas matérias 
importantes que tratam da transparência, da questão da 
composição do Conselho de Administração, da indicação 
das pessoas que vão comandar essa estatal.

É preciso lembrar que a PETRO-SAL vai ser respon-
sável, se for aprovado o marco regulatório da partilha – e 
vamos votar a favor –, por comercializar todo o petróleo 
que o Governo vai receber em função dessa partilha.

 Existem dispositivos nesse projeto que dão ao 
presidente da PETRO-SAL a possibilidade de veto nos 
consórcios. Ele vai ser mais poderoso do que qualquer 
sheik da Arábia na comercialização de petróleo, tal é 
a força que se quer dar a esse presidente.

 Então, precisamos votar esses destaques de 
forma separada, para que se possa compreendê-los 
até que o Plenário tome ciência de quais são esses 
destaques. Mesmo que seja pelo voto simbólico, pode-
se aprovar alguns desses destaques.

 Encaminhamos “não” à votação em globo dos 
destaques simples.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Então, va-
mos à orientação das bancadas.

 Como vota o PMDB?
O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota 
“sim”, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PT?

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PT vota “sim”, mas quero chamar a atenção dos Lí-
deres Caiado, José Aníbal, Henrique Eduardo Alves, 
Fernando Coruja e dos demais Líderes para o fato de 
que fizemos um acordo para essa votação do pré-sal 
ser rápida. Há 3 PECs. Dessas 3, há um amplo acordo 
em relação à PEC dos Precatórios. O encaminhamen-
to que alguns Líderes estão dando está prejudicando 
o processo de votação. Isso pode comprometer a vo-
tação da PEC.

 Peço aos Deputados do PT que fiquem em ple-
nário, a fim de garantir o acordo que temos de apro-
vação da PEC dos Precatórios, porque essa PEC está 
em risco. Todos que estão ouvindo, principalmente os 
Líderes, sabem muito bem o que pode acontecer. En-
tão, o PT ficará aqui.

 Sr. Presidente, o PT vota “sim” e pede para dar-
mos celeridade. Por exemplo, se não houver problema, 
V.Exa. anuncia a emenda, vota e dá o comando.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSDB?

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, espere um 
instante, só para esclarecer uma questão. Tendo em 
vista que o PSOL não participou de nenhuma negocia-
ção a respeito da PEC dos Precatórios, exige um novo 
painel para esse debate. Não há acordo; não houve 
acordo nenhum quanto aos cartórios também. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PSDB?
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o Democratas?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votaremos contra. Votamos contra essa estatal, contra 
esse equívoco no modelo do pré-sal. Portanto, vamos 
votar contra também a votação em globo das emen-
das aglutinativas. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o Bloco?

 Como vota o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o des-
taque simples é o momento oportuno para que os 
partidos com pequena representação, mas com legi-
timidade de mandato e de presença no Parlamento, 

possam fazer as suas propostas e vê-las submetidas 
a este Plenário. Às vezes, os amplos acordos feitos 
aqui excluem alguns. 

Queremos, portanto, a votação dos destaques 
simples e não que eles sejam todos derrogados em 
globo, como se propõe, pelo direito das Minorias, in-
clusive de aperfeiçoar a PETRO-SAL, que já está apro-
vada para além das oportunas emendas aglutinativas 
que analisaremos aqui. 

Isso não é manobra protelatória. Não há intuito 
de empurrar essa votação, sem prejuízo dos questio-
namentos que faremos na próxima extraordinária. A 
PEC dos Cartórios, então, não tem nada a ver; a dos 
precatórios é muito questionável; e a do foro privile-
giado merece um bom debate. Tudo bem.

Aqui, o nosso voto é “não”, pela votação e dis-
cussão...

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado, Deputado Chico Alencar.

Como vota o PR?
O SR. LUCIANO CASTRO (PR – RR. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, o PR vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PP?
O SR. RENATO MOLLING (PP – RS. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, pela agilidade do 
processo, o PP vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PTB? (Pausa.)

 PDT?
O SR. DAGOBERTO (PDT – MS. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, o PDT vota “sim”. 
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PSC?
O SR. MÁRIO DE OLIVEIRA (PSC – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
encaminhar pelo PSC – mas antes quero justificar que 
votei com meu partido, nas votações anteriores.

Com respeito à orientação, o PSC vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito 

obrigado.
Como vota o PV?
O SR. FRANCISCO TENÓRIO (Bloco/PMN – 

AL. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Bloco 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PHS – 
como vota?

O SR. ARMANDO ABÍLIO (PTB – PB. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, PTB “sim” 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PTB “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Sras. e 
Srs. Parlamentares, aqueles que forem pela aprova-
ção do requerimento permaneçam como se acham. 
(Pausa.)

 O REQUERIMENTO FOI APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Agora 

passamos à votação em globo de todos os desta-
ques simples, exceto os destaques para emendas 
aglutinativas.

DESTAQUE SIMPLES

 “Senhor Presidente, requeiro a V. Exa., 
nos termos do art. 161, inc. V do Regimento 
Interno, destaque para a Emenda nº 26 apre-
sentada ao PL 5939, de 2009.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 
2009. – Fernando Coruja, Líder do PPS.”

DESTAQUE SIMPLES

 “Senhor Presidente, requeiro a V. Exa., 
nos termos do art. 161, inc. V do Regimento 
Interno, destaque para a Emenda nº 25 apre-
sentada ao PL 5939, de 2009.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 
2009. – Fernando Coruja, Líder do PPS.”

DESTAQUE SIMPLES

 “Senhor Presidente, requeiro a V. Exa., 
nos termos do art. 161, inc. V do Regimento 
Interno, destaque para votação em separado 
para o parágrafo único do art. 12, do PL 5939, 
de 2009.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 
2009. – Fernando Coruja, Líder do PPS.”

DESTAQUE SIMPLES

 “Senhor Presidente, requeiro a V. Exa., 
nos termos do art. 161, inc. V do Regimento 
Interno, destaque para votação em separado 
do § 5º do art. 11 do Projeto de Lei nº 5939, 
de 2009, constante da Emenda nº 3, acatada 
pelo relator.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 
2009. – Fernando Coruja, Líder do PPS.”

DESTAQUE SIMPLES

 “Senhor Presidente, requeiro a V. Exa., 
nos termos do art. 161, inc. V do Regimento 
Interno, destaque para a Emenda nº 27 apre-
sentada ao PL 5939, de 2009.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 
2009. – Fernando Coruja, Líder do PPS.”

DESTAQUE SIMPLES

 “Senhor Presidente, requeiro a V. Exa., 
nos termos do art. 161, inc. V do Regimento 
Interno, destaque para a Emenda nº 113, apre-
sentada ao PL 5939, de 2009.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 
2009. – Fernando Coruja, Líder do PPS.”

DESTAQUE SIMPLES

 “Senhor Presidente, requeiro a V. Exa., 
nos termos do art. 161, inc. V do Regimento 
Interno, destaque para votação em separado 
da Emenda nº 112, apresentada ao PL 5939, 
de 2009.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 
2009. – Fernando Coruja, Líder do PPS.”

DESTAQUE SIMPLES

 “Senhor Presidente, requeiro a V. Exa., 
nos termos do art. 161, inc. V do Regimento 
Interno, destaque para votação em separado 
da Emenda nº 111, apresentada ao PL 5939, 
de 2009.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 
2009. – Fernando Coruja, Líder do PPS.”

DESTAQUE SIMPLES

 “Senhor Presidente, requeiro a V. Exa., 
nos termos do art. 161, inc. V do Regimento 
Interno, destaque para votação em separado 
da Emenda nº 110, apresentada ao PL 5939, 
de 2009.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 
2009. – Fernando Coruja, Líder do PPS.”

DESTAQUE SIMPLES

 “Senhor Presidente, requeiro a V. Exa., 
nos termos do art. 161, inc. V do Regimento 
Interno, destaque para votação em separado 
da Emenda nº 109, apresentada ao PL 5939, 
de 2009.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 
2009. – Fernando Coruja, Líder do PPS.”

DESTAQUE SIMPLES

 “Senhor Presidente, requeiro a V. Exa., 
nos termos do art. 161, inc. V do Regimento 
Interno, destaque para votação em separado 
da Emenda nº 108, apresentada ao PL 5939, 
de 2009.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 
2009. – Fernando Coruja, Líder do PPS.”
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DESTAQUE SIMPLES

 “Senhor Presidente, requeiro a V. Exa., 
nos termos do art. 161, inc. V do Regimento 
Interno, destaque para votação em separado 
da Emenda nº 107, apresentada ao PL 5939, 
de 2009.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 
2009. – Fernando Coruja, Líder do PPS.”

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PT vota “não”, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não precisa 
orientar. Vamos direto.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em vota-
ção.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Aqueles 
que forem pela admissibilidade de todos os destaques 
simples permaneçam como se acham. (Pausa.) 

 FORAM REJEITADOS TODOS OS DESTA-
QUES.

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas 
para registrar meu voto: na votação anterior nominal, 
acompanhei a votação do meu partido.

O SR. MAURO NAZIF (Bloco/PSB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação de bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Presi-
dência pede a todas as Sras. e os Srs. Parlamentares 
que permaneçam em plenário, porque haverá muitas 
votações nominais ainda na noite de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há reque-
rimento sobre a mesa de destaque para votação em 
separado.

Primeiro destaque.

DESTAQUE

 “Requeiro, nos termos dos arts. 117, IX, 
c/c 161, inciso II e § 2º, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, destaque para vo-
tação em separado da Emenda Modificativa 
nº 6, do Sr. Rodrigo Rollemberg, apresentada 
na Comissão Especial ao Projeto de Lei nº 
5.939, de 2009.

 Sala das Sessões, 17 de novembro de 
2009. – Rodrigo Rollemberg, Líder do Bloco 
PSB – PCdoB – PMN – PRB.”

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, S.Exa. reti-
rou esse destaque. 

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Retirou o desta-
que ao microfone. O PSB retirou todos os destaques. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – É? Então, 
está retirado.

DESTAQUE

 “Requeiro, nos termos dos arts. 117, IX, 
c/c 161, inciso II e § 2º, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, destaque para vo-
tação em separado da Emenda Modificativa 
nº 6, do Sr. Rodrigo Rollemberg, apresentada 
na Comissão Especial ao Projeto de Lei nº 
5.939, de 2009.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 
2009. – Rodrigo Rollemberg, Vice- íder do 
Bloco PSB – PCdoB – PMN – PRB.”

DESTAQUE

“Senhor Presidente, requeiro nos termos 
dos arts. 117, IX c/c 161, inciso II e § 2º do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputa-
dos, destaque para votação em separado da 
Emenda Modificativa nº 42 do Sr. Rodrigo Rol-
lemberg, apresentada na Comissão Especial 
ao PL 5.939 de 2009.

Sala de Sessões, 17 de novembro de 
2009. – Rodrigo Rollemberg, Vice-Líder do 
Bloco PSB – PCdoB – PMN – PRB.”

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Uma 
questão de ordem, Sr. Presidente.

Por decisão já emitida pela Mesa da Casa, não 
pode haver emenda aglutinativa suportada em destaque 
simples que foi rejeitado. Portanto, Sr. Presidente, peço 
a V.Exa. que considere prejudicada toda emenda aglu-
tinativa que esteja suportada em destaque simples.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Eduardo Cunha, foi votação em globo de todos os 
destaques simples...

O SR. EDUARDO CUNHA – Não, não. Esses 
foram inadmitidos, Sr. Presidente. Estou pedindo ou-
tra coisa.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – ... exceto os 
destaques de suporte para emendas aglutinativas.

O SR. EDUARDO CUNHA – Mas o requerimento 
da emenda aglutinativa não está excepcionalizando!

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Claro.
O SR. EDUARDO CUNHA – Como não está 

excepcionalizando, V.Exa. tem que considerar preju-
dicado.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Lógico.
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O SR. EDUARDO CUNHA – E o requerimento 
de votação em globo que nós mandamos à Mesa não 
continha excepcionalidade também. Pode ler o conte-
údo do documento que não tinha.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – De qualquer 
forma, a Mesa leu aqui, de forma muito clara, o que 
estava sendo votado.

O SR. EDUARDO CUNHA – Mas esse não era 
o teor do requerimento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Dessa for-
ma, nós vamos continuar.

O SR. LUIZ CARREIRA (DEM – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com ressalva 
dos destaques, dos pressupostos. Foi isso o combina-
do? Foi a decisão da Mesa.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há um acor-
do para fazermos duas votações nominais – só faltam 
duas! Pergunto ao Plenário se estamos numa obstru-
ção branca ou não. É preciso resolver esse problema. 
Se há obstrução branca, vamos ter que ir para o Re-
gimento.

 O Sr. Marco Maia, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Michel 
Temer, Presidente.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero esclarecimento preciso sobre esse problema. 

 O requerimento de votação de destaque em globo 
não previu nenhuma excepcionalização. Então, tinha 
que ser submetido à votação o requerimento como foi 
apresentado. O requerimento de emenda aglutinativa 
está suportado em destaques simples que não forem 
excepcionalizados no próprio requerimento da emenda 
aglutinativa. Há um impasse. Pode haver mais 6 ou 7 
votações em função disso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Por en-
quanto, não sei bem o que é, mas anunciei que haveria 
3 votações nominais fruto do acordo.

O SR. EDUARDO CUNHA – Independente das 
votações nominais. Não é esse o ponto. Ninguém está 
mudando o acordo. Há o encaminhamento, a orienta-
ção, o discurso.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
os destaques de suporte são mantidos, os destaques 
simples é que foram rejeitados.

O SR. EDUARDO CUNHA – Não. O destaque 
que nós votamos no plenário, o nosso requerimento, 
não previa excepcionalização. 

 Estou fazendo menção à decisão da Mesa da 
Câmara dos Deputados à Questão de Ordem nº 189, 
Presidente Arlindo Chinaglia, acerca do assunto.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a minha ob-
servação coincide com a questão levantada pelo De-
putado Eduardo Cunha. Refazendo minha ponderação, 
essa obstrução velada pode prejudicar seriamente 
a votação da PEC dos Precatórios e de outras pro-
postas. Temos um acordo, mas eram duas votações, 
e a reapresentação de emenda aglutinativa que não 
termina... Quer dizer, estamos com um processo de 
emenda aglutinativa que não termina. E, quando se 
faz a votação do destaque simples em globo, já estão 
ressaltados os destaques que foram apresentados, e 
vai exigir votação nominal.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
a observação feita pelo Presidente em exercício foi coi-
sas não contidas no requerimento. Tinha de submeter 
a voto o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
organizar um pouco o nosso...

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Pela ordem, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 
Deputado Inocêncio Oliveira.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR – PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu vi 
atentamente a votação. O Deputado Marco Maia con-
duziu-se de forma irrepreensível. Inclusive, na votação 
em globo dos destaques, não se falou “ressalvados os 
destaques”. Não se falou! Lógico que, se não se res-
salvaram os destaques, eles estão prejudicados. Não 
há como, Presidente! Não há como!

 Eu queria que V.Exa. pedisse as notas taqui-
gráficas para verificar se não se ressalvaram os des-
taques. Se não os ressalvou, eles estão prejudicados 
e não podem servir de suporte a nenhuma emenda e 
a nenhum destaque. Não há isso!

 O Deputado Eduardo Cunha está coberto de 
razão, assim como o Deputado José Genoíno.

 Portanto, não pode ter, sob pena de violarmos 
o Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu vou 
fazer o seguinte: vamos organizar o nosso...

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Um minu-
tinho, por favor, Líder.

 Eu estou pedindo as notas taquigráficas para 
verificar se, ao colocar em votação em globo todos 
os destaques simples, adicionou-se uma vírgula e 
depois “exceto os destaques de suporte para emen-
das aglutinativas”. Se houve a menção nas notas ta-
quigráficas, evidentemente vale o que foi votado. Se o 
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Presidente Marco Maia, ao mencionar o requerimento, 
ficou só na primeira parte, ou seja, “votação em globo 
de todos os destaques simples”, evidentemente que 
tem razão o Deputado José Genoíno e o Deputado 
Eduardo Cunha.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
mesmo que o Deputado Marco Maia tivesse excepcio-
nalizado, o requerimento não continha isso. E S.Exa. 
não poderia levar à votação...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Mas tinha 
que ter contestado antes da votação, Deputado Eduar-
do Cunha. Deixe eu pegar as notas taquigráficas que 
nós solucionaremos por essa...

O SR. EDUARDO CUNHA – Estou levantando 
uma questão de ordem.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, assinei o re-
querimento de votação em globo dos destaques sim-
ples. O PT assinou. É só olhar o requerimento assinado 
pelo PT – que é exatamente a votação em globo dos 
destaques simples.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de 
ler a decisão que suporta a Questão de Ordem 189:

“Indefere a questão de ordem do Depu-
tado Ronaldo Caiado, informando que a Mesa, 
em sua decisão, encontrou respaldo em deci-
são anterior do Presidente Inocêncio Oliveira, 
na Questão de Ordem nº 214, de 2003, no 
sentido de prejudicar as emendas aglutinativas 
oriundas de destaques simples rejeitados em 
globo, a menos que expressamente excetua-
dos; informa ainda o Deputado Arnaldo Faria 
de Sá que, no requerimento aprovado pelo 
Plenário para votação em globo dos destaques 
simples, não houve a excepcionalização de 
nenhum deles; em função disso, sobreviveram 
apenas aquelas emendas aglutinativas fruto 
dos destaques de bancada”.

Não houve no requerimento de destaque em globo 
menção à excepcionalização. Se foi submetido a voto 
dessa maneira, nós pediríamos que fosse novamente 
submetido a voto na forma apresentada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deixe eu 
pegar as notas taquigráficas.

O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 

Deputado.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 

há motivo para essa discussão, e nós não precisamos 
de rever nenhuma decisão da Mesa.

 Nós concordamos plenamente com o que o 
Deputado Eduardo Cunha acabou de ler, destaque 
simples. O que nós temos aqui é uma outra espécie. 
Está aqui claro: “Destaque simples para suporte de 
emenda aglutinativa”. Pronto. É uma outra espécie. 
Não tem nada a ver com destaque simples. Isso aqui 
dá suporte para as aglutinavas.

 Sr. Presidente, o que quero deixar claro é que 
podemos abrir mão das emendas aglutinativas. Agora, o 
que não podemos aqui é cercear o direito de podermos 
construir emendas aglutinativas, tendo anteriormente 
apresentado um destaque. Essa é que é a decisão.

 Então, acho que não tem nenhum problema.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – As se-

nhoras e os senhores não podem fazer um acordo a 
respeito disso?

O SR. RONALDO CAIADO – O que eu não gos-
taria era de quebrar uma decisão anterior da Mesa que 
dá a nós essa prerrogativa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não dá 
para fazer um acordo a respeito disso?

O SR. RONALDO CAIADO – Agora, podemos 
tranquilamente, junto com o Líder do PSDB avançarmos 
na retirada das emendas aglutinativas para votarmos 
os 2 destaques que já priorizamos, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Líderes, 
vou dar 3 minutos para os senhores discutirem um 
pouco isso.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa proposta 
retira todas as emendas aglutinativas...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Votamos os 2 destaques 

combinados. Em seguida vamos para a PEC.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está cer-

to assim?
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Claro.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pode ser 

assim?
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Retira todas as emen-

das,...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Estão to-

dos de acordo?
O SR. JOSÉ GENOÍNO – ...e depois V.Exa., fora 

da sessão de hoje, examinará essa questão de votação 
de destaque simples em globo, que tem o acréscimo 
“ressalvado o destaque da emenda aglutinava”. Tem 
que tirar isso aí.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quero per-
guntar ao PPS se concorda, porque o PPS tem uma 
emenda aglutinava. (Pausa.) 
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Se estiverem todos de acordo com essa fórmula...
O SR. NELSON PROENÇA – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 

não.
O SR. NELSON PROENÇA (PPS – RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, as 
emendas aglutinativas são de autoria do PPS e por esta 
razão o PPS não pode concordar com essa decisão.

Eu gostaria de fazer uma pequena ressalva a uma 
observação feita pelo Deputado José Genoíno. Ninguém 
aqui está querendo fazer obstrução branca. O que que-
remos é votar as emendas que apresentamos.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Líder Hen-
rique Eduardo Alves.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, há uma negociação em curso com o Líder 
Ronaldo Caiado, com o Líder José Aníbal e agora con-
versando com o PPS – para retirar aglutinativas e fazer 
o que se havia antes estabelecido e votar 2 ou 3...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está 
bem?

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – É isso aí, Sr. Presidente. Os 
outros damos como lido. Vamos ao trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pode ser? 
Está certo?

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – E nós 
retiramos a questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Então, 
acordo feito. 

 O PPS também concorda?
O SR. NELSON PROENÇA (PPS – RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, deixa 
eu ver se entendi: vamos votar de novo? 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não. Re-
tiram-se as emendas aglutinativas e votam-se os des-
taques. 

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Duas 
votações nominais.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Duas vo-
tações nominais.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Duas votações no-
minais.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – De des-
taque anteriormente apresentado, e sim retirando a 
questão de ordem estabelecida antes.

O SR. NELSON PROENÇA – Sr. Presidente, 
V.Exa. poderia ser, por favor, como costuma ser sem-
pre, didático, para que o meu nível de compreensão 
consiga apreender.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Nesta 
matéria, o didatismo é complicado, mas, de toda ma-
neira, a solução é a seguinte. Há quantas emendas 
aglutinativas? São 7 emendas aglutinativas do DEM 
e duas do PPS. Qual a proposta que está havendo? 
Retirar todas as emendas aglutinativas e votar 2 des-
taques, nominalmente. 

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Sr. Pre-
sidente, era o acordo feito anteriormente. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está bem, 
Líder?

O SR. NELSON PROENÇA – O PPS concorda. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está feito 

o acordo. 
 Retiradas as emendas aglutinativas, vamos aos 

destaques. 
O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
está retirada a questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Retirada 
a questão de ordem. 

O SR. MARCOS ANTONIO (Bloco/PRB-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há questão 
de ordem que, às vezes, não dá para solucionar. 

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para 
ratificar: está mantida a decisão da Mesa. Quer dizer: 
é um acordo de todos os Líderes neste momento. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Claro. 
Acordo dos Líderes. Simplesmente. 

O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, 
muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Destaque 
de bancada para votação em separado da Emenda nº 
105, apresentada ao projeto de lei ora em discussão, 
assinado pelo Líder do PSDB. 

DESTAQUE

 “Requeiro, nos termos do art. 161, II e § 
2º, combinado com o art. 117, IX do Regimen-
to Interno da Câmara dos Deputados, desque 
para votação em separado da Emenda nº 105 
apresentada ao PL 5.939/2009.

Sala das Sessões, 17 de novembro 
de 2009. – Duarte Nogueira, Vice-Líder do 
PSDB.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-
tação. 

 Para encaminhar, concedo a palavra ao Deputado 
Luiz Carlos Hauly, que falará a favor da matéria. 
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O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, esta é a Constituição da República Fede-
rativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

Essa emenda trata do princípio federativo: 51% 
das ações da nova estatal PETRO-SAL, que deveria 
ser PETROMAR, seriam da União; 25%, dos Estados; 
15%, dos Municípios; e 9%, dos acionistas minoritá-
rios. Eu daria preferência àqueles que têm Fundo de 
Garantia, como já fizemos com grande sucesso.

 É uma emenda federativa. É uma riqueza! Se 
é que vai dar tanta riqueza para o Governo brasileiro, 
não para o povo, estamos propondo que os Estados 
federados e os Municípios, que são entes federados, 
sejam sócios da futura riqueza. É uma emenda fede-
ralista, municipalista, estadual.

 Este é um País. Como dizia Ulysses Guimarães 
e Franco Montoro, Estado e Município é o que existe 
de concreto; a União é mera configuração geográfica 
da soma dos Estados e Municípios, onde estão a po-
pulação, os rios, as cidades, as fábricas, o campo e a 
produção rural.

 Peço o apoio de todos aqueles que são muni-
cipalistas, de todos aqueles que defendem a Federa-
ção, o princípio federativo republicano, democrático, 
que constituiu a grande Nação brasileira. Essa é uma 
emenda de todo o Brasil.

 E vamos dar também um pouquinho de ações 
para as famílias de trabalhadores. É uma riqueza! O 
Governo Federal é muito poderoso. Vamos dividir um 
pouco o poder do Governo Federal e também a res-
ponsabilidade para captar esse dinheiro.

 O sistema elétrico foi todo composto com os 
Estados. Os Estados e Municípios foram sócios da 
construção desse grande sistema hidroelétrico brasi-
leiro que são as empresas estatais.

O Paraná tem uma belíssima estatal, a COPEL, 
com participação do Estado, dos Municípios e da pró-
pria União, que é sócia da COPEL.

 Queremos ser sócios da nova estatal: os Es-
tados federados, os Municípios e os trabalhadores, 
numa quantia minoritária. O Governo continuará sen-
do majoritário, o dono da decisão. Haveria divisão da 
distribuição da riqueza.

 Conto com o apoio de todos os brasileiros fede-
ralistas que defendem Estado e Município.

O SR. MARCOS ANTONIO (Bloco/PRB-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido.

O SR. JOSEPH BANDEIRA (PT – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 

anterior, se eu estivesse presente, teria votado com o 
Partido dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
contra, Deputado José Genoíno. (Pausa.)

 Para falar contra, Deputado Arlindo Chinaglia.
O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, na condição de orientar 
a bancada, creio que há um erro grave de concepção 
nessa emenda. Não se trata de fazer repartição entre 
os entes federados, primeiro, porque estamos tratando 
do monopólio da União no que tange ao petróleo e, se-
gundo, porque o projeto de lei institui uma estatal que 
representará a União. Com que tarefa? Gerenciar os 
contratos formulados entre PETROBRAS e consócios 
vencedores ou empresas vencedoras e, em nome da 
União, exercer esse papel.

 Podemos fazer 2 ou 3 perguntas. Imaginemos 
que, na proposta, 15% vão para os Municípios. Quais 
Municípios e como os Municípios se organizariam 
para indicar, por exemplo, a direção da PETRO-SAL? 
A mesma coisa, os Estados.

 Creio que o melhor é nós mantermos a PETRO-
SAL como o olho da União, em nome da população 
brasileira, até porque, se é verdade que nós vivemos 
nas cidades, também é verdade que o que acontece 
nas nossas cidades é consequência de medidas to-
madas, em grande parte, no âmbito da União. Este é 
o caso.

 Creio que aqui se contraria a própria concepção 
que nós estamos buscando construir num conjunto de 
4 projetos. Neste, que cria a PETRO-SAL, ela vai ter 
uma função eminentemente técnica, que – ouvimos 
aqui argumentos – deveria caber à Agência Nacional 
do Petróleo. Não! A Agência Nacional do Petróleo tem 
a função de organizar a licitação. Ela não pode fiscali-
zar a licitação e, ao mesmo tempo, ser aquela que vai 
ordenar o trabalho de prospecção, de desenvolvimento, 
de produção de petróleo.

 Nós nos manifestamos contrariamente a essa 
proposta, até porque não se trata de dividir poder, 
mas de dar eficácia, o que, aliás, é algo que todos te-
mos cobrado aqui, indistintamente. Se fizermos essa, 
digamos, parceria, aí sim, podemos ter orientações 
díspares sobre uma mesma empresa.

 Devemos respeitar a direção da PETRO-SAL, 
além, naturalmente, dos concursados. Aliás, quem vai 
organizar o concurso é a União, e não União mais Es-
tados mais Municípios.

 Então, acho que não podemos aprovar esta 
emenda.

O SR. ANGELO VANHONI (PT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Votei com o partido na ses-
são anterior, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
contra, Deputado Duarte Nogueira.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, quero fazer algumas observações no tocante 
à nossa defesa dessa emenda, inclusive aqui defen-
dida pelo Deputado Luiz Carlos Hauly, e registrar que 
a própria legislação societária, a Lei das Sociedades 
Anônimas, já vai fazer o regramento que o Deputado 
Arlindo Chinaglia, com muita propriedade, questiona.

 Portanto, a nossa defesa à emenda vem na di-
reção de mitigar os efeitos novamente concentradores 
que a União oferece a esse projeto, não só a esse, mas 
aos quatro, inclusive o do próprio marco regulatório. Vai 
suprimir a questão da participação especial – prejuízo 
para os Municípios –; vai estabelecer uma concentração 
maior de recursos na mão da União – prejuízo para 
os Municípios e para a boa distribuição, o equilíbrio 
entre os Poderes –; vai fazer com que nós tenhamos 
2 regimes em funcionamento no País na atuação de 
exploração e produção de petróleo.

 Eu faço a seguinte pergunta: o que aconteceu 
de 1997, com a vigência da Lei Geral do Petróleo, até 
2009, nesses últimos 12 anos? A PETROBRAS saiu 
de participação de 2% para 14% do PIB; de uma pro-
dução de 950 mil barris para 2 milhões e 200 mil barris 
por dia; de investimentos de 200 milhões de reais, ou 
melhor, de royalties de 200 milhões de reais para 25 
bilhões de reais neste ano.

 Portanto, a discussão mais importante que de-
veria estar sendo feita neste instante não é a da con-
centração de mais recursos da União em prejuízo dos 
Municípios e Estados brasileiros, mas a discussão de 
uma política industrial que fomentasse a siderurgia e 
a indústria petrolífera nacional.

 Eu disse ontem aqui, Sr. Presidente, que a PE-
TROBRAS acaba de fazer um financiamento com o 
Banco de Desenvolvimento da China de 10 bilhões de 
dólares para financiar o seu plano diretor de investimen-
tos, que, aliás, deveria ser discutido pelo Presidente 
Lula e o Governo. Está condicionado nesse emprés-
timo que a PETROBRAS deverá dar preferência às 
empresas chinesas na compra de bens e serviços que 
realizará com os recursos e a pagar parte do crédito. 
Onde está a defesa do interesse nacional com esse 
tipo de ação governamental?

 Portanto, estamos defendendo com essa emen-
da o interesse do povo brasileiro, em especial os re-
sultados econômicos e o equilíbrio orçamentário dos 
nossos Estados, em especial dos nossos Municípios.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
encaminhar.

 O PMDB como vota? (Pausa.)

O SR. ANDRÉ VARGAS (PT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o partido.

O SR. CARLOS WILLIAN (Bloco/PTC – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei de acordo com a orientação do Deputado Edu-
ardo Cunha.

O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas 
votações anteriores, votei com o partido.

O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em votação 
a Emenda nº 105 do Projeto de Lei nº 5.939/2009:

“Dê-se ao art. 6º do Projeto de Lei nº 
5.939, de 2009, a seguinte redação:

“Art. 6º A PETRO-SAL terá seu capital 
social representado por ações ordinárias nomi-
nativas distribuídas pela seguinte proporção:

- União com 51% do total das ações;
- Estados com 25% do total das ações;
- Municípios com 15% do total das 

ações;
- acionistas minoritários com 9% do total 

das ações.
§ 1° A integralização do capital social 

será realiza da com recursos oriundos de do-
tações consignadas no orçamento da União, 
bem como pela incorporação de qualquer es-
pécie de bens suscetíveis de avaliação em 
dinheiro.

§2° Os acionistas minoritários só poderão 
comercial izar suas ações para a União, não 
podendo oferecer a outros acionistas.””

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota 
“não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PT 
como vota?

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PT vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PPS?

O SR. NELSON PROENÇA (PPS – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PPS vota “sim”, Sr. 
Presidente, por uma razão simples. Achamos que de-
mocratizar a participação societária na nova empresa 
vai ao encontro do interesse público.

 Quero também discordar de um orador que há 
pouco mencionou o fato de que essa pulverização po-
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deria trazer dificuldades na gestão. Quero dizer que a 
administração brasileira prevê isso em muitos casos, 
principalmente no setor elétrico, onde empresas elétri-
cas estaduais são copropriedade da União através da 
ELETROBRÁS e elas funcionam perfeitamente bem.

 Ao contrário, esse equilíbrio que traz a participa-
ção do Governo Federal, do Governo Estadual e dos 
Municípios é salutar, é saudável para as empresas e 
defende o interesse público.

 Por essa razão, o PPS apoia e 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 PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O entendimento do 
PSOL é o de que a PETRO-SAL, já aprovada por este 
Plenário, deve ser, como se diz reiteradamente, uma 
empresa estatal enxuta, pequena, ágil, para tratar dos 
contratos de exploração, lavra e produção do petróleo 
na camada pré-sal.

 Buscando esse objetivo e a sua concretização, ela 
tem que ser uma empresa da União, pela sua pequena 
dimensão, inclusive, muito operativa. Essa distribuição, 
essa pulverização do controle acionário, abrindo até 
mesmo para acionistas minoritários privados, não nos 
parece adequada, oportuna e eficaz sobretudo.

 Portanto, o voto é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota 

o PDT? (Pausa.)
 Como vota o PP? (Pausa.)
 Como vota o PR? (Pausa.)
 Como vota o Democratas?
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, o Democratas vota exatamente 
acompanhando essa emenda apresentada pelo PSDB. 
Tenho certeza absoluta de que, no projeto do marco re-
gulatório, vamos trazer de volta aquilo que a União está 
surrupiando dos Estados e Municípios, exatamente a 
participação especial, e vamos aglutinar a participação 
especial com royalties e fazer uma nova distribuição 
de tudo isso junto aos Estados e Municípios.

 Então, o que propõe o PSDB? Propõe, também, 
escalonar a participação de Estados e Municípios, junto 
com a União, na gestão da PETRO-SAL. 

Acho coerente, oportuno, já que não temos o di-
reito de excluir entes federados. Estamos trabalhando 

para um processo de cada vez mais agigantar a União e 
cada vez mais esfacelar... (O microfone é desligado.) 

O voto é “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 

vota o PSDB?
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje, em 
um debate na CPI da Dívida Pública, o ex-Presidente do 
Banco Central, Armínio Fraga, fez um alerta a respeito 
da explosão do comprometimento da dívida pública na-
cional, que vinha declinante até o ano passado, quando 
chegou a um patamar bastante razoável, na ordem de 
30%. Agora, a partir de 2009, com o crescimento das 
despesas correntes e comprometimento do futuro, ele 
sobe a níveis extremamente preocupantes. O mesmo 
se dá na criação de novas estruturas estatais, que po-
deriam ser cumpridas pela ANP, pela PETROBRAS e 
pelo Ministério de Minas e Energia.

 Portanto, vamos votar favoravelmente a essa 
emenda, para mitigar os seus efeitos, ajudando os 
nossos Municípios a compartilharem um pouco dessa 
riqueza que o pré-sal poderá oferecer ao País. 

O voto é “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 

vota o PP? (Pausa.)
 Como vota o PR? (Pausa.)
 Como vota o PDT? (Pausa.)
 Como vota o PTB? (Pausa.)
 Como vota o PSC? (Pausa.)
O SR. ANTÔNIO CARLOS CHAMARIZ (PTB – 

AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, PTB “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PTB 
“não”.

O SR. LAERTE BESSA (PSC – DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, PSC “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSC 
“não”.

 PDT?
O SR. DAGOBERTO (PDT – MS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, PDT “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PDT 

“não”.
 PP?
O SR. DR. NECHAR (PP – SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, PP “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PP 

“não”.
PV? (Pausa.)
 Governo? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-

ção a Emenda nº 105. 



65046 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

 REJEITADA.
O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acom-
panhei o PT na votação anterior.

O SR. CARLOS MELLES (DEM – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido nas votações anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Destaque 
de bancada para votação em separado da Emenda 
nº 17.

DESTAQUE

 “Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, e § 2º do Regimento In-
terno, destaque para votação em separada 
do Emenda nº 17 de autoria do Dep. Ronaldo 
Caiado.

 Sala das Sessões, 17 de novembro de 
2009. – Ronaldo Caiado, Líder do DEM.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Ro-
naldo Caiado, que falará a favor da matéria.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, den-
tro de um entendimento, já que haverá outra votação 
nominal, eu retiro o requerimento de destaque a essa 
emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Retirado 
o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Destaque 
de bancada do Partido Verde. Destaque para votação 
em separado da Emenda de Plenário nº 36. 

DESTAQUE

“Senhor Presidente, requeiro a V. Exa., 
nos termos do art. 161, § 2º, do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados, destaque para 
a votação em separado da Emenda de Plenário 
nº 36 apresentada ao PL 5939/2009.

Sala da Comissão, em 17 de novembro 
de 2009. – Edson Duarte, Líder do PV.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vo-
tam os Srs. Líderes?

Como vota o PMDB ao destaque para votação 
em separado da Emenda de Plenário nº 36?

“Dê-se ao inciso V do art. 10 do Projeto 
de Lei nº 5.939, de 2009, a seguinte redação, 
renumerando-se o posterior:

“Art. 10.  ................................................
 ..............................................................
V – por um conselheiro indicado pelo 

Ministério do Meio Ambiente; e
 ................... ..........................................”

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PMDB 
vota “não”.

Como vota o PT? (Pausa.)
Como vota o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a emen-
da é boa, dispõe que, para ampliação de cargos de 
livre provimento, será necessário mais do que um de-
creto, uma decisão.

O SR. NELSON PROENÇA – Não é esse.
O SR. CHICO ALENCAR – Não é esse?
O SR. NELSON PROENÇA – Não, esse foi re-

tirado.
O SR. CHICO ALENCAR – Então, refaço a fala 

e me abstenho de dizer bobagens. Um minuto, Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

O SR. CHICO ALENCAR – Não vou dizer que a 
assessoria informou mal e que cabeças rolarão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – V.Exa. 
quer ouvir o PPS? Ouça o PPS.

O SR. NELSON PROENÇA (PPS – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
orienta e, modestamente, pede ao PSOL que observe 
o teor da emenda. 

Consideramos boa a emenda do PV e quere-
mos apoiá-la. Ela é muito simples; estabelece que o 
Ministério do Meio Ambiente terá o direito de indicar 
um conselheiro para o Conselho de Administração da 
PETRO-SAL. Talvez a maior discussão que se faça em 
torno do pré-sal, depois dos investimentos, é o impacto 
no meio ambiente que a exploração da reserva de pe-
tróleo pode provocar. Esta será uma vulnerabilidade do 
pré-sal do ponto de vista internacional. Será por aí que 
os adversários da exploração do pré-sal vão atacar o 
Brasil: a possibilidade de dano ao meio ambiente.

Portanto, acho uma boa resposta que se dá indicar 
alguém do Ministério do Meio Ambiente para represen-
tá-lo no Conselho de Administração da empresa.

Por esta razão o PPS vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PPS 

vota “sim”. 
O PSOL vota “sim”?



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65047 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é evi-
dente, é claro, é necessário, é o princípio da cautela, 
que reforça toda política em relação ao pré-sal, ter no 
Conselho de Administração da PETRO-SAL um repre-
sentante indicado pelo Ministério do Meio Ambiente. 
Suponho que esta emenda será aprovada. Não consigo 
entender como algum partido possa ser contra essa 
precaução e essa presença do Ministério do Meio Am-
biente na PETRO-SAL.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSOL 
vota “sim”.

Como vota o PP?
A SRA. ALINE CORRÊA (PP – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP vota 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PR?

O SR. LUCIANO CASTRO (PR – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PR 
vota “não”.

Como vota o PDT?
O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT – RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pri-
meiramente quero justificar meu voto na votação an-
terior: votei com a bancada do PDT.

Nesta votação, o PDT vota “não”. Esta emenda 
não se justifica.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PDT 
vota “não”. 

Como vota o PV?
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV 
propõe essa presença porque acha que é fundamental 
para o funcionamento da PETRO-SAL.

Muitas vezes reclamam que o Ministério do Meio 
Ambiente não entende o que se passa ou, então, leva 
muito tempo para entender. Havendo alguém no Con-
selho, esse alguém passa a ser o elo do Ministério do 
Meio Ambiente com a PETRO-SAL.

Portanto, a nossa proposta é no sentido de que 
as coisas andem mais rapidamente e melhor.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Portanto, 
vota “sim”.

O SR. ARMANDO ABÍLIO (PTB – PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PTB 
vota “não”.

Como vota o PSDB?

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Brasil produz hoje 2 milhões e 200 mil barris de petró-
leo por dia. Há uma expectativa de que, daqui a uma 
ou mais décadas, com o advento do descobrimento 
do pré-sal, possamos chegar, a médio prazo, em 5 
milhões de barris.

É importantíssimo que na discussão estratégi-
ca desse volume de produção não apenas contemos 
com aspectos econômicos e sociais, mas sobretudo 
aqueles de natureza ambiental. Se hoje todo o mundo 
discute a preservação dos recursos naturais, a con-
tenção dos problemas climáticos que fazem com que 
o planeta se modifique, causando problemas inclusive 
para a agricultura e para a sobrevivência e bem estar 
das pessoas, é muito razoável que o Plenário decida 
que na composição desse Conselho tenhamos um 
representante do meio ambiente, a fim de inserirmos 
nesta discussão alguém que conviva com todos esses 
aspectos no momento presente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

Bloco?
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, o Presidente Lula anunciou recentemente que 
o Brasil levará uma posição de vanguarda à Conferên-
cia do Clima, em Copenhague. Este é o papel que o 
Brasil deve desempenhar, o de liderança mundial no 
que se refere ao meio ambiente, ao desenvolvimento 
sustentável.

Estamos falando de exploração do petróleo, de 
energia fóssil, responsável, em parte, pelo aquecimento 
global. Há a expectativa de que no pré-sal as emissões 
de gases de dióxido de carbono sejam superiores a 
de outras áreas, embora a PETROBRAS esteja de-
senvolvendo tecnologias para reduzir essas emissões. 
Entendemos que é importante, sim, a presença de um 
conselheiro, indicado pelo Ministério do Meio Ambien-
te, para resguardar essa questão importante. O Brasil 
vem trilhando muito bem este caminho de vanguarda 
no que se refere às questões ambientais.

Nós encaminhamos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Bloco 

encaminha o voto “sim”.
Como vota o PT?
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como 
bem disseram vários Líderes, o compromisso do Pre-
sidente Lula é com a defesa do meio ambiente. Nin-
guém no Brasil tem mais autoridade do que o Gover-
no para falar sobre o nosso compromisso com o meio 
ambiente. 
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Trata-se de uma ingenuidade achar que a indica-
ção pelo Ministério do Meio Ambiente de uma pessoa 
para um conselho de estatal seja ação de proteção 
ao meio ambiente. Como não queremos fazer de con-
ta, pois temos ações concretas de desenvolvimento e 
proteção do meio ambiente, achamos que por repre-
sentantes de um Ministério em um conselho de estatal 
não vai resolver o problema. 

Por isso, o nosso encaminhamento é “não”. Acom-
panhamos o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PT 
vota “não”.

Como vota o Democratas?
O SR. LIRA MAIA (DEM – PA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O Democratas vota “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”. 
Quem mais? PSC – como vota?
O SR. LAERTE BESSA (PSC – DF. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC – como 
defensor do meio ambiente, vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”. 
Governo?
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Governo 
quer manter o relatório. Em nossa avaliação, não estamos 
de fato definindo quem é a favor ou contra uma preo-
cupação ambiental em relação à atuação da PETRO-
SAL, porque se essa moda pega, nós vamos chegar à 
conclusão de que o Ministério do Meio Ambiente deve 
indicar um conselheiro em cada uma das empresas es-
tatais que atuam na área do setor elétrico, ou na área 
de saneamento, ou na área de petróleo etc. 

Então, o Governo encaminha o voto “não”, rea-
firmando todo o compromisso ambiental que terá na 
exploração deste petróleo da camada pré-sal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito 
bem. Aqueles que forem pela aprovação da emenda 
permaneçam como se encontram. Os que forem con-
tra, levantem o braço. (Pausa.)

REJEITADA.
O SR. ILDERLEI CORDEIRO (PPS – AC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Este des-
taque é nominal. 

Destaque para votação em separado da Emenda 
nº 43, assinada pelo Líder do PSDB.

DESTAQUE

 “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 a votação em 
separado da Emenda nº 43 apresentada ao 
PL 5.939/2009.

 Sala das Sessões, 17 de novembro 
de 2009. – Duarte Nogueira, Vice-Líder do 
PSDB.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor, tem a palavra o Deputado Gustavo Fruet.

O SR. GUSTAVO FRUET (PSDB – PR. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, de forma objetiva, são 2 questões. A emenda 
propõe que os membros indicados para a Diretoria da 
PETRO-SAL sejam sabatinados em aprovação prévia 
pelo Senado Federal. Além disso, eles deverão ter re-
putação ilibada e comprovada experiência no setor. 

Portanto, são 2 questões. A primeira é a sabatina, 
para atestar a qualificação das pessoas. Mesmo que 
se cumpra a formalidade usual das indicações no Se-
nado, isso provoca um debate público, uma discussão 
que normalmente não acontece, em especial na Ad-
ministração Direta. Além disso, estabelece a garantia 
de pessoas qualificadas para essa função. 

Já foi dito aqui que as decisões serão técnicas. A 
PETRO-SAL não será remunerada em dinheiro, mas 
em barril. Isso exige pessoas qualificadas e ligadas ao 
setor. Irão estabelecer comissões no mercado.

Cada vez mais teremos de ter a separação entre 
uma indicação política no bom sentido e a tradicional 
indicação política, que dá margem a um questionamento 
negativo. A questão é: quem tem medo de sabatina?

Além disso, há uma tendência, na gestão pública, 
no Brasil e em outros países, de qualificar cada vez mais 
o gestor, seja das agências, seja de instituições como 
o Banco Central. E essas pessoas são submetidas a 
um julgamento público por parte do Senado. Mesmo 
que se cumpra a formalidade da sabatina, repito, tam-
bém provoca o debate público, agita a discussão e, no 
mínimo, estabelece um constrangimento.

Portanto, a emenda é para qualificar, já que está 
consolidada a criação da PETRO-SAL. 

Quem tem medo de sabatina? Este é o objetivo, 
Presidente.

O SR. CARLOS ZARATTINI – Sr. Presidente, 
para falar contrariamente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
contrariamente, tem a palavra o Deputado Zarattini.

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT – SP. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, nós somos contrá-
rios a este destaque não porque tenhamos medo de 
sabatina, mas porque, ao contrário, o Poder Executivo 
vai ter mais agilidade para dirigir a empresa sem ne-
cessidade dessa sabatina no Senado, como propõe o 
destaque do PSDB.
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Na verdade, a possível politização pode ocorrer 
também no caso de uma sabatina. Nós não podemos 
deixar de levar em conta a possibilidade de que no 
Senado, ao se fazer uma determinada escolha, haja 
uma composição política.

Então, não é pelo fato de se resolver com saba-
tina ou não que vão existir os melhores quadros para 
a PETRO-SAL. O que vai possibilitar a existência dos 
melhores quadros é a responsabilidade do governo 
que estiver no comando do País ao nomear as pesso-
as melhor qualificadas para exercer essa função. Seja 
qual for o governo, ele vai ser eleito pelo povo e terá 
um mandato, e esse mandato é suficiente para que se 
possa comandar a empresa que vai ter a responsabili-
dade de gerenciar a exploração do petróleo da camada 
pré-sal, essa riqueza tão importante para o Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção a Emenda nº 43:

EMENDA MODIFICATIVA Nº 43
O art. 11 do Projeto de Lei nº 5.939, de 2009, 

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11. Os membros da Diretoria Exe-
cutiva, por indicação do Ministério de Minas 
e Energia, serão nomeados pelo Presidente 
da República, após aprovação prévia do Se-
nado Federal, nos termos do art. 52, III, “f”, 
da Constituição.

§ 1º Os membros da Diretoria Executiva 
deverão ter reputação ilibada e comprovada 
experiência no setor de petróleo, gás natural 
e de outros hidrocarbonetos fluidos.

 ............... ..............................................”

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota 
“não”, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSDB 
como vota?

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o ci-
dadão brasileiro que está ouvindo este debate agora, 
toda vez que vai procurar um emprego, faz uma en-
trevista com o seu futuro empregador, que analisa o 
seu currículo e a sua história de vida, que observa as 
suas experiências, com o objetivo de saber se ele está 
qualificado para aquela atividade. 

Eu me surpreendo com a posição de represen-
tantes do Governo contrária a essa sabatina. Nós não 
estamos falando do emprego de uma pessoa comum, 
mas de uma pessoa que vai mexer com bilhões e bi-
lhões de reais, com o interesse nacional. E eu não 
posso acreditar que haja qualquer razão para colocar 

neste plenário algum argumento que se sustente con-
tra a sabatina. 

Portanto, Sr. Presidente, para uma maior transpa-
rência, para uma maior qualificação dos quadros que 
vão exercer essas tarefas importantíssimas em nome 
do País, para que haja menos ingerência política, nós 
votamos “sim”. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem 
mais? 

PT?
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT 
vota “não”, porque entende que seria um absurdo fa-
zer sabatina de dirigentes de estatais. Seria uma regra 
fazer sabatina para dirigentes da PETROBRAS, dos 
Correios, da ELETROBRÁS. Eu não creio que essa 
seja a conduta que os tucanos adotem em São Paulo. 
Não sei se os dirigentes da SABESP, da ELETRO-
PAULO ou da DERSA fazem sabatina na Assembleia 
Legislativa. 

Certamente, é uma proposta demagógica para 
fazer tão somente o debate político. Não há qualquer 
consistência em que o dirigente de uma empresa que 
precisa de agilidade para tomar decisões tenha que 
fazer sabatina no Senado Federal, que sequer é o ór-
gão adequado para saber da competência que deve 
ter um dirigente.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Pelo Bloco, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Bloco.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, o Bloco vai encaminhar “sim” a esta emenda, 
entendendo que a apreciação pelo Senado Federal 
dos nomes indicados para a Diretoria Executiva só 
valoriza o Congresso Nacional, pois permite o deba-
te, o questionamento do entendimento, da capacida-
de das pessoas indicadas para ocupar um cargo tão 
importante. 

Portanto, entendemos que esta emenda vem 
aperfeiçoar o texto e vamos encaminhar favoravel-
mente a ela.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota, por-
tanto, “sim”.

O Democratas como vota?
O PPS como vota? 
O SR. NELSON PROENÇA (PPS – RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
votamos “sim”, porque achamos que é saudável que se 
submeta à sabatina do Congresso Nacional, no caso 
do Senado Federal, os diretores de uma empresa es-
tatal que é quase uma agência reguladora.
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Ora, os diretores das agências reguladoras pas-
sam por uma sabatina no Congresso Nacional. Não há 
razão para que não se submetam também os diretores 
dessa estatal que, queremos repetir, tem o papel de 
quase reguladora. Acho que é saudável que se impo-
nha, sim, a sabatina aos diretores.

Por isso, o PPS vota “sim”.
O SR. CHICO ALENCAR – PSOL – Sr. Presi-

dente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSOL.
O SR. CHICO ALENCAR – (PSOL – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sob o domínio de 
uma candidatura presidencial fortíssima, mas não à 
sombra dela, o PSOL não está à sombra, mesmo dos 
dignos pré-candidatos.

Sr. Presidente, queremos uma estatal, já apro-
vada aqui, enxuta, operativa e sob o controle público. 
Nem sempre o que é estatal é público. A sabatina na 
constituição do Conselho é importante, legitima mais 
e garante essa representatividade mais forte. 

Portanto, somos a favor dessa emenda.
A sabatina legitima tanto que o Ministro Toffoli 

deveria estar participando agora da importantíssima 
discussão que se trava no Supremo Tribunal Federal 
sobre o caráter determinativo, pelo Supremo, de uma 
extradição ou não – se é atribuição, como entende-
mos que é, da Presidência da República o refúgio e 
as decisões da... 

(O microfone é desligado).

O SR. CHARLES LUCENA (PTB – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PTB vota “não”.

O SR. LUCIANO CASTRO (PR – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PR vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PR 
vota “não”.

PDT?
O SR. DAGOBERTO (PDT – MS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, pelo que estamos 
entendendo, até agora não há nenhuma empresa que 
exija essa sabatina, nem nos Estados onde o PSDB e 
o DEM governam, e querem criar uma exceção agora. 
É um discurso demagógico. 

O PDT não entra nessa e vai votar “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PP.
O SR. VILSON COVATTI (PP – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP – Par-
tido Progressista, se me permite, indica a sua banca-
da o voto “não” e convoca os colegas Parlamentares 
a comparecerem, para que possamos vencer a deter-
minação pautada por V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

Democratas?
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, esta emenda propõe exatamente 
que o cidadão que for indicado para membro da Dire-
toria Executiva tenha reputação ilibada e comprovada 
experiência no setor de petróleo e de gás natural e 
seja sabatinado pelo Senado Federal. Por que posição 
contrária a isso?

Quer dizer, essa emenda propõe “despetetizar” 
os cargos técnicos do Governo. Ou seja, pessoas téc-
nicas, qualificadas, com reputação ilibada e conheci-
mentos da área poderão ocupar os cargos da Direto-
ria e ali decidirem com conhecimento de causa. Mas, 
antes disso, a iniciativa valoriza o Congresso Nacional. 
Esses cidadãos serão sabatinados pelo Senado Fede-
ral e, com isso, poderão gerenciar com competência 
a PETRO-SAL.

É apenas isso o que o PSDB está propondo, e nós 
estamos totalmente de acordo, até porque este texto 
fazia parte da nossa emenda substitutiva global, que 
era exatamente um dos pontos que nós mais debate-
mos nesta Casa, que foi o absurdo, a prepotência do 
Governo, que, além de não dar mandato a esses mem-
bros da Diretoria Executiva da PETRO-SAL, também 
não quer submetê-los a uma sabatina no Congresso 
Nacional e muito menos qualificá-los, que é o mínimo 
que se exige para que respondam pela Diretoria Exe-
cutiva da empresa.

A posição dos Democratas é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito bem, 

Deputado Ronaldo Caiado.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presiden-

te, para uma retificação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 

não.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Em função 
de solicitação do PCdoB – nós estamos modificando 
a orientação da bancada, liberando-a. Mas reiteramos 
a posição do PSB favorável à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Bloco 
libera a bancada.

PSC?
O SR. LAERTE BESSA (PSC – DF. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos apro-
veitar este minuto para fazer um comunicado: o Go-
vernador do Distrito Federal continua torturando os 
funcionários públicos. 
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Hoje mesmo S.Exa. demitiu 2 pessoas não só 
ligadas a mim, mas ao nosso partido, o PSC – por 
pura covardia. 

Então, o Sr. Governador José Roberto Arruda 
continua covarde, como sempre, demitindo as pessoas 
a conta-gotas, torturando pais de família, que ficam na 
expectativa: “Vai ser hoje? Vai ser amanhã?” 

Hoje, mais 2 pais de família foram demitidos 
simplesmente porque são ligados a mim e ao nosso 
partido, o PSC. 

O nosso voto é “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito 

bem. “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 

vota o PV?
O SR. JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Partido Verde vota “não”. 

Eu gostaria de aproveitar para dizer que, na úl-
tima votação da sessão anterior, votei de acordo com 
a orientação do Partido Verde.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Gover-
no como vota?

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Governo vai encaminhar o voto “não”, mas falar, em 
30 segundos, que estamos aqui tratando da estrutura 
de gestão do Estado brasileiro. Jamais uma empresa 
pública ou de economia mista teve os seus diretores 
indicados sabatinados pelo Parlamento. Esta proposta 
modificaria toda essa estrutura. Ou fazemos uma dis-
cussão séria sobre se este deve ser o papel do Par-
lamento e aí entendemos que isso deveria valer para 
toda a estrutura de gestão pública ou não transforma-
mos esta em uma discussão focada na PETRO-SAL. 
Aqui não se está falando de indicados do partido “a” 
ou “b”. Na verdade, estamos tratando de pessoas que 
vão ter essa enorme responsabilidade, como têm to-
dos os diretores de estatais. 

Aliás, quando o Democratas participava do Gover-
no e também fazia escolhas de técnicos qualificados, 
ligados ao seu projeto político, nunca pediu para fazer 
sabatina antes de indicar essas pessoas. 

O Governo vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“não”.
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. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
consultar V.Exa., para a celeridade dos trabalhos, tendo 
em vista que a orientação é francamente desfavorável 
à nossa emenda, se poderíamos retirar o pedido de 
verificação e recuperar, portanto, essa emenda no Se-
nado, onde, quem sabe, ela pode ser aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Se todos 
estiverem de acordo...

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB con-
corda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Todos de 
acordo?

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, concordamos 
se, da mesma forma, não houver início de discussão 
de outra emenda a ser votada nominalmente, porque o 
combinado eram 2 destaques. Simplesmente faremos 
apenas mais uma votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Depu-
tado retira esta e só fica mais uma, não é? (Pausa.) 
Só fica uma para votação nominal. (Pausa.)

Todos estão de acordo?
O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – De acordo, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Todos de 
acordo.

O SR. EUGÊNIO RABELO (PP – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei de acordo com a recomendação 
do meu partido.

O SR. FÁBIO FARIA (Bloco/PMN – RN. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Destaque 
para votação em separado da Emenda de Plenário nº 
36, apresentada pelo Partido Verde.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
orientam os Srs. Líderes?

PMDB?
O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB orienta 
“não”, Sr. Presidente.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos 
votar a emenda. Não votamos a emenda.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é uma votação, 
uma questão simples. Para que não haja dúvida, seria 
importante fazer pelo menos a votação simbólica.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Do des-
taque?

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente, 
nós retiramos o pedido de verificação. Precisamos 
votar simbolicamente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Retiraram 
a verificação?

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Retiramos a ve-
rificação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – V.Exas. 
querem que façamos a votação simbólica?

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Regimentalmente, 
precisa ser feita.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Não sei se S.Exa. re-
tirou a verificação ou o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu entendi 
que V.Exa. havia retirado a verificação e o destaque, 
para tentar depois no Senado.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Não, nós retiramos 
tão somente a verificação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tão so-
mente a verificação.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Então, tem que haver 
votação simbólica.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção a emenda nº 43.

 EMENDA MODIFICATIVA Nº 43

O art. 11 do Projeto de Lei nº 5.939, de 2009, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11. Os membros da Diretoria Exe-
cutiva, por indicação do Ministério de Minas 
e Energia, serão nomeados pelo Presidente 
da República, após aprovação prévia do Se-
nado Federal, nos termos do art. 52, III, “f”, 
da Constituição.

§ 1º Os membros da Diretoria Executiva 
deverão ter reputação ilibada e comprovada 
experiência no setor de petróleo, gás natural 
e de outros hidrocarbonetos fluidos.

 ............... ..............................................”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

REJEITADA.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Então, 

vamos novamente votar a Emenda de Plenário nº 36, 
assinada pelo Deputado Edson Duarte.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota 
“não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PMDB 
– “não”.

PT?
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, encami-
nhamos a posição contrária a este destaque, a esta 
emenda.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já 
votamos a Emenda nº 36.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Espere 
um instante.

O que houve?
O SR. DUARTE NOGUEIRA – A Emenda nº 36 

já foi votada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Já foi vo-

tada? (Pausa.)
A Emenda nº 36 foi votada. Erro material.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação 

em separado da Emenda nº 92, assinada pelo Líder 
do PSDB.

DESTAQUE

 “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 92 apresentada ao 
PL 5939/2009.

 Sala das Sessões, 17 de novembro de 
2009. – Duarte Nogueira, Líder do PSDB.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo 
Abi-Ackel, que falará a favor da matéria. (Pausa.)

 Concedo a palavra ao nobre Líder José Aníbal, 
que falará a favor da matéria. (Pausa.)

 Concedo a palavra ao Deputado Duarte Noguei-
ra, que falará a favor da matéria.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, a emenda apre-
sentada por nós do PSDB tem por intuito estabelecer 
um teto de contratação para que possamos, com isso, 
limitar nos contratos temporários os exageros que 
eventualmente possam ocorrer. Assim, limitam-se as 
despesas e, portanto, o ônus que essa nova empresa 
irá criar. O limite do número de 100 funcionários tem-
porários parece-nos bastante razoável para o bom 
funcionamento da empresa. Com isso, defende-se o 
interesse público, como é o nosso pensamento.

 Então, encaminhamos o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-

ção a emenda nº 92: 
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EMENDA MODIFICATIVA Nº 92

“Dê-se nova redação ao parágrafo se-
gundo do Art. 14º do Projeto de Lei 5.939, 
de 2009.

“Art. 14.  ................................................
 ..............................................................
§ 2º As contratações a que se refere o 

§ 1º observarão o disposto no caput do art. 
3º, no art. 6º, no inciso II do art. 7º e nos arts. 
9º e 12 da Lei nº 8.745, de 1993, e não pode-
rão exceder o prazo de quarenta e oito me-
ses, e não poderá exceder ao limite de cem 
pessoas, a contar da data da instalação da 
PETRO-SAL.

 ..................... .......................................””

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador) – PT – “não”, Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador) – PMDB – “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PMDB – 
“não”; PT – “não”.

Como vota o PPS?
O SR. NELSON PROENÇA (PPS – RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador) – PPS – “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PPS – 

“sim”.
O SR. NELSON PROENÇA – A preocupação 

de todos, desde o inicio da discussão desse projeto, 
sempre foi evitar que a futura estatal virasse um cabi-
de de emprego. Acho que tudo que possa restringir a 
contratação de pessoal é muito bem-vindo. Inclusive, 
o PPS é autor de uma das emendas aglutinativas, que 
foi retirada. Ela estabelecia limitação para os cargos 
de confiança. Acho que é saudável que se estabeleça 
agora um número mínimo de 100 pessoas, que nos 
parece razoável, para esse período de transição.

Por essa razão, o PPS vota a favor da emenda.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Pelo Bloco, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pelo Bloco.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presi-
dente, nós entendemos que o que define o número de 
empregados de uma empresa é a necessidade. Não 
podemos definir um número máximo aleatoriamente, 
sob pena de incorrermos no risco de a empresa não 
dar conta de desempenhar suas tarefas.

Portanto, nossa orientação é “não” à emenda.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB – AL. 

Pela ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, 
votei com o partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem 
mais quer votar?

O SR. EDUARDO AMORIM – O PSC – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PSC?

O SR. EDUARDO AMORIM (PSC – SE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PSC vota “não” por 
entender que limitar o número de cargos agora pode 
ser prejudicial à nova empresa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
Como vota o PR?
O SR. JOFRAN FREJAT (PR – DF. Pela ordem. 

Sem revisão do orador) – O PR vota “não”, Sr. Presi-
dente.

O SR. EDUARDO AMORIM (PSC – SE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apro-
veito este momento para dizer que votei com o partido 
na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PR 

vota “não”.
Como vota o PV – Deputado José Paulo Tóffano.
O SR. JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador) – O Partido Verde vota 
“não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
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) – Vota “não”.
Como vota o PTB? (Pausa.)
Como vota o PSOL?
O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador) – PSOL – “sim”, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSOL – 
“sim”.

Quem mais quer votar? (Pausa.)
Como vota o PP? (Pausa.)
Como vota o PTB?
O SR. CHARLES LUCENA (PTB – PE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – PTB – “não”, Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PTB – 
“não”.

Como vota o PSDB?
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, veja que 
interessante: nesta tarde, a base governista, que diz 
defender a descentralização e apoiar os nossos Muni-
cípios, votou contra os Municípios; depois, diz estar a 
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favor da transparência, da moralidade nas atividades 
públicas, da eficiência no trato da coisa pública e vota 
contra a sabatina. Neste instante em que estamos 
propondo limitação dos gastos para que não sejam 
exageradamente usados de maneira inadequada, es-
tabelecendo um teto para contratação temporária – 
não são os contratados por concursos e efetivos, são 
os temporários –, mais uma vez a base governista se 
manifesta contrariamente aos interesses nacionais, 
vendo tão somente o foco do poder e da manutenção 
dessa estrutura sob seu comando.

 Nós vamos defender o interesse público aqui, 
votar “sim” e tentar aprovar essa limitação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito 
bem.

Como vota o PP?
O SR. ROBERTO BRITTO (PP – BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Entendemos que efetivamen-
te não pode haver limite nessa contratação, porque nós 
não sabemos exatamente até onde pode chegar esse 
número de pessoas necessárias.

Por isso, votamos “não” à emenda.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP 

vota “não”.
Como vota o Democratas?
O SR. WALTER IHOSHI (DEM – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O Democratas vota “sim”, 
Presidente, porque limita e qualifica essa nova empre-
sa a ser constituída.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem 
estiver a favor da emenda permaneça como se acha. 
Quem estiver contra levante o braço. (Pausa.)

 REJEITADA.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A próxima 

votação é nominal. É a última.
 Destaque de bancada para votação em separado 

do art. 15 do projeto de lei ora em discussão.

DESTAQUE

 “Senhor Presidente, requeiro a V. Exa., 
nos termos do art. 161, § 2º do Regimento In-
terno, destaque para a votação em separado 
do art. 15 do PL nº 5939 de 2009.

 Sala das Sessões, 17 de novembro de 
2009. – Fernando Coruja, Líder do PPS.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para fa-
lar a favor, concedo a palavra ao Deputado Fernando 
Coruja.

O SR. MARCELO CASTRO (Bloco/PMDB – PI. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-

te, nas votações anteriores, votei de acordo com o 
partido.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Parlamenta-
res, nós estamos propondo emendas para aperfeiçoar 
o projeto. Vemos a base do Governo rejeitar emendas 
como, por exemplo, a que previa que alguém do Mi-
nistério do Meio Ambiente fosse indicado para o Con-
selho. Há gente lá dos Ministérios de Minas e Energia 
e do Planejamento.

 A indicação de uma pessoa do Meio Ambiente 
para debater questões importantes, como a exploração 
de todo o petróleo da camada pré-sal, foi recusada. Pa-
rece que a base do Governo não quer ouvir nada. Não 
quer ouvir nada! É um exagero recusar uma emenda 
dessa! É um exagero, por parte da base do Governo, 
não aceitar que um membro do Ministério do Meio Am-
biente, indicado na véspera do encontro de Copenha-
gue, faça parte do Conselho da PETRO-SAL.

 O que nós estamos propondo aqui? O art. 14 
diz que a PETRO-SAL, para fins de implantação, pode 
contratar pessoal técnico e administrativo por tempo 
determinado, por 48 meses. Por 48 meses, repito. Nós 
votamos a favor. Para implantar já, o prazo é exagera-
do, mas votamos a favor dele.

 O art. 15 diz que, sem prejuízo do disposto no art. 
14 e observados os requisitos e as condições previstas 
na legislação trabalhista, a PETRO-SAL poderá efetuar 
contratação de pessoal por tempo determinado, com 
contratos de duração de 2 anos. Isso quer dizer que, 
além da implantação, já se quer aprovar autorização 
para ficar contratando ad aeternum, como se faz no 
PNUD e em outros lugares, empurrando um pessoal 
temporário. A empresa ainda nem foi implantada e tem 
autorização para contratar por 48 meses, para implantar. 
Já existe aquela sanha de não respeitar a Constituição 
e não contratar as pessoas por concurso público.

A PETRO-SAL tem as características de empresa 
de governo até com poder de política, porque vai ter 
atividade de monitorar, fiscalizar. Por excelência, ela 
deve ter funcionários públicos. Não se pode delegar 
à iniciativa privada a atividade de fiscalizar, típica de 
polícia. Não podemos ter na Receita funcionários tem-
porários contratados. Não combina! Certas atividades 
típicas de Estado não combinam.

Por isso, queremos suprimir. Mas sabemos que, 
evidentemente, esse é um diálogo de surdos. A base 
do Governo vota de um lado, nós votamos de outro, 
por mais importante que seja o mérito da matéria. Há 
um fechamento de questão, e não se ouve o que é 
para tentar aperfeiçoar o processo.

Em benefício do País, encaminhamos o voto 
“não”.
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O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, acompanhei o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Deputa-
do Ivan Valente tem a palavra para uma Comunicação 
de Liderança, pelo PSOL.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, na sexta-feira, 20 de novembro, co-
memoraremos o Dia Nacional da Consciência Negra. 
Nessa data, o movimento negro brasileiro rememora 
o exemplo de Zumbi dos Palmares, seu líder máximo, 
e a luta contra o sistema dominante, mesmo que isso 
signifique a morte. Morte essa que assola milhares de 
jovens negros em todo o Brasil. Somente no ano pas-
sado, 4.425 pessoas foram assassinadas no Estado 
de São Paulo. A grande maioria delas tem cor, sexo e 
local de moradia: são jovens negros, do sexo masculino, 
moradores das periferias das grandes cidades.

Para compreender a gravidade desse cenário, 
basta lembrarmos a fala do ex-Secretário de Seguran-
ça Pública do Estado de São Paulo, Saulo de Castro 
Abreu Filho, após o início dos ataques do PCC, em 
maio de 2006. Na ocasião, o então Secretário disse: 
“A população pode ficar tranquila, porque em poucos 
dias nós já matamos mais de 100”.

Um desses 100 – na verdade foram mais de 500 
– era Rogério, gari na cidade de Santos. Um integrante 
do movimento negro de São Paulo conversou com a 
mãe dele, que se chama Débora. Ao falar do assunto, 
ela fecha os olhos e faz um esforço para retomar os 
detalhes da última vez que viu seu filho. É assim toda 
vez que ela conta a história do assassinato de Rogé-
rio pela polícia do Estado de São Paulo. Mesmo com 
toda dor e lágrimas nos olhos, Débora respira nova-
mente e conta como, após o confronto entre o PCC e 
a Polícia Militar, 568 pessoas foram mortas no episódio 
que ficou conhecido como Crimes de Maio (509 civis 
e 59 agentes do Estado, de acordo com os dados do 
Laboratório de Violência Policial da UERJ). 

Como dissemos, Sras. e Srs. Deputados, a vio-Sras. e Srs. Deputados, a vio- e Srs. Deputados, a vio-
lência tem cor, sexo e idade. Rogério tinha apenas 29 
anos, era negro, morador de um morro na cidade de 
Santos.

Relembramos esse fato esta semana porque o 
Governo de São Paulo arquivou todos os casos do epi-
sódio denominado Crimes de Maio. Na verdade, vemos 
em meu Estado uma conivência por parte dos altos 
escalões do Governo e de parte da sociedade, com o 
genocídio praticado contra a juventude negra, todos os 
dias, nas periferias da maior cidade do Brasil. 

A morte desses jovens é qualificada nos boletins 
de ocorrência lavrados pela polícia como “resistência 

seguida de morte”. Trata-se de crime e de explícita 
violação dos direitos humanos. Há provas concretas 
de que esses jovens não resistem a nada. Pelo con-
trário, são executados sumariamente pelos agentes 
do Estado. 

No episódio Crimes de Maio, o Conselho Re-
gional de Medicina fiscalizou os exames necroscópi-
cos feitos pelo IML e chegou à conclusão de que, na 
grande maioria dos casos, houve execução sumária. 
Para se ter ideia, 60% dos civis mortos levaram tiro na 
cabeça. Em todos os casos de civis mortos, nenhum 
policial saiu ferido. Que resistência há nesses casos, 
Sr. Presidente? Nenhuma!

Além disso, segundo o Laboratório de Violência 
Policial da UERJ, apenas 6% dos civis mortos tinham 
antecedentes criminais. Mesmo com tudo isso, apenas 
8 casos foram denunciados pelo Ministério Público: 7 
de assassinatos de agentes do Estado e 1 de um civil. 
Mais de 60% das denúncias feitas acerca dos assas-
sinatos de civis já foram arquivadas.

De lá para cá, nada mudou. Na mesma Santos, 
onde vivia Rogério, e em toda sua região metropolita-
na, foram assinados, no último trimestre, mais de 94 
civis, como reação ao homicídio de 8 policias milita-
res. O atual Secretário de Segurança Pública, Antonio 
Ferreira Pinto, disse que, se preciso for, ordenará sua 
polícia a fazer o mesmo que fez na época do nefasto 
Saulo de Castro Filho. 

Isso tem de mudar, Sr. Presidente! Pedimos a fe-
deralização dos crimes de maio de 2006, pois em São 
Paulo uma cortina de ferro impede que os responsá-
veis sejam punidos.

Tudo o que acabo de pronunciar é apenas uma 
pequena parte de um fenômeno mais amplo. O encar-
ceramento em massa, o vertiginoso aumento das taxas 
de homicídios e a política de remoção e despejo em 
áreas centrais e periféricas das grandes cidades são 
faces cruéis de um único fenômeno, que age de forma 
combinada em relação aos afrodescendentes. É uma 
verdadeira política de faxina étnica, que precisa ser re-
pudiada e combatida cotidianamente por todos nós.

Por isso, neste Dia Nacional da Consciência Ne-
gra, reafirmamos nosso apoio e compromisso com a 
luta do movimento negro pelo fim do racismo e por 
uma sociedade mais justa e igualitária. Viva Zumbi 
dos Palmares!

Sr. Presidente, Sras. e Sr. Deputados, em nome 
do Partido Socialismo e Liberdade, registro minha ho-
menagem à comemoração do Dia Nacional da Consci-
ência Negra e clamo pelo fim do genocídio à juventude 
negra, em particular.

 Cito, inclusive, o exemplo dos ataques do PCC 
em São Paulo. Como eu disse, naquela ocasião, o Se-
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cretário de Segurança Pública, Saulo de Castro Abreu 
Filho, declarou publicamente: “A população pode ficar 
tranquila, porque em poucos dias nós matamos mais 
de 100”. Na verdade, talvez tenham sido mortas 500 
pessoas – a maioria, da juventude negra. Os crimes 
nunca foram investigados.

 Por incrível que pareça, estamos relembrando 
esse fato porque nesta semana o Governo de São 
Paulo arquivou todos os casos de crimes daquele maio 
sangrento, quando o PCC promoveu os ataques.

Passo a abordar outro assunto.
 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 

saudar a Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania pela aprovação do projeto que propõe o fim 
do fator previdenciário. A matéria está avançando e 
virá ao plenário. Nós entendemos que esse projeto que 
extingue o redutor dos benefícios dos trabalhadores 
já vem tardiamente.

 Muito órgãos de imprensa dizem que nesses 
anos todos economizaram-se 10 bilhões de reais com 
o fator previdenciário. Os jornais só não dizem quanto 
foi gasto com juros, amortizações da dívida, isenções 
fiscais e facilitações a todos os setores da elite brasi-
leira, dos bancos ao agronegócio, e assim por diante, 
e que, às vezes, o aumento de meio ponto na taxa de 
juros pode significar um prejuízo de 10 bilhões de reais. 
No entanto, isso significou que milhões de trabalhado-
res brasileiros precisaram reduzir seu ganho depois de 
aposentados ou trabalhar mais 3, 4, 5 anos. 

 Está aqui o exemplo: alguém que contribuiu du-
rante 36 anos, com 59 anos de idade, no tempo do 
fator previdenciário, para se aposentar com isso, tra-
balhando mais do que preciso – 36 anos –, ganharia 
0,871% da sua aposentadoria e não 100%. Ou seja, 
esse trabalhador foi prejudicado. Precisaria trabalhar 
mais anos a fio, mesmo que tivesse começado a tra-
balhar com 10 ou 15 anos.

 Nesta oportunidade, quero falar também, Sr. 
Presidente, sobre a votação do reajuste do salário 
mínimo no plenário. Ela seria de acordo com o salário 
mínimo de todos os aposentados do INSS, não apenas 
de quem ganha 1 salário mínimo.

O salário mínimo é o mínimo para a sobrevivên-
cia. O seu valor não é o do DIEESE, previsto na lei de 
1940, de 2 mil reais, mas de quinhentos e pouco reais. 
E mais: o aumento real que está sendo dado é pífio. No 
Brasil, acompanhar a inflação e dar uma percentagem 
do aumento do PIB como aumento real é muito pouco. 
Este País, vergonhosamente, cresce pouco.

A média do Governo Fernando Henrique Cardoso 
foi de 2% do PIB; a média do Governo Lula não bate 
em 4% do PIB. É preciso saber que os aposentados 
do INSS se aposentavam com 10 salários mínimos. 

Algum tempo depois, esses mesmos trabalhadores 
já estavam ganhando 4 salários mínimos, porque não 
havia correção monetária.

Isso é uma vergonha nacional! Temos uma dívida 
histórica com os trabalhadores que serviram à Nação 
brasileira, com os aposentados deste País. O Partido 
Socialismo e Liberdade tem moral, tem coerência polí-
tica para exigir a votação do fim do fator previdenciário 
e o aumento dos aposentados de acordo com o valor 
real do salário mínimo. O PSL votou contra, já na épo-
ca do PT – a reforma da Previdência do Sr. Fernando 
Henrique Cardoso e a reforma da Previdência do Sr. 
Lula para o serviço público, porque quem é penalizado 
aqui não são os ricos, mas os que ganham pouco.

Por isso, temos a obrigação de colocar na pau-
ta, na semana que vem, pelo menos a votação do PL 
dos aposentados e não empurrá-la com a barriga, Sr. 
Presidente. Esta é a exigência... 

(O microfone é desligado.)

O SR. OSMAR SERRAGLIO (Bloco/PMDB – PR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nas votações anteriores, votei com o partido. 

O SR. DEVANIR RIBEIRO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas últimas 
votações, votei de acordo com a bancada.

O SR. JOSÉ MENTOR (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompanhei 
o PT nas últimas votações. 

O SR. RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/PMDB 
– PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, votei com o PMDB nas votações anteriores.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB vota “não”. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para enca-
minhar contra a matéria, concedo a palavra ao Deputa-
do Carlos Willian. (Pausa.) Está presente? (Pausa.)

 A SRA. IRINY LOPES – Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar contra a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem fa-
lará contra? O Deputado Brizola Neto? (Pausa.)

O Deputado Brizola Neto está inscrito, Deputada, 
só um instante. 

O SR. BRIZOLA NETO (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, abro mão, 
para celeridade do processo de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Abre 
mão.

O SR. JACKSON BARRETO (Bloco/PMDB – SE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o partido. 
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Solicito aos 
Parlamentares que permaneçam em plenário, porque 
vamos ter nova sessão extraordinária para votar outras 
matérias. Serão todas votações nominais. 

 A SRA. IRINY LOPES – Sr. Presidente, posso 
fazer minha intervenção?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra à Deputada Iriny Lopes, com muito prazer, 
para falar contra a matéria.

 A SRA. IRINY LOPES (PT – ES. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, quero dialogar especial-
mente com o Líder do PPS – Deputado Fernando Co-
ruja, que orientou sua bancada a votar favoravelmente 
ao projeto que cria a PETRO-SAL e que apresenta o 
presente destaque. 

 Quero deixar claro neste diálogo que a Lei nº 
8.745, que regulamenta as contratações temporárias, 
não se aplica a uma empresa da natureza da PETRO-
SAL, que se constitui a partir de agora e que, para tra-
tar exclusivamente dos interesses da exploração do 
petróleo brasileiro, terá, eventualmente, necessidade 
de realizar contratações temporárias. 

 Portanto, não se trata de má vontade do PT – dos 
partidos da base do Governo em acolher a emenda 
apresentada, mas de constar no projeto e, portanto, 
legalizar a contratação, dando condições para que a 
empresa possa, quando necessário, fazer essas con-
tratações, nunca por um prazo superior a 2 anos e 
sempre obedecendo aos critérios para essa contrata-
ção já estabelecidos no texto da lei.

 Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
encaminhamos contrariamente a essa emenda. 

Solicitamos a todos os partidos da base que 
votem pela manutenção do texto. Contamos com a 
compreensão dos membros do PPS – mais uma vez 
ressaltando a importância do voto que deram no pro-
jeto, sem prejuízo das emendas que apresentaram 
posteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em votação 
o artigo 15 do Projeto de Lei 5.939 de 2009:

”Art. 15. Sem prejuízo do disposto no art. 
14 e observados os requisitos e as condições 
previstos na legislação trabalhista, a PETRO-
SAL poderá efetuar contratação de pessoal por 
tempo determinado, cujos instrumentos terão 
a duração máxima de dois anos, mediante 
processo seletivo simplificado.

§ 1º A contratação por tempo determina-
do somente será admitida nos casos:

I – de serviço cuja natureza ou transito-
riedade justifique a predeterminação do pra-
zo; e

II – de atividades empresariais de cará-
ter transitório.

§ 2º O contrato de trabalho por prazo 
determinado poderá ser prorrogado apenas 
uma vez e desde que a soma dos dois perío-
dos não ultrapasse dois anos.

§ 3º O processo seletivo referido no caput 
deverá ser estabelecido no regimento interno 
da PETRO-SAL, conterá critérios objetivos e 
estará sujeito, em qualquer caso, a ampla di-
vulgação.

§ 4º O pessoal contratado nos termos 
deste artigo não poderá:

I – receber atribuições, funções ou encar-
gos não previstos no respectivo contrato;

II – ser nomeado ou designado, ainda 
que a título precário ou em substituição, para 
o exercício de cargo em comissão ou função 
de confiança; e

III – ser novamente contratado pela PE-
TRO-SAL, com fundamento neste artigo, antes 
de decorridos seis meses do encerramento de 
seu contrato anterior.

§ 5º A inobservância do disposto nes-
te artigo importará na resolução do contrato, 
nos casos dos incisos I e II do § 4º, ou na sua 
nulidade nos demais casos, sem prejuízo da 
responsabilidade dos administradores.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
encaminhar.

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 PT?

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota 
“não”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota 
o Bloco, Deputado Rodrigo Rollemberg?

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) – Como 
vota PPS? (Pausa.)

 Como vota o DEM? (Pausa.)
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
posição do Democratas...

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, um esclarecimento. É o destaque do texto que 
vamos votar?
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O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Sem revisão 
do orador.) – Votamos “sim”, para manter o texto, Sr. 
Presidente.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB muda 
a orientação para “sim” também.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PMDB 
“sim”.

 PT também é “sim”.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco 
vota “sim”, para manter o texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Bloco 
vota “sim”.

Como vota o Democratas?
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Democratas vota “não”. Por quê? Porque o Governo 
propõe exatamente, com o projeto da PETRO-SAL, a 
contratação do pessoal por tempo determinado, ou seja, 
com duração máxima de 2 anos. Mas ele diz que é um 
processo seletivo simplificado. Ou seja, o cidadão tem 
de apresentar a carteirinha do PT – ir ao diretório, pegar 
uma carta de apresentação. Então ele é nomeado por 
24 meses para exercer um cargo comissionado.

 A nossa posição é em apoio a esse destaque 
apresentado pelo PPS. O voto é “não”, no sentido de 
excluir o art. 15 do texto apresentado pelo Governo.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
também encaminha o voto “não”. O Deputado Fer-
nando Coruja voou alto e com sabedoria ao propor 
esse novo texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
 Quem mais? (Pausa.)
Como vota o PTB?
O SR. ARMANDO ABÍLIO (PTB – PB. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PTB vota “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
 Como vota o PDT?
O SR. DAGOBERTO (PDT – MS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PDT vota “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
 Como vota o PP?
O SR. ROBERTO BRITTO (PP – BA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PP vota “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PR?

O SR. ZÉ VIEIRA (PR – MA. Pela ordem. Sem revi-
são do orador.) – O PR vota “sim”, para manter o texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
 Quem mais? (Pausa.) 
Como vota o PSOL? (Pausa.)
Como vota o PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Foi o PPS que apre-
sentou esse destaque supressivo. Nós queremos man-
ter o art. 14, que possibilita, por 48 meses, que se im-
plante a empresa. Pode haver contratação temporária 
por 48 meses. 

 O art. 15 prevê contratações temporárias, da-
quelas que se usam no Governo, para ir prorrogando 
contratos temporários que... Fala-se muito, e o Depu-
tado Caiado agora levantou que se tem de apresen-
tar a carteirinha do PT. Eu não acredito muito que se 
tenha de apresentar a carteirinha, mas que há um 
cheiro grande de que é para incorporar os partidários 
às empresas, há.

 O PPS vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
 Como vota o PSOL?
O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – PSOL – “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSOL – 

“não”.
 Como vota o PV? (Pausa.) 
O PV vota “sim”.
 Como vota o PSC?
O SR. LAERTE BESSA (PSC – DF. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PSC vota “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
 Como vota o Governo?
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esclare-
ço que esses contratos serão feitos mediante seleção 
pública. Então, esse argumento de que é para contratar 
partidários não encontra respaldo. Haverá seleção pú-
blica para o contrato temporário de 2 anos. Quando há 
uma necessidade temporária, não se deve incorporar 
uma estrutura de recursos humanos permanente para 
resolver um problema temporário.

 O Governo vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Sim”.O SR. 

PRESIDENTE (Michel Temer) – A Presidência solicita 
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. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Questão de 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
tomo a liberdade de formular questão de ordem a 
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V.Exa. sobre o processo de votação em geral. Não 
especificamente sobre este, mas sobre o processo de 
votação de outras sessões; inclusive votação de PECs 
e de projetos de lei.

Formulo essa questão de ordem, Sr. Presiden-
te, com base nos arts. 66, 83 e 85 do Regimento In-
terno. 

Existem vários tipos de sessões na Câmara dos 
Deputados: sessão de debate, sessão de votação, 
sessão de homenagem.

Quando a Presidência convoca sessão com Or-
dem do Dia, ela a anuncia. Não há sessão desse tipo 
sem Ordem do Dia. Ou ela é de debate ou é de home-
nagem. As sessões de segunda-feira e de sexta-feira 
são de debate. A Ordem do Dia é previamente definida 
pelo Presidente. É o que dizem os arts. 66, 83 e 85 do 
Regimento Interno.

Os destaques e os requerimentos incidem sobre 
a finalidade da sessão, que são as matérias constantes 
da Ordem do Dia. Se os destaques e requerimentos 
incidem sobre as matérias que estão na Ordem do Dia, 
os destaques, a prejudicialidade e os requerimentos de 
adiamento por 1, 2, 3, até 10 sessões, o requerimento 
de adiamento da votação, ou de quebra de interstício, 
ou de votação nominal são sobre a matéria da Ordem 
do Dia. Isso está no Regimento Interno. Não há sessão 
sem Ordem do Dia. 

Ora, Sr. Presidente, se faço um requerimento 
para adiar a votação, se faço um requerimento para a 
retirada da matéria de pauta, se faço um requerimen-
to para a votação ser nominal e para que haja quebra 
de interstício, esses requerimentos não podem ser 
imediatamente apresentados nas sucessivas sessões 
convocadas.

Vejam bem, temos uma sessão que está aprecian-
do uma PEC. Em seguida, nós a retiramos por 1, 2, 3, 
4, 5 sessões. Repetimos isso na sessão subsequente 
sem ter um novo quadro. Ora, o processo decisório, 
em qualquer foro pluralista, se dá pelo conteúdo da 
Ordem do Dia e não por sessão. 

O nosso processo, Sr. Presidente, quebra o princí-
pio da razoabilidade, porque fazemos os requerimentos 
repetitivos, os mesmos em cada sessão imediatamente 
subsequente. Não há um novo quadro. 

 Por que os requerimentos de destaque não são 
retirados e não são reapresentados? Eles permanecem 
– os requerimentos de destaque, os DVS, as emen-
das – porque são o mérito. Requerimento de retirada 
de pauta, de adiamento de votação e de quebra de 
interstício, que são legítimos para impedir a votação 
da matéria, não podem ser sucessivamente apresen-
tados em sessões imediatas com a continuidade, às 
vezes, de 5 minutos.

 Levanto esta questão de ordem porque o Regi-
mento Interno não é claro nem explícito em relação a 
essa matéria. E se mudar o Regimento? É uma questão 
de interpretar os artigos do Regimento. Entendo que, 
em qualquer processo deliberativo, os requerimentos 
são sobre a pauta da Ordem do Dia. Se a sessão sub-
sequente tem a mesma pauta, por que repetir tais e 
tais requerimentos?

 É a questão de ordem que formulo a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Acho mais 

do que razoável a argumentação de V.Exa., mas ela 
envolve um exame mais acurado do Regimento. De 
modo que vou recolher sua questão de ordem e nos 
próximos dias darei uma resposta.

 Só para esclarecer, o que V.Exa. sustenta é o 
seguinte: se há requerimentos dentro de uma sessão 
referentes àquela Ordem do Dia e se a Ordem do Dia 
se repete em outra sessão, não pode haver novos re-
querimentos, se na sessão anterior aqueles já foram 
votados.

 Vou recolher a questão de ordem e examinar a 
argumentação de V.Exa.

O SR. LEANDRO VILELA (Bloco/PMDB – GO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o PMDB.

O SR. ARMANDO ABÍLIO – Sr. Presidente...
O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 

para contraditar.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 

palavra o Deputado Armando Abílio; em seguida, o 
Deputado Fernando Coruja.

O SR. ARMANDO ABÍLIO (PTB – PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sou Presiden-
te da Comissão Especial que trata da PEC nº 47/03, 
que diz que a alimentação é um direito social, e tenho 
recebido representações de várias entidades envolvi-
das com o tema “segurança alimentar”. Hoje, inclusive, 
recebi uma representação do CONSEA nacional. 

Exatamente em função de todos esses apelos, 
pedidos e reivindicações, solicito a V.Exa. que, na pró-
xima semana, coloque essa PEC em votação. Nós já 
a votamos em primeiro turno. Todos os partidos, no 
primeiro turno, encaminharam a favor da aprovação 
dessa PEC. 

Portanto, na condição de Presidente da Comissão, 
peço a V.Exa. que, na próxima semana, coloque a PEC 
nº 47/03 para ser votada em segundo turno. 

 É o pedido que faço, como Presidente da Co-
missão Especial.

O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 
para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.
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O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ou-
tra sessão é outra sessão. Pode inclusive ter quorum 
diferente. 

Lembro que V.Exa. foi reeleito Presidente da 
Mesa numa interpretação em relação a um texto da 
Constituição que diz que não se pode eleger subse-
quentemente, sob argumentação de que havia outro 
colegiado, outras pessoas iriam votar.

Então, V.Exa. foi eleito 2 vezes, subsequentemen-
te, Presidente desta Casa. Imagine com outro quorum, 
em outra sessão, não podermos retirar da pauta, se 
podemos até eleger o Presidente da Câmara dos De-
putados do Brasil!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito bem. 
Já recolhi a questão de ordem do Deputado José Ge-
noíno, subsidiada pela contradita de V.Exa. Vou exa-
minar essa matéria com vagar.

O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
também quero contraditar a posição apresentada pelo 
Deputado José Genoíno.

S.Exa. tornou-se conhecido nacionalmente exa-
tamente por ser useiro e vezeiro na apresentação 
de todos os requerimentos que podiam ser apre-
sentados, fazendo obstrução dura durante todo o 
período em que foi oposição. Impressionante! É 
uma metamorfose ambulante! Agora não aceita mais 
que o Regimento Interno desta Casa seja cumprido. 
Agora quer ser o dono da verdade, quer dizer que 
o Presidente tem de cumprir o Regimento da forma 
como ele pensa.

O art. 83 do Regimento Interno é bem claro ao 
estabelecer:

“Art. 83. Presente em Plenário a maioria 
dos Deputados, mediante verificação de quó-
rum, dar-se-á início à apreciação da pauta, na 
seguinte ordem:

I – redações finais;
II – requerimentos de urgência;
III – requerimentos de Comissão sujei-

tos a votação.
 ..............................................................
 Parágrafo único. A ordem estabelecida no 

caput poderá ser alterada ou interrompida:
 ..............................................................
 II – em caso de aprovação de requeri-

mento de: 
preferência;

adiamento;
 retirada da Ordem do Dia;
inversão da pauta.”

Todos os requerimentos que apresentamos são 
muito bem amparados pelo Regimento Interno. Não 
podemos admitir que a base do Governo, que neste 
momento está acanhada em ter de defender os proje-
tos do pré-sal, que não tem argumentos para debater, 
que quer “tratorar” rapidamente as sessões, tente de 
toda maneira prestar serviço ao Palácio do Planalto 
em detrimento dos 190 milhões de brasileiros que 
não aceitam mais que esta Casa se pareça apenas 
com um cartório convalidador das decisões do Poder 
Executivo.

Não abrimos mão das nossas prerrogativas de 
oposição. Queremos que o Regimento seja respeitado. 
Utilizaremos todos os requerimentos, tantos quanto 
acharmos necessários, para promover o bom debate. 
Achamos que a iniciativa do nobre Parlamentar tem o 
objetivo de cercear, de impedir, de tentar obstaculizar 
as ações das Oposições no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito 
bem.

 Vou encerrar a votação.
 Todos votaram? (Pausa.)
O SR. CIRO PEDROSA (PV – MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas votações 
anteriores, votei com o PV.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou en-
cerrar a votação depois que o Deputado Albano Fran-
co votar.

O SR. ALBANO FRANCO (PSDB – SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, voto 
com o partido.

O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com 
votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está en-
cerrada a votação.

VOTARAM 

SIM:  286
NÃO:  88 
ABSTENÇÃO:  1 
TOTAL:  375

Foi Mantido o Artigo O Art. 15

Listagem de Votação
Proposição: PL Nº 5939/2009 – DVS – PPS – ART. 
15 DO PL – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 18-11-2009 19:31
Encerramento da votação: 18-11-2009 19:44
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre 
a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL

PROJETO DE LEI Nº 5.939-D DE 2009

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
empresa pública denominada Empresa Bra-
sileira de Administração de Petróleo e Gás 
Natural S.A. – PETRO-SAL e dá outras pro-
vidências.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar 

empresa pública, sob a forma de sociedade anônima, 
denominada Empresa Brasileira de Administração de 
Petróleo e Gás Natural S.A. – PETRO-SAL, vinculada 
ao Ministério de Minas e Energia, com prazo de dura-
ção indeterminado.

Parágrafo único. A Petro-Sal terá sede e foro em 
Brasília e escritório central no Rio de Janeiro.

Art. 2º A Petro-Sal terá por objeto a gestão dos 
contratos de partilha de produção celebrados pelo Mi-
nistério de Minas e Energia e a gestão dos contratos 
para a comercialização de petróleo, de gás natural e 
de outros hidrocarbonetos fluidos da União.

Parágrafo único. A Petro-Sal não será responsá-
vel pela execução, direta ou indireta, das atividades 
de exploração, desenvolvimento, produção e comer-
cialização de petróleo, de gás natural e de outros hi-
drocarbonetos fluidos.

Art. 3º A Petro-Sal sujeitar-se-á ao regime jurí-
dico próprio das empresas privadas, inclusive quanto 
aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhis-
tas e tributários.

Art. 4º Compete à Petro-Sal:
I – praticar todos os atos necessários à gestão 

dos contratos de partilha de produção celebrados pelo 
Ministério de Minas e Energia, especialmente:

a) representar a União nos consórcios 
formados para a execução dos contratos de 
partilha de produção;

b) defender os interesses da União nos 
comitês operacionais;

c) avaliar, técnica e economicamente, 
planos de exploração, de avaliação, de desen-
volvimento e de produção de petróleo, de gás 
natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, 
bem como fazer cumprir as exigências con-
tratuais referentes ao conteúdo local;

d) monitorar e auditar a execução de 
projetos de exploração, avaliação, desenvolvi-

mento e produção de petróleo, de gás natural 
e de outros hidrocarbonetos fluidos;

e) monitorar e auditar os custos e investi-
mentos relacionados aos contratos de partilha 
de produção; e

f) fornecer à Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP 
as informações necessárias às suas funções 
regulatórias;

II – praticar todos os atos necessários à gestão 
dos contratos para a comercialização de petróleo, de 
gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos da 
União, especialmente:

a) celebrar os contratos com agentes co-
mercializadores, representando a União;

b) verificar o cumprimento pelos contrata-
dos da política de comercialização de petróleo 
e gás natural da União resultante de contratos 
de partilha de produção; e

c) monitorar e auditar as operações, os 
custos e os preços de venda de petróleo, de gás 
natural e de outros hidrocarbonetos fluidos;

III – analisar dados sísmicos fornecidos pela 
ANP e pelos contratados sob o regime de partilha de 
produção;

IV – representar a União nos procedimentos de 
individualização da produção e nos acordos decorren-
tes, nos casos em que as jazidas da área do pré-sal 
e das áreas estratégicas se estendam por áreas não 
concedidas ou não contratadas sob o regime de par-
tilha de produção; e

V – exercer outras atividades necessárias ao 
cumprimento de seu objeto social, conforme definido 
no seu estatuto.

Parágrafo único. No desempenho das competên-
cias previstas no inciso I, a Petro-Sal observará, nos 
contratos de partilha de produção, as melhores práti-
cas da indústria do petróleo.

Art. 5º É dispensada a licitação para a contratação 
da Petro-Sal pela administração pública para realizar 
atividades relacionadas ao seu objeto. 

Art. 6º A Petro-Sal terá seu capital social represen-
tado por ações ordinárias nominativas, integralmente 
sob a propriedade da União.

Parágrafo único. A integralização do capital so-
cial será realizada com recursos oriundos de dotações 
consignadas no orçamento da União, bem como pela 
incorporação de qualquer espécie de bens suscetíveis 
de avaliação em dinheiro.

Art. 7º Constituem recursos da Petro-Sal: 
I – rendas provenientes da gestão dos contratos 

de partilha de produção, inclusive parcela que lhe for 
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destinada do bônus de assinatura relativo aos respec-
tivos contratos;

II – rendas provenientes da gestão dos contratos 
que celebrar com os agentes comercializadores de 
petróleo e gás natural da União;

III – recursos provenientes de acordos e convê-
nios que realizar com entidades nacionais e interna-
cionais;

IV – rendimentos de aplicações financeiras que 
realizar;

V – alienação de bens patrimoniais;
VI – doações, legados, subvenções e outros re-

cursos que lhe forem destinados por pessoas físicas 
ou jurídicas de direito público ou privado; e

VII – rendas provenientes de outras fontes.
Parágrafo único. A remuneração da Petro-Sal 

pela gestão dos contratos de partilha de produção 
será estipulada em função das fases de cada contrato 
e das dimensões dos blocos e campos, entre outros 
critérios, observados os princípios da eficiência e da 
economicidade.

Art. 8º Ato do Poder Executivo aprovará o esta-
tuto da Petro-Sal.

Parágrafo único. O estatuto fixará o número má-
ximo de empregados e o de funções e cargos de livre 
provimento.

Art. 9º A Petro-Sal será dirigida por 1 (um) Conse-
lho de Administração e 1 (uma) Diretoria Executiva. 

Art. 10. O Conselho de Administração, cujos mem-
bros serão nomeados pelo Presidente da República, 
será constituído:

I – por 1 (um) conselheiro indicado pelo Ministério 
de Minas e Energia, que o presidirá;

II – por 1 (um) conselheiro indicado pelo Minis-
tério da Fazenda;

III – por 1 (um) conselheiro indicado pelo Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

IV – por 1 (um) conselheiro indicado pela Casa 
Civil da Presidência da República; e

V – pelo diretor-presidente da Petro-Sal.
§ 1º Os conselheiros terão um período de gestão 

de 4 (quatro) anos, admitida 1 (uma) recondução.
§ 2º O funcionamento e as atribuições do Conse-

lho de Administração serão definidos no estatuto.
Art. 11. Os membros da Diretoria Executiva serão 

nomeados pelo Presidente da República, por indicação 
do Ministério de Minas e Energia.

§ 1º Os membros da Diretoria Executiva deverão 
ter reputação ilibada e comprovada experiência em 
assuntos compatíveis com o cargo.

§ 2º O funcionamento e as atribuições da Diretoria 
Executiva, bem como o número de diretores e o res-
pectivo prazo de gestão, serão definidos no estatuto.

§ 3º As decisões colegiadas da Diretoria Executiva 
serão tomadas por maioria absoluta de seus membros, 
presentes, no mínimo, 3/5 (três quintos) deles.

§ 4º Os membros da Diretoria Executiva, depois 
de deixarem seus cargos, ficarão impedidos, por um 
período de 4 (quatro) meses, de prestar, direta ou 
indiretamente, qualquer tipo de serviço a empresa 
integrante da indústria do petróleo, gás natural, bio-
combustíveis ou de distribuição e comercialização, em 
operação no País.

§ 5º Durante o período previsto no § 4º, os ex-
membros da Diretoria Executiva receberão remune-
ração idêntica à dos cargos por eles anteriormente 
ocupados.

§ 6º A violação ao impedimento previsto neste 
artigo caracteriza prática de advocacia administrativa, 
sujeita às penas previstas em lei.

Art. 12. A Petro-Sal terá um Conselho Fiscal, 
cujos membros serão eleitos pela Assembleia Geral, 
constituído por:

I – 2 (dois) conselheiros titulares, e respectivos 
suplentes, indicados pelo Ministério de Minas e Ener-
gia; e

II – 1 (um) conselheiro titular, e respectivo suplen-
te, indicado pelo Ministério da Fazenda.

§ 1º Os conselheiros terão um período de gestão 
de 4 (quatro) anos, admitida 1 (uma) recondução.

§ 2º O funcionamento e as atribuições do Con-
selho Fiscal serão definidos no estatuto que deverá 
prever expressamente a contratação de auditores in-
dependentes para realização de auditoria anual e das 
demonstrações contábeis da empresa pública criada 
por esta Lei.

Art. 13. O regime de pessoal da Petro-Sal será o 
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprova-
da pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
condicionada a contratação à prévia aprovação em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, 
observadas as normas específicas editadas pela Di-
retoria Executiva.

Parágrafo único. Nos concursos referidos no 
caput, a Petro-Sal poderá exigir, como critério de 
seleção, títulos acadêmicos e experiência profissio-
nal mínima, não superior a 10 (dez) anos, na área 
na qual o candidato pretende desempenhar suas 
atividades.

Art. 14. Fica a Petro-Sal, para fins de implanta-
ção, equiparada às pessoas jurídicas referidas no art. 
1º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, para 
contratar pessoal técnico e administrativo por tempo 
determinado. 

§ 1º Considera-se como necessidade temporá-
ria de excepcional interesse público, para os efeitos 
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da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a contra-
tação de pessoal técnico e administrativo por tempo 
determinado, imprescindível ao funcionamento inicial 
da Petro-Sal.

§ 2º As contratações a que se refere o § 1º ob-
servarão o disposto no caput do art. 3º, no art. 6º, no 
inciso II do art. 7º e nos arts. 9º e 12 da Lei nº 8.745, 
de 9 de dezembro de 1993, e não poderão exceder o 
prazo de 48 (quarenta e oito) meses, a contar da data 
da instalação da Petro-Sal.

§ 3º Nas contratações de que trata o caput, a Pe-
tro-Sal especificará, no edital de contratação, o tempo 
mínimo, como critério de seleção, títulos acadêmicos 
e experiência profissional na área na qual o candidato 
pretenda desempenhar suas atividades. 

Art. 15. Sem prejuízo do disposto no art. 14 e 
observados os requisitos e as condições previstos 
na legislação trabalhista, a Petro-Sal poderá efetuar 
contratação de pessoal por tempo determinado, cujos 
instrumentos terão a duração máxima de 2 (dois) anos, 
mediante processo seletivo simplificado. 

§ 1º A contratação por tempo determinado so-
mente será admitida nos casos:

I – de serviço cuja natureza ou transitoriedade 
justifique a predeterminação do prazo; e

II – de atividades empresariais de caráter tran-
sitório.

§ 2º O contrato de trabalho por prazo determina-
do poderá ser prorrogado apenas 1 (uma) vez e des-
de que a soma dos 2 (dois) períodos não ultrapasse 
2 (dois) anos.

§ 3º O processo seletivo referido no caput deve-
rá ser estabelecido no regimento interno da Petro-Sal, 
conterá critérios objetivos e estará sujeito, em qualquer 
caso, a ampla divulgação.

§ 4º O pessoal contratado nos termos deste ar-
tigo não poderá:

I – receber atribuições, funções ou encargos não 
previstos no respectivo contrato;

II – ser nomeado ou designado, ainda que a título 
precário ou em substituição, para o exercício de cargo 
em comissão ou função de confiança; e

III – ser novamente contratado pela Petro-Sal, com 
fundamento neste artigo, antes de decorridos 6 (seis) 
meses do encerramento de seu contrato anterior.

§ 5º A inobservância do disposto neste artigo 
importará na resolução do contrato, nos casos dos 
incisos I e II do § 4º, ou na sua nulidade, nos demais 
casos, sem prejuízo da responsabilidade dos admi-
nistradores. 

Art. 16. Fica a Petro-Sal autorizada a patrocinar 
entidade fechada de previdência complementar, nos 
termos da legislação vigente.

Parágrafo único. O patrocínio de que trata o caput 
poderá ser feito mediante adesão a entidade fechada 
de previdência privada já existente. 

Art. 17. A Petro-Sal sujeitar-se-á à supervisão 
do Ministério de Minas e Energia e à fiscalização da 
Controladoria-Geral da União e do Tribunal de Contas 
da União. 

Art. 18. Ao fim de cada exercício social, a Petro-
Sal deverá disponibilizar, na rede mundial de computa-
dores, as demonstrações financeiras referidas no art. 
176 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala das Sessões, 18 de novembro de 2009. – 
Deputado Luiz Fernando Faria, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

 APROVADA.
 A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. VIEIRA DA CUNHA (PDT – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei “sim”.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sessão his-
tórica da Câmara dos Deputados.

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com orientação do Partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou con-
servar o painel para a próxima...

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não há acor-
do para conservar o painel.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não há 
acordo. Vamos encerrar o painel.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Esclareço 
ao Plenário que no tocante ao último item da pauta da 
próxima sessão extraordinária – PEC nº 471, a cha-
mada PEC dos Cartórios –, eu havia me recusado a 
colocar em votação a emenda original, que estabelecia 
a efetivação dos substitutos responsáveis desde 1988 
até os dias atuais. Nós todos recusamos a possibilida-
de de votar a matéria.

Entretanto, agora está se propondo uma redação, 
que é de 1988 a 1994, sendo certo que 1994 é a data 
em que se deu a edição de uma lei regulamentadora do 
concurso público. Os interessados fizeram chegar às mi-
nhas mãos 2 pareceres de ex-Ministros do Supremo Tri-
bunal Federal: Sepúlveda Pertence e Maurício Corrêa.

Por essa razão, só se for nesses termos – que-
ro examinar essa redação – é que nós colocaremos 
a matéria em votação. Se não houver essa redação, 
retirarei a matéria da pauta novamente.
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O SR. MÁRIO DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MÁRIO DE OLIVEIRA (PSC – MG. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, as mudanças climáticas são 
um dos maiores desafios que o mundo enfrenta no 
século XXI. Cada vez mais, a humanidade é chamada 
a uma tomada de consciência sobre a complexidade 
desse tema e da necessidade de agir para salvar o pla-
neta, uma vez que o fracasso em tomar providências 
rápidas para combater esse mal pode provocar uma 
grande instabilidade no mundo. O problema é urgente 
e potencialmente catastrófico!

O tema ambiental se converteu no eixo atual da 
reflexão social, econômica e política, por causa, precisa-
mente, da crescente degradação que costuma golpear 
muito mais duramente os setores vulneráveis da socie-
dade. O aumento dos desastres naturais questionam o 
rumo atual da sociedade moderna. Assim, não podemos 
ficar indiferentes diante do consumo excessivo dos re-
cursos do planeta e da destruição das espécies.

A elevação das temperaturas já está afetando drama-
ticamente os ecossistemas e as comunidades humanas. O 
aquecimento contribui agora por mais de 150 mil mortes e 
5 milhões de doenças a cada ano. A Organização Mundial 
de Saúde adverte que esses números podem dobrar até 
2030. A crise de alimentos e água, somada a enchentes 
provocadas pela elevação do nível dos mares e tempesta-
des tropicais mais intensas, criará milhões de “refugiados 
climáticos”. As pressões de migração e a competição pelos 
recursos escassos provavelmente exacerbarão tensões 
regionais e provocarão conflitos de distribuição, minando 
ainda mais a estabilidade mundial.

Alcançar o objetivo da redução profunda nas 
emissões dos países industrializados, de ações efeti-
vas no combate ao desmatamento e da promoção da 
matriz energética sustentável requererá cooperação 
internacional sem precedentes. Estudos confirmam 
que essas metas são exequíveis e alcançáveis; mas 
apenas se agirmos logo!

A conservação da atmosfera, dos oceanos, dos 
animais e das espécies vegetais é uma preocupação 
que vai além dos Estados nacionais e de seus gover-
nos, pois os temas ambientais nos obrigam a redefinir 
o bem comum em termos globais. É chegada a hora 
de se desenvolverem estruturas capazes de proteger 
o ambiente global. Isso implica apoiar, incondicional-
mente, instituições internacionais como as Nações 
Unidas e os tratados internacionais.

Em dezembro deste ano, cerca de 190 nações vão 
se reunir em Copenhague (capital dinamarquesa) para 

a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Cli-
máticas (COP-15), na qual o próximo grande acordo in-
ternacional relacionado às alterações climáticas será de-
cidido – aliás, última grande oportunidade de construção 
de um novo tratado de clima mundial em substituição ao 
Tratado de Kyoto. Esse acordo pode determinar o futuro 
do nosso planeta em relação à crise climática.

É um momento crucial na história humana. Temos 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
Não podemos ser forçados a aceitar as consequências 
catastróficas do descaso. Hoje as pessoas ao redor do 
mundo estão morrendo, resultado das alterações climá-
ticas, e sem a nossa ação coletiva isso vai continuar!

O poder do povo tem enorme influência sobre os 
governos. A história mostra que juntos podemos fazer 
uma revolução mundial, influenciar governos a levar 
a sério as alterações climáticas e realmente lidar com 
esse problema.

Portanto, Sr. Presidente, hoje ocupo a tribuna para 
conclamar todos os brasileiros para que nos aliemos ao 
grande movimento mundial que cobra dos líderes das 
nações presentes em Copenhague decisões justas e 
um acordo sério quanto ao controle do clima.

Nessa direção, Srs. Deputados, teremos no dia 
12 de dezembro de 2009, em 100 países (dentro de-
les, em centenas de cidades), uma grande mobiliza-
ção: a Marcha Mundial por Justiça Climática e contra 
o Aquecimento Global. Essa verdadeira convocação à 
população de todos os continentes para cobrar ações 
concretas das nações acontecerá no meio da COP-15 
da ONU. Se nós falharmos em agir, a mudança climá-
tica vai intensificar as secas, as enchentes e outros 
desastres naturais.

Essa Marcha pretende articular e mobilizar a opi-
nião pública mundial no apoio a processos de transfor-
mação e ação rápida para salvar o planeta dos perigo-
sos níveis de mudança climática, com foco principal em 
um acordo justo e equitativo a ser construído na Confe-
rência de Copenhague. Em escala mundial, a campa-
nha almeja ressaltar a urgência de soluções eficazes, 
robustas e audaciosas para a mitigação das causas e 
adaptação aos efeitos do aquecimento global.

Sr. Presidente, é de valor impensável que esta 
Casa e o Brasil adiram a essa Marcha, que buscará 
dar voz às pessoas e comunidades mais vulneráveis 
aos impactos das mudanças no clima, em geral a po-
pulação mais pobre e nos países mais pobres.

A verdade é que um pequeno número de países é 
responsável pela maior parte das emissões e busca criar 
resistências à adoção de compromissos mais contundentes 
de corte de emissões, de apoio às medidas de dissemina-
ção de tecnologias e de mobilização de recursos financei-
ros. No jogo de empurra-empurra, as nefastas consequ-
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ências ficam para os mais vulneráveis. Por isso, a Marcha 
tem como um de seus focos a “justiça climática”.

O mundo de Deus, ilustres Parlamentares, chama-
nos a considerar não só a justiça social, isto é, a existên-
cia de relações justas entre as pessoas, mas também a 
“justiça ecológica”, que implica relações justas entre os 
seres humanos, as outras criaturas e a própria Terra.

A “justiça climática” é justiça para as centenas de 
milhares que morrem todos os anos devido às alterações 
climáticas; é justiça para aqueles cujas comunidades e 
as economias estão arruinadas pelos ciclones, inunda-
ções, secas e plantações devastadas; é justiça para os 
jovens e as gerações futuras que enfrentarão maiores 
catástrofes se algo não for feito hoje; é, por isso, justiça 
para todos, porque todos serão afetados algum dia.

Senhores, a humanidade não precisa apenas de 
convenções ou acordos ambientais. Precisa, na ver-
dade, de acordos globais para a mudança estrutural 
e cultural do desenvolvimento humano! A humanida-
de precisa, sim, convencer-se de que o mundo está 
cheio da presença de Deus. Todas as coisas criadas 
são um sinal e uma revelação do Criador, que deixa 
sua marca em toda parte. A destruição deliberada de 
qualquer parte da criação significa desonrar Cristo, 
presente em tudo o que foi criado. Quando a criação 
é percebida como manifestação e caminho para Deus, 
vemo-nos obrigados a transformar nossa relação de 
dominação para com os outros em relação de abso-
luto respeito.

A Terra tem uma grande capacidade de suportar 
a pressão que fazemos sobre ela, porém não pode-
mos continuar indefinidamente a maltratá-la. Logo, é 
imprescindível adotar um caminho que leve a uma ética 
ambiental cristã, uma ética solidária, que reconheça o 
valor da criação, que inclua a questão ambiental como 
uma dimensão do bem comum, que crie estruturas 
institucionais necessárias para o bem-estar de todos, 
que reveja a relação entre ambiente e desenvolvimento. 
Uma ética ambiental adequada poderá, enfim, combi-
nar as estratégias para o desenvolvimento econômico 
com as do equilíbrio ecológico.

A humanidade tem em suas mãos uma oportu-
nidade muito breve para lidar com as mudanças cli-
máticas. Que apoiemos a Marcha Mundial por Justiça 
Climática e contra o Aquecimento Global! Que nossa 
Nação marque presença e cobre ações efetivas na 
Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Cli-
máticas!

Sr. Presidente, solicito que meu pronunciamen-
to seja divulgado nos órgãos de comunicação desta 
Casa.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

V – 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.:

RONDÔNIA

Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rondônia: 2

 CEARÁ

Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Ceará: 1

 PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB 
Total de Pernambuco: 1

 ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Alagoas: 1

 BAHIA

Mário Negromonte PP 
Total de Bahia: 1

 MINAS GERAIS

Leonardo Monteiro PT 
Mário de Oliveira PSC 
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 3

 RIO DE JANEIRO

Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio de Janeiro: 2

 SÃO PAULO

Aline Corrêa PP 
Total de São Paulo: 1

 DISTRITO FEDERAL

Laerte Bessa PSC 
Total de Distrito Federal: 1

 PARANÁ

Alfredo Kaefer PSDB 
Angelo Vanhoni PT 
Total de Paraná: 2

Deixam de comparecer á Sessão os 
Srs.:

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
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Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá: 2

 PARÁ

Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Total de Pará: 1

 AMAZONAS

Rebecca Garcia PP 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 2

 ACRE

Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Nilson Mourão PT 
Total de Acre: 3

 TOCANTINS

Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Total de Tocantins: 1

 MARANHÃO

Domingos Dutra PT 
Nice Lobão DEM 
Washington Luiz PT 
Total de Maranhão: 3

 CEARÁ

Eudes Xavier PT 
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 2

 PIAUÍ

Nazareno Fonteles PT 
Total de Piauí: 1

 PARAÍBA

Damião Feliciano PDT 
Total de Paraíba: 1

 PERNAMBUCO

Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS 
Total de Pernambuco: 2

 ALAGOAS

Maurício Quintella Lessa PR 
Total de Alagoas: 1

 BAHIA

Claudio Cajado DEM 
Emiliano José PT 
Fábio Souto DEM 
Total de Bahia: 3

 MINAS GERAIS

Alexandre Silveira PPS 
George Hilton PRB PsbPCdoBPmnPrb
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
Lincoln Portela PR 
Miguel Martini PHS 
Total de Minas Gerais: 5

 ESPÍRITO SANTO

Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Total de Espírito Santo: 1

 RIO DE JANEIRO

Arnaldo Vianna PDT 
Carlos Santana PT 
Dr. Paulo César PR 
Hugo Leal PSC 
Marina Maggessi PPS 
Pastor Manoel Ferreira PR 
Rogerio Lisboa DEM 
Total de Rio de Janeiro: 7

 SÃO PAULO

Dr. Talmir PV 
Fernando Chucre PSDB 
José C Stangarlini PSDB 
Julio Semeghini PSDB 
Nelson Marquezelli PTB 
Renato Amary PSDB 
Total de São Paulo: 6

 DISTRITO FEDERAL

Rodovalho DEM 
Total de Distrito Federal: 1

 GOIÁS

Tatico PTB 
Total de Goiás: 1

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Takayama PSC 
Total de Paraná: 3

 SANTA CATARINA

Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Total de Santa Catarina: 2

 RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
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Paulo Pimenta PT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Total de Rio Grande do Sul: 5

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerro 
a sessão, convocando para hoje, quarta-feira, dia 18, 
às 19h47, sessão extraordinária a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
(Art. 202 c/c art. 191 do Regimento Interno)

Discussão

1 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

N° 351-C, DE 2009  
(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 351-B, de 
2009, que altera o art. 100 da Constituição Fe-
deral e acrescenta o art. 97 ao Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias, instituindo 
regime especial de pagamento de precatórios 
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Votação

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

N° 130-B, DE 2007 
(Do Sr. Marcelo Itagiba e Outros)

Votação, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 130-B, 

de 2007, 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; tendo 
parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela admissibili-
dade desta e da de nº 168/2007, apensada 
(Relator: Dep. Regis de Oliveira); e da Co-
missão Especial, pela aprovação desta e da 
de nº 168/2007, apensada, com substitutivo 
(Relator: Dep. Regis de Oliveira).

Tendo apensada a PEC nº 168/07.

Discussão

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 471-B, DE 2005 
(Do Sr. João Campos e Outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 471-B, de 
2005, que dá nova redação ao parágrafo 3º 
do artigo 236 da Constituição Federal; ten-
do parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela admissibilidade 
(Relator: Dep. Ivan Ranzolin); e da Comissão 
Especial pela aprovação desta, com subs-
titutivo (Relator: Dep. João Matos). 

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 46 
minutos.)

SEÇÃO I

Ata da 321ª Sessão, em 18 de novembro de 2009
Presidência dos Srs. Michel Temer, Presidente

Às 19 horas e 46 minutos comparecem 
à casa os Srs.:

Michel Temer
Marco Maia
Antônio 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
Luciano Castro PR
Marcio Junqueira DEM
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
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Neudo Campos PP
Urzeni Rocha PSDB
Presentes Roraima: 8

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR
Presentes Amapá: 6

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco DEM
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PSC
Presentes Pará: 15

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Sabino Castelo Branco PTB
Silas Câmara PSC
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 7

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT
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: 8

ACRE

Fernando Melo PT

Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PV
Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Acre: 7

TOCANTINS

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

MARANHÃO

Bene Camacho PTB
Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Clóvis Fecury DEM
Davi Alves Silva Júnior PR
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
Zé Vieira PR
Presentes Maranhão: 15

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eugênio Rabelo PP
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PRB PsbPCdoBPmnPrb
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
José Linhares PP
Leo Alcântara PR
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PR
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Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Presentes Ceará: 21

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP
Elizeu Aguiar PTB
José Maia Filho DEM
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Presentes Piauí: 9

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
André de Paula DEM
Armando Monteiro PTB
Bruno Araújo PSDB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Charles Lucena PTB
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
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Roberto Magalhães DEM
Silvio Costa PTB
Wolney Queiroz PDT
Presentes Pernambuco: 22

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
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Presentes Alagoas: 8

SERGIPE

Albano Franco PSDB
Eduardo Amorim PSC
Iran Barbosa PT
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM
José Carlos Machado DEM
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Sergipe: 8

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV
Edson Duarte PV
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
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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: 35

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT
Aelton Freitas PR
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV
Edmar Moreira PR
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jaime Martins PR
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
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
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário de Oliveira PSC

Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT
Narcio Rodrigues PSDB
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Delgado PT
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT
Vitor Penido DEM
Presentes Minas Gerais: 46

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
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Sueli Vidigal PDT
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
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Brizola Neto PDT
Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
Cida Diogo PT
Deley PSC
Dr. Adilson Soares PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PRB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS
Fernando Gabeira PV
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC
Geraldo Pudim PR
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Indio da Costa DEM
Jair Bolsonaro PP
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
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Luiz Sérgio PT
Marcelo Itagiba PSDB
Miro Teixeira PDT
Neilton Mulim PR
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
Vinicius Carvalho PTdoB
Presentes Rio de Janeiro: 40

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
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
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 PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Eleuses Paiva DEM
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chiarelli PDT
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
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 Eduardo Cardozo PT
José Genoíno PT
José Mentor PT
José Paulo Tóffano PV
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
Regis de Oliveira PSC
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
Presentes São Paulo: 63

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
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: 8

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga DEM
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
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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
Presentes Goiás: 16

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
Airton Roveda PR
Alceni Guerra DEM
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas PT
Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
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
Wilson Picler PDT
Presentes 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
João Pizzolatti PP
Jorge Boeira PT
José Carlos Vieira PR
Nelson Goetten PR
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP
Cláudio Diaz PSDB
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT
Enio Bacci PDT
Fernando Marroni PT
Geraldinho PSOL
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto Pereira PTB
Pepe Vargas PT
Pompeo de Mattos PDT
Renato Molling PP
Sérgio Moraes PTB
Vieira da Cunha PDT
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 26
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I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A lista de 

presença registra na Casa o comparecimento de 470 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

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) – Peço aos 

Srs. Deputados que registrem sua presença, para que 
se atinja o quorum, a fim de iniciarmos os trabalhos.

O SR. RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, convoco 
todos os Srs. Parlamentares a virem ao plenário. Há 3 
propostas de emenda à Constituição acordadas para 
votação hoje. São 3 votações nominais, que necessi-
tam do quorum de 308 votos.

Portanto, peço aos Deputados que venham ao 
plenário e nele permaneçam, porque vamos realizar 
mais 3 votações importantes para o Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Ficou cla-
ro, Srs. Deputados, Líderes, a expressão da Presidên-
cia? Vou examinar agora o que resultou da emenda 
dos cartórios. Se for naqueles termos que eu men-
cionei, colocarei em votação, sem compromisso da 
Presidência.

Colocar em votação não significa que a Presi-
dência esteja a favor ou contra. Eu me coloquei contra 
a proposta original que efetivava os responsáveis de 
1988 até os dias atuais. A essa eu meu opus tenaz-
mente. Eu não estou me opondo a essa fórmula por-
que ela tem 2 pareceres de ex-Ministros do Supremo 
Tribunal Federal.

Há a possibilidade de sustentação da legitimida-
de, da legalidade da emenda. Se não estiver nesses 
termos, eu confesso que retiro de ofício a proposta 
de emenda.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA – Sr. Presi-
dente...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o avulso das emendas aglutinativas...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Estão 
aqui, Deputado.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA – Não estão 
ali, não. Não estão. Não temos o avulso das emendas 
aglutinativas. O assunto é da mais alta importância.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem ra-
zão V.Exa.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA – Emenda 
constitucional! Não é possível!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem razão 
V.Exa. Vai ser distribuída ao Plenário.

O SR. GONZAGA PATRIOTA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei “sim”.

O SR. ÁTILA LINS – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PMDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o PMDB nas votações anteriores.

O SR. SABINO CASTELO BRANCO – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. SABINO CASTELO BRANCO (PTB – AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido na votação anterior.

O SR. PROFESSOR SETIMO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. PROFESSOR SETIMO (Bloco/PMDB – MA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. NARCIO RODRIGUES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. NARCIO RODRIGUES (PSDB – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
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te, acompanhei a orientação do PSDB nas votações 
anteriores.

A SRA. GORETE PEREIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

A SRA. GORETE PEREIRA (PR – CE. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, vo-
tei de acordo com a orientação do PR nas votações 
anteriores.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer 
uma comunicação regimental à Câmara dos Depu-
tados.

Solicito a V.Exa. que, com base no art. 180, § 6º, 
do Regimento da Casa, quando entrar em discussão e 
votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 130-B, 
considere a minha presença, mas comunico que não 
participarei do debate nem da votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 
Já está registrada a manifestação de V.Exa.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o meu partido na votação anterior.

O SR. ONYX LORENZONI – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acom-
panhei o Democratas na votação anterior.

O SR. JOSÉ PAULO TÓFFANO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação do Partido Verde.

O SR. MIGUEL CORRÊA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MIGUEL CORRÊA (PT – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
Partido dos Trabalhadores.

O SR. LUPÉRCIO RAMOS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. LUPÉRCIO RAMOS (Bloco/PMDB – AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o PMDB na votação anterior.

O SR. FÉLIX MENDONÇA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. FÉLIX MENDONÇA (DEM – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido na votação anterior.

O SR. BENE CAMACHO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. BENE CAMACHO (PTB – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
PTB na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço auto-
rização de V.Exa., enquanto se discute a redação do 
Deputado João Campos, para registrar que ontem a 
Comissão de Constituição e Justiça, por unanimida-
de, votou o fim do fator previdenciário. Acho que é um 
grande passo. Não é o último passo, mas é um pas-
so importante. Agora, teremos essa matéria para ser 
apreciada em plenário.

Sabemos que, em plenário, deverá haver alguma 
emenda de Plenário no sentido de alterar aquilo que 
foi aprovado nas Comissões de Seguridade Social e 
Família e de Constituição e Justiça.

Estaremos atentos em plenário, já que sou Relator 
pela Comissão de Constituição e Justiça, no sentido de 
garantir, nessa condição, o fim do fator previdenciário 
para todos os trabalhadores brasileiros.

Quero deixar clara uma coisa: não é nenhuma 
quebra de previdência, porque durante os 10 anos 
em que esteve vigendo o fator previdenciário, a cada 
ano houve uma redução de cerca de 1 milhão de re-
ais nas custas da previdência. Portanto, não é tanto 
dinheiro como estão falando, apenas 1 milhão de re-
ais. Esse 1 milhão para o Governo não é muito, mas 
para quem foi... 

(O microfone é desligado.)

O SR. SARNEY FILHO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. SARNEY FILHO (PV – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
Partido Verde.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o Partido Progressista.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra à Sra. Deputada Fátima Bezerra.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Sem revi-
são da oradora.) – Deputado Michel Temer, quero, mais 
uma vez, fazer um apelo a V.Exa. para que na próxima 
semana possa ser incluída na pauta dos nossos tra-
balhos a PEC nº 391, que trata do piso salarial e do 
plano de carreira dos agentes comunitários de saúde 
e dos agentes de combate a endemias. A categoria 
está mobilizada em todo o País. 

Ainda ontem estive em Recife, a convite dos 
Deputados Maurício Rands e Fernando Ferro, numa 
audiência pública conjunta – Assembleia Legislativa 
e Câmara Municipal de Recife – que contou com a 
participação de cerca de 2 mil agentes comunitários 
de saúde de todos os Municípios de Pernambuco. E 
ainda vieram também representantes de outros Esta-
dos do Nordeste.

Hoje mesmo, nesta Casa, nós tivemos mais uma 
delegação dos agentes comunitários de saúde. Portan-
to, Deputado Michel Temer, queremos dizer a V.Exa. que 
a Confederação Nacional dos Agentes Comunitários 
de Saúde manteve contato com todos os líderes par-
tidários. E o Colegiado de Líderes, por unanimidade, 
assumiu o compromisso de incluir a matéria na pauta 
dos trabalhos. E V.Exa., em conversa que mantivemos 
hoje, também assumiu o compromisso de levar essa 
matéria para a reunião do Colégio de Líderes na pró-
xima terça-feira.

Portanto, Deputado, lá estaremos na próxima 
terça-feira para tratar do assunto, contando mais uma 
vez com o seu apoio, com a sua solidariedade, que 
foi fundamental para que nós déssemos esse passo 
importante, que foi a criação da Comissão Especial, e 
aprovar o parecer na Comissão Especial. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito bem. 
Eu farei isso que a Deputada Fátima Bezerra nos so-
licita. Eu havia me comprometido precisamente com 
isso. Assim que passe a fase do pré-sal e de resto das 
propostas de emenda à Constituição, nós levaremos 
essa matéria à reunião de Líderes. 

E eu quero até dar uma explicação aos agentes 
comunitários, porque hoje eles quiseram ocupar as gale-
rias. Lamentavelmente não pude autorizar isso, porque, 
se abrisse para os agentes comunitários, haveria de 
abrir para todos aqueles que estavam nos corredores 
da Casa. E os senhores sabem que eu tenho o dever 
de manter um mínimo litúrgico da institucionalidade. 
Não é possível fazer muitas vezes sessões com as 
galerias impedindo a sessão. 

Por essa razão, quero dar uma explicação, com 
todo o respeito, tanto aos agentes comunitários como 
aos demais que não puderam assistir à nossa sessão 
de hoje. 

A SRA. FÁTIMA BEZERRA – Perfeito, Deputa-
do. Aliás, eu expliquei, eles entenderam e voltaram 
para casa. 

Mas na próxima terça-feira teremos uma nova 
delegação nesta Casa, porque estamos todos agora 
com as expectativas voltadas para a reunião de terça-
feira no Colegiado de Líderes. 

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a pa-

lavra, pela ordem, o Deputado Eliene Lima.
O SR. ELIENE LIMA (PP – MT. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompanhei o 
Partido Progressista na votação anterior. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
a V.Exa. também que, nessa consideração, possa in-
cluir a PEC nº 308, dos agentes penitenciários. Eles 
estão há longo tempo esperando e já houve um contato 
com V.Exa. E V.Exa. disse que, quando houvesse uma 
oportunidade, também levaria ao Colégio de Líderes 
a PEC nº 308, que tem a assinatura de concordância 
dos Líderes de todos os partidos. Por isso, peço a 
V.Exa. a gentileza.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Assim que 
nós esgotarmos essa matéria, nós levaremos isso ao 
Colégio de Líderes.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Obrigado, Sr. 
Presidente.

O SR. RAFAEL GUERRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – V.Exa. tem 
a palavra, Deputado Rafael Guerra.

O SR. RAFAEL GUERRA (PSDB – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
justificar que nas duas votações anteriores votei com o 
partido. É só uma justificativa, porque eu estava numa 
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reunião da bancada de Minas Gerais discutindo as 
emendas do Orçamento.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Justifi-

cado está.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a pa-

lavra, pela ordem, o Deputado Maurício Rands.
O SR. MAURÍCIO RANDS (PT – PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero ren-
der minhas homenagens à Deputada Fátima Bezerra 
pelo relatório apresentado na Comissão Especial da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 391.

Como bem disse a Deputada Fátima Bezerra, 
essa PEC vem complementar o texto constitucional no 
tratamento que já é dado pela Emenda Constitucional 
nº 51 aos agentes comunitários de saúde e aos agen-
tes de combate às endemias.

A PEC nº 391 vai colocar no art. 198 da Constitui-
ção Federal 3 diretrizes fundamentais para o Programa 
de Saúde da Família e para o trabalho dos agentes, 
que é essencial para a saúde preventiva.

O primeiro componente é a previsão de diretrizes 
de carreira para os agentes comunitários de saúde e 
para os agentes de combate às endemias. 

O segundo componente é a previsão de um piso 
salarial nacional profissional – a diretriz para o País 
inteiro. 

O terceiro componente, não menos importante, 
do relatório da PEC nº 391, de autoria do Deputado 
Raimundo Gomes de Matos, do Ceará, e do relatório 
também da Deputada Fátima Bezerra, é a previsão 
da complementação de recursos orçamentários pela 
União, para que os municípios possam desenvolver o 
programa, sobretudo a remuneração do piso salarial.

Portanto, V.Exa. apresentando a matéria na terça-
feira no Colégio de Líderes, tenho certeza de que todos 
os Líderes partidários vão apoiar a PEC do Deputado 
Raimundo Gomes de Matos e o relatório da Deputada 
Fátima Bezerra.

O SR. CHICO LOPES – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação do partido.

O SR. NEUDO CAMPOS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. NEUDO CAMPOS (PP – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei nas 3 
vezes anteriores com o Partido Progressista. 

O SR. VICENTINHO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. VICENTINHO (PT – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com a ban-
cada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a 
palavra, pela ordem, o Deputado Raimundo Gomes 
de Matos.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB 
– CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, há um apelo de vários Parlamentares nesta 
Casa no sentido de realmente pautarmos a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 391.

Há poucos minutos, o Deputado Maurício Rands 
falou da necessidade de normatizarmos as funções 
dos agentes comunitários de saúde, como também 
dos agentes de combate às endemias. O relatório foi 
aprimorado pela Deputada Fátima Bezerra, a partir do 
apoiamento que tivemos na Proposta de Emenda à 
Constituição nº 391, e, com certeza, pela sensibilidade 
que V.Exa. e os demais Líderes têm, essa matéria irá à 
votação. Assim, poderemos, dentro do Sistema Único 
de Saúde – SUS, fazer com que a porta de entrada, 
que é a atenção básica, que são justamente os agen-
tes comunitários de saúde e os agentes de combate 
às endemias, seja normatizada; poderemos votar essa 
matéria, como V.Exa., Sr. Presidente, bem já frisou. 
Diversos agentes comunitários de saúde estiveram 
em seu gabinete, e V.Exa., de imediato, estabeleceu 
a instalação daquela Comissão Especial.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO MARRONI – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. FERNANDO MARRONI (PT – RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o meu partido.

O SR. MARCELO MELO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MARCELO MELO (Bloco/PMDB – GO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o PMDB.

O SR. JORGINHO MALULY – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65085 

O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
fazer um registro.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

O SR. JORGINHO MALULY – Quero parabenizar 
o Dr. Luiz Flávio Borges D’Urso, reeleito Presidente da 
OAB de São Paulo e membro do nosso partido. Que 
tenha sucesso!

 Também o Dr. Alceu Batista, da minha querida 
Araçatuba, elegeu-se Presidente da OAB. Que faça 
uma boa gestão!

 Deixo registrados esses fatos, Sr. Presidente. 
Parabenizo os 2 Presidentes da OAB: Dr. D’Urso, da 
Capital do Estado de São Paulo, e também o Dr. Alceu, 
da minha cidade de Araçatuba.

 Muito obrigado, Sr. Presidente, Deputado Mi-
chel Temer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito 
bem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra, pela ordem, o Dr. Darcísio Perondi.

O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB – RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
em nome da Liderança do Bloco Parlamentar PMDB/
PTC – queremos também reforçar a importância da vo-
tação da PEC dos agentes de saúde, que são os anjos 
da guarda, os santos protetores, os para-choques do 
SUS. Batem à porta das casas de mais de 100 milhões 
de brasileiros, fazendo a prevenção e divulgação da 
saúde. Portanto, são extraordinários. Agora, ganham 
pouco e foram abandonados.

O Congresso Nacional, lentamente, vem agindo. 
Este é o terceiro marco legal que estamos fazendo para 
a regularização definitiva desses agentes de saúde, 
líderes de bairro, que ajudam a diminuir a internação, 
ajudam a diminuir a mortalidade infantil. São agentes 
poderosos.

O PMDB maciçamente vai votar na semana que 
vem, como o fez na Comissão Especial, cujo Presi-
dente era o Deputado Pedro Chaves. 

Sr. Presidente, o Brasil inteiro vai aplaudir esta 
Casa com a votação da PEC dos agentes de saúde. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 

a palavra ao Deputado Eugênio Rabelo.
O SR. EUGÊNIO RABELO (PP – CE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, gostaria de mencionar aqui alguns dados 
oficiais em torno da economia do meu Estado, que 
me parecem bastante expressivos. No Ceará, foram 
gerados, em outubro passado, 11 mil empregos de 
carteira assinada, o que corresponde a um aumento 

de 1,26% em relação ao mês anterior. Este foi o me-
lhor resultado do Estado em toda a série histórica do 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do 
Ministério do Trabalho. 

A estatística foi divulgada na semana passada. 
Os setores de atividade econômica que mais se desta-
caram foram, pela ordem, serviços, indústria de trans-
formação, comércio, construção civil e agropecuária. 
O resultado do mês passado, que é a diferença entre 
admissões e desligamentos, foi o segundo melhor de 
todo o Nordeste. O saldo positivo maior, considerando 
cidades com mais de 30 mil habitantes, ocorreu em 
Fortaleza, Juazeiro do Norte e Maracanaú. Os núme-
ros demonstram que os investimentos no Estado, prin-
cipalmente em infraestrutura, estão dando condições 
para que empresas se instalem e outras sejam criadas, 
gerando assim mais emprego para a população. 

Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto. 
Estive, na semana passada, na cidade de Pacajus, 
participando de um evento que considero da maior 
importância em termos de modernização da adminis-
tração municipal. O Prefeito Pedro Figueiredo decidiu 
concentrar toda a alimentação das escolas do Muni-
cípio em uma única cozinha. Teve grande repercussão 
e aplausos da comunidade a inauguração da cozinha 
industrial, que, a partir de janeiro de 2010, vai produzir 
e distribuir toda a merenda escolar da rede pública de 
ensino de Pacajus, evitando que as refeições sejam 
feitas nas escolas. Ela vai atender a 36 escolas do 
ensino fundamental e 20 centros de educação infan-
til. Suas câmaras frigoríficas vão armazenar alimentos 
provenientes da agricultura familiar e produtos doa-
dos pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar 
e Nutricional. 

Faço este registro para daqui parabenizar o ilus-
tre Prefeito de Pacajus, Pedro José Philomeno Gomes 
Figueiredo, por esse empreendimento que revela sua 
concepção moderna e a capacidade gerencial que 
caracterizam sua dinâmica gestão. 

Obrigado.
A SRA. ANA ARRAES (Bloco/PSB – PE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, no momento em que comemoramos 
120 anos da implantação da República no País, é im-
portante lembrar que o regime vigente no Brasil desde 
1889 foi marcado por golpes, conspirações e longos 
períodos de ditaduras. A proclamação da República, 
em 1889, foi, na verdade, um golpe elaborado pelas 
elites oligárquicas em conjunto com os militares, com a 
única intenção de manter seus privilégios. O povo não 
teve lugar na nova ordem estabelecida, e a primeira 
eleição presidencial só aconteceu em 1894, quando foi 
eleito Prudente de Moraes. O próprio Marechal Deodo-
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ro da Fonseca não chegou a concluir o seu mandato. 
Desagradou aos cafeicultores paulistas, tentou fechar 
o Congresso e terminou renunciando ao mandato em 
1891, 3 anos antes do previsto.

Três razões podem ser apontadas como res-
ponsáveis pela implantação da República no Brasil, e 
nenhuma delas contempla o povo: a desestabilização 
da economia baseada na agricultura de exportação, 
abalada com o fim da escravidão negra; a articulação 
das elites de São Paulo e Minas, que desejavam auto-
nomia e pregavam a implantação de um Estado fede-
rativo, ideia que agradava aos militares; além do fato 
de o Brasil ser o único País independente da América 
do Sul, que ainda vivia sob o regime monárquico.

A chamada República Velha não foi bem um 
exemplo de democracia. Pode-se até ousar dizer que 
a monarquia respeitou mais o direito de expressão do 
que os primeiros republicanos. A política do café com 
leite fazia com que os grandes Estados produtores – 
Minas e São Paulo – possuíssem as maiores banca-
das do Congresso e se revezassem no poder. O ideal 
republicano não existia. A Federação não passava de 
um território dividido entre déspotas patrimonialistas. 
Não existia qualquer preocupação com os problemas 
sociais. Os latifundiários continuavam a dominar o 
campo, embora os trabalhadores representassem 
mais de dois terços da população nacional, vivendo 
na miséria e assumindo uma atitude de total submis-
são aos patrões. 

Vale ressaltar o nível de fraudes observadas nas 
eleições convocadas durante as primeiras décadas da 
República. Apenas 2% da população tinham direito ao 
voto. Compunham este percentual os homens alfabe-
tizados. Mesmo assim, após o fechamento das urnas, 
proclamava-se o resultado mais conveniente. O voto 
feminino só foi instituído em 1932. Contudo, foi aboli-
do em 1937, pelo Estado Novo, sendo recuperado em 
1946. Já os analfabetos, só conquistaram o direito de 
votar com a Constituição de 1988. 

O Estado Novo foi filho da Revolução de 30, 
considerada por alguns como um marco na quebra 
do modelo político vigente. Mas, na verdade, não pas-
sou de outro golpe que culminou com a deposição do 
Presidente Washington Luís e a ascensão de Getúlio 
Vargas. Mais uma vez, o povo também foi excluído na 
Revolução de 1930. Encantado pelo poder, em 1937, 
Getúlio estabeleceu a ditadura do Estado Novo, per-
maneceu no poder até 1945. 

Nacionalista, incentivador da industrialização, mas 
inspirado na doutrina fascista, Getúlio contou com o 
apoio do incipiente empresariado, dos integralistas, de 
parte das classes médias e da cúpula militar. Instituiu 
a repressão política, a censura à imprensa, a tortura 

e a prisão dos considerados opositores ao Governo. 
Preocupado com a possível reação dos sindicalistas, 
Getúlio implantou uma legislação trabalhista avançada, 
já que reconhecia direitos até então ignorados pelos 
seus antecessores, mas que permitiam manter os tra-
balhadores urbanos sob controle. Isso lhe valeu o títu-
lo de Pai dos Pobres. Na época, o Brasil era um País 
agrário, com pequena área urbana, e a dita legislação 
só foi implementada para os trabalhadores urbanos. 
Pernambuco, em 1963, através do Acordo do Campo, 
realizado sob o comando do Governador Arraes, foi o 
primeiro Estado do Brasil a instituir os direitos traba-
lhistas, tais como: carteira assinada, décimo terceiro 
mês, salário mínimo, entre outros.

Seu sucessor, Eurico Gaspar Dutra, eleito pelo 
voto direto, também não foi muito democrático, focando 
sua intolerância nos comunistas, cujo partido foi posto 
na ilegalidade. Getúlio voltou a presidir o País em 1951. 
Enfrentou várias tentativas de golpe e sofreu imensas 
pressões, especialmente para abrir a economia do Bra-
sil ao capital internacional, suicidou-se em 1954 com 
um tiro no peito. Assumiu o Vice, Café Filho, que não 
se conformou com tão pouco tempo de mandato. Com 
a eleição de Juscelino Kubitschek, em 1955, passou 
a conspirar para impedir a posse, mas não teve força 
suficiente para isso. 

JK foi sucedido por Jânio Quadros, exerceu 8 
meses de mandato, renunciou ao tentar consumar um 
golpe para angariar maiores poderes. Seu vice, João 
Goulart, encontrava-se na China, e não foram poucos 
os esforços feitos pelos militares para impedir que as-
sumisse a Presidência. Um acordo garantiu que ocu-
passe o cargo. Porém, teve seus poderes mutilados 
pela implantação do Parlamentarismo. A realização de 
um plebiscito no ano seguinte restabeleceu o presiden-
cialismo. Empenhado em realizar reformas de base, 
Jango tornou-se mais perigoso aos olhos dos militares 
e de seus aliados norte-americanos, empenhados em 
derrubar todos os Governos de Esquerda do Cone Sul. 
Enquanto isso, às escuras estava sendo tecido o golpe 
militar que o afastou o Presidente do cargo em 1964 e 
estabeleceu um clima de terror no País.

A deposição de João Goulart foi sucedida por 
22 anos de ditadura militar. Digo 22 anos de ditadura 
militar porque a Anistia, conquistada em 1979, não re-
presentou a volta do Estado Democrático de Direito. 
Somente em 1986 tivemos uma eleição que, apesar de 
indireta, deu a vitória a Tancredo Neves, o primeiro civil 
que deveria ocupar a Presidência da República depois 
do golpe. Na véspera da posse, Tancredo foi internado 
gravemente doente; faleceu no dia 21 de abril. Em seu 
lugar assumiu José Sarney, Vice-Presidente. 
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O povo, contudo, só votou para escolher seu Pre-
sidente nas eleições gerais de 1989. Portanto, fica claro 
que a Anistia foi mais lenta e gradual do que podería-
mos esperar e não representou o fim da ditadura. A Lei 
da Anistia previu, inclusive, que os seus beneficiários 
só podiam reaver os direitos políticos cassados 1 ano 
depois. Mesmo tímida, a Anistia mostrou-se extrema-
mente importante para abrir caminho à legalidade. Pre-
sos políticos foram libertados e os exilados voltaram 
ao País, fortalecendo a luta pela democracia. 

A Constituição de 1988 fez do Brasil um Estado 
Democrático de Direito. Mas, acredito que só agora, 
no Governo Lula, é que ela está saindo concretamen-
te do papel, após mais de 500 anos de uma história 
marcada pela exclusão dos pobres. Isto começa a se 
consolidar 30 anos depois da Anistia. Vivenciamos 
hoje a primeira tentativa de colocar o povo brasileiro 
na pauta das ações de Governo, buscando compensar 
a nossa ancestral falta de direitos sociais. Depois de 
termos alcançado a democracia política, precisamos 
atingir a democracia econômica e social. E sabemos 
que ainda temos uma longa estrada para percorrer. 
A superação dos obstáculos se dará pela luta e pela 
vontade de vermos a Nação brasileira consolidada na 
essência da democracia de direito e deveres. 

Muito obrigada e boa tarde.

V – ORDEM DO DIA

Presentes os seguintes Srs. Deputa-
dos:

RORAIMA

Francisco Rodrigues DEM 
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amapá: 2

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Paulo Rocha PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc

Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 11

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT 
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Sabino Castelo Branco PTB 
Total de Amazonas: 5

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Ernandes Amorim PTB 
Lindomar Garçon PV 
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rondônia: 5

ACRE

Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 3

TOCANTINS

Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

Bene Camacho PTB 
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PR 
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Sarney Filho PV 
Total de Maranhão: 8

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eugênio Rabelo PP 
Flávio Bezerra PRB PsbPCdoBPmnPrb
Gorete Pereira PR 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
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Leo Alcântara PR 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 15

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Elizeu Aguiar PTB 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR 
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

Efraim Filho DEM 
Wellington Roberto PR 
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Armando Monteiro PTB 
Bruno Araújo PSDB 
Bruno Rodrigues PSDB 
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 
Maurício Rands PT 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Roberto Magalhães DEM 
Silvio Costa PTB 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 18

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB 
Augusto Farias PTB 

Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PSC 
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Iran Barbosa PT 
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
José Carlos Machado DEM 
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe: 6

BAHIA

João Carlos Bacelar PR 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Bassuma PV 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Márcio Marinho PRB PsbPCdoBPmnPrb
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR 
Milton Barbosa PSC 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Tonha Magalhães PR 
Veloso PMDB PmdbPtc
Total de Bahia: 11

MINAS GERAIS

Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV 
Edmar Moreira PR 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PR 
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB PmdbPtc
Lael Varella DEM 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Mário de Oliveira PSC 
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Delgado PT 
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Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Rafael Guerra PSDB 
Rodrigo de Castro PSDB 
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 30

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC 
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Manato PDT 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Chico Alencar PSOL 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Felipe Bornier PHS 
Fernando Gabeira PV 
Filipe Pereira PSC 
Geraldo Pudim PR 
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Indio da Costa DEM 
Jair Bolsonaro PP 
Leandro Sampaio PPS 
Miro Teixeira PDT 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 21

SÃO PAULO

Antonio Bulhões PRB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Bispo Gê Tenuta DEM 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Nechar PP 

Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB 
Edson Aparecido PSDB 
Eleuses Paiva DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chiarelli PDT 
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
Jorginho Maluly DEM 
José Aníbal PSDB 
José Eduardo Cardozo PT 
José Genoíno PT 
José Paulo Tóffano PV 
Lobbe Neto PSDB 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcelo Ortiz PV 
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Milton Monti PR 
Milton Vieira DEM 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Alves PTB 
Roberto Santiago PV 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
Total de São Paulo: 48

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Pedro Henry PP 
Thelma de Oliveira PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga DEM 
Jofran Frejat PR 
Magela PT 
Total de Distrito Federal: 3
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GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB 
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Total de Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Dagoberto PDT 
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Total de Paraná: 5

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 
Nelson Goetten PR 
Vignatti PT 
Total de Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

Cláudio Diaz PSDB 
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT 
Enio Bacci PDT 
Geraldinho PSOL 
Germano Bonow DEM 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS 

Onyx Lorenzoni DEM 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 13

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 270 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. GLADSON CAMELI (PP – AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para justi-
ficar, votei com o partido nas votações anteriores.

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) – Requeri-
mento assinado pelo nobre Líder do PR – Deputado 
Sandro Mabel, que requer preferência para que a PEC 
nº 130, de 2007, seja apreciada como Item 1 da pauta 
da presente sessão.

REQUERIMENTO

“Senhor Presidente, nos termos dos arts. 
83, 117, 160 e do § 8º do art. 202 do Regimento 
Interno, requeremos a V. Exa. preferência para 
que a PEC nº 130, de 2007, seja apreciada 
como Item 1 da pauta da presente sessão.

 Sala das Sessões, 18 de novembro de 
2009. – Sandro Mabel, Líder do PR.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao Deputado Sandro 
Mabel, que falará a favor da matéria.

O SR. SANDRO MABEL (PR – GO. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, pelo acordo que fizemos, 
pedimos essa inversão de pauta. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não.
O SR. JOSÉ ANÍBAL – De acordo.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 

votar.
 Como vota o PMDB?
O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Vota “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”. 
Como vota o PT? (Pausa.)
O SR. ANDRÉ VARGAS (PT – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PT vota “sim”, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”. 
Quem mais vota?
Deputado José Carlos Aleluia, o DEM como vota?
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Votamos “sim”, 
Sr. Presidente.
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O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PSDB vota “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSDB 
vota “sim”

 Como vota o PP?
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PP vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Sim”.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
sei por que essa pressa agora de votar essa questão 
de acabar com o foro privilegiado.

 Nós encaminhamos o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PPS 

vota “não”.
 Como vota o PP? (Pausa.) 
O PP já votou, não é?
 O Democratas já votou também. O Democratas 

votou “sim”. Coloquem no painel.
 Como vota o Bloco? (Pausa.)
 Como vota o PR? (Pausa.)
 Como vota o PP?
O SR. VILSON COVATTI (PP – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PP vota “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PP – “sim”.
 Como vota o PTB?
O SR. ARMANDO ABÍLIO (PTB – PB. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PTB vota “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Sim”.
 Como vota o PDT?
O SR. DAGOBERTO (PDT – MS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PR vota 

“sim”. Coloquem no painel que o PR vota “sim”.
 Como vota o PV? (Pausa.)
O SR. MÁRCIO FRANÇA (Bloco/PSB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Bloco vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PSOL?

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – “Não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSOL 
vota “não”.

Muito bem. Todos votaram, não?
O SR. LAERTE BESSA (PSC – DF. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSC 

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.)

 APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sobre a 

mesa requerimento de preferência para que a PEC 
nº 471, de 2005, seja apreciada em segundo lugar na 
sessão extraordinária de hoje.

REQUERIMENTO

“Senhor Presidente, requeremos a V. 
Exa., na forma do art. 160 do Regimento In-
terno da Câmara do Deputados, a preferên-
cia para que a PEC 471-B seja apreciada em 
2º lugar na sessão extraordinária de hoje, dia 
18/01/2009.

Sala das Sessões, 18 de novembro de 
2009. – Júlio César, DEM; João Campos, 
PSDB; e Manoel Salviano, PSDB”

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Somos contra, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O DEM 
vota contra, vota “não”.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota “não”, 
Sr. Presidente. O acordo tem que ser cumprido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PT?

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PT vota “não”, Sr. 
Presidente. Nós fizemos um acordo de ordem e res-
peitamos o acordo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PT 
vota “não”.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Democratas 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PSDB?

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – “Não”, Sr. Presidente. O 
acordo foi outro. O acordo feito é “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PP? (Pausa.)

 Como vota o PR? (Pausa.)
 Como vota o Bloco?
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco 
vota “não”, Sr. Presidente.
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 A SRA. GORETE PEREIRA (PR – CE. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – O PR vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PR?

 A SRA. GORETE PEREIRA – “Não”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PTB?

O SR. ELIZEU AGUIAR (PTB – PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PTB vota “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
 Quem mais? (Pausa.)
O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PSOL vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSOL 
vota “não”.

 Como vota o PSC?
O SR. EDUARDO AMORIM (PSC – SE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PSC vota “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
 Como vota o PPS? (Pausa.)
 Como vota o PV? (Pausa.)
 Como vota o PDT?
O SR. DAGOBERTO (PDT – MS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. VILSON COVATTI (PP – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP indica 
“sim”, conforme orientação igual à do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP in-
dicou “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 SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Prejudicado 

o seguinte requerimento de inversão de pauta do PTB:

REQUERIMENTO

 “Senhor Presidente, nos termos do art. 
160, combinado com o art. 117, inciso XVI, do 
Regimento Interno, requeremos INVERSÃO DE 
PAUTA para que o item 3 da pauta, a PEC nº 
471-B, seja apreciada como item 2.

 Sala das Sessões, 18 de novembro de 
2009. – Jovair Arantes, Líder do PTB.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Item 2. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
N° 130-B, DE 2007 

(Do Sr. Marcelo Itagiba e Outros)

Votação, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 130-B, 
de 2007, 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; tendo 
parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela admissibili-
dade desta e da de nº 168/2007, apensada 
(Relator: Dep. Regis de Oliveira); e da Co-
missão Especial, pela aprovação desta e da 
de nº 168/2007, apensada, com substituti-
vo (Relator: Dep. Regis de Oliveira). Tendo 
apensada a PEC nº 168/07.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sobre a 
mesa há requerimento no seguinte teor. (Pausa.)

 Estamos na fase da votação.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
ainda falta o encaminhamento.

O SR. REGIS DE OLIVEIRA (PSC – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
discussão já está encerrada? Agora é só encaminha-
mento, não há mais possibilidade de falar?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Encami-
nhamento.

O SR. REGIS DE OLIVEIRA – Gostaria, eventu-
almente, se for o caso...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 
de encaminhar.

O SR. REGIS DE OLIVEIRA – Não, de expor as 
razões da matéria, como Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – V.Exa. foi 
o Relator, vou conceder-lhe a palavra.

 Vamos ver qual requerimento há aqui. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há reque-

rimento do nobre Líder Fernando Coruja, que pede o 
adiamento da votação por duas sessões. 

REQUERIMENTO

“Senhor Presidente, requeiro a V. Exa., 
nos termos do art. 193 do Regimento Inter-
no, adiamento da votação da PEC 130-B, de 
2007, constante da Ordem do Dia por duas 
sessões.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 
2009. – Fernando Coruja, Líder do PPS.”
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O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Retiro o requerimen-
to, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Retira o 
requerimento.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Para uma questão de 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há tam-
bém requerimento do Democratas para retirar – só um 
momento –; para adiar a votação por duas sessões.

REQUERIMENTO

“Senhor Presidente, requeremos a V. 
Exa., nos termos regimentais o adiamento da 
votação por duas sessões da PEC 130-B/07, 
constante do item 2 da presente Ordem do 
Dia.

Sala das Sessões, 4 de novembro de 
2009. – Jorginho Maluly, Vice-Líder do 
DEM.”

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, retiro.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para uma 
questão de ordem, com a palavra o Deputado Miro 
Teixeira.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Questão de 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sendo dada a pala-
vra ao Relator, seguramente, para defender a proposta, 
haveria a possibilidade de se estabelecer o contradi-
tório com alguém que falasse contra?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Veja, S.Exa. 
vai encaminhar a votação, porque, na condição de Re-
lator, tem preferência. 

O SR. MIRO TEIXEIRA – Ah, então é encami-
nhamento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É encami-
nhamento. É preciso verificar quem se inscreveu para 
o encaminhamento. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Mas há 
mais um requerimento, aqui, de autoria do DEM – para 
que seja feito artigo por artigo. 

REQUERIMENTO

“Senhor Presidente, requeremos a V. 
Exa., nos termos do art. 117, XIII, do Regi-
mento Interno que a votação da PEC 130-B/07 
seja feita artigo por artigo.

 Sala das Sessões, 4 de novembro de 
2009. – Jorginho Maluly, Vice-Líder do De-
mocratas.”

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
retiramos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Retira.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-

caminhar a favor, tem preferência o Relator, Deputado 
Regis de Oliveira.

O SR. REGIS DE OLIVEIRA (PSC – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou ser bastante 
breve, apenas para esclarecer ao Plenário qual é a pro-
posta, qual é a ideia, do que se trata. Em verdade, essa 
proposta vem em decorrência de uma pesquisa que fiz, 
trazendo para o relatório manifestação de muitos Minis-
tros do Supremo Tribunal Federal. Joaquim Barbosa, por 
exemplo, diz que, por isso, a melhor forma seria acabar 
com o foro privilegiado. O mesmo diz o Ministro Joaquim 
Barbosa em outras oportunidades. Marco Aurélio diz 
que entende a extensão da prerrogativa de foro como 
um retrocesso e não como um avanço no campo de-
mocrático. O Ministro Lewandowski diz que isso é uma 
verdadeira excrescência. E vai por aí afora. São inúmeras 
as manifestações contra o foro privilegiado.

 O que acontece com esse foro privilegiado e qual 
é a proposta que está contida neste voto? Vamos tratar 
do nosso caso. Se um Deputado Federal for acusado 
de alguma coisa, quem oferece denúncia é o Procura-
dor-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal, 
que acolhe ou não. Recebida a denúncia, o processo é 
remetido ao primeiro grau de jurisdição, onde seremos 
interrogados perante o juiz de primeiro grau, onde será 
feita toda a instrução processual e tomada a decisão de 
primeiro grau, condenando-nos ou absolvendo-nos. Com 
um detalhe: como todas as autoridades, desde o Presi-
dente da República até o Prefeito do menor Município, 
todos nós, todas as autoridades vão para o primeiro grau 
de jurisdição, tenho de prevenir eventuais abusos que 
possam ocorrer na decisão de primeiro grau. Não posso 
aceitar que um juiz de primeiro grau possa prender o 
Presidente da República ou afastá-lo das suas funções. 
Causaria um transtorno institucional completo.

 Resultado: essas decisões cautelares que im-
plicarem invasão na intimidade de locomoção ou pa-
trimonial têm de ter a concordância prévia do Supre-
mo; é um ato de controle prévio do Supremo Tribunal 
Federal. Só isso vem para o Supremo. A partir daí, o 
primeiro grau decide o recurso para o segundo grau. 
Como pode ocorrer retardamento na decisão judicial, 
e isso pode provocar também a impunidade, que é o 
que não queremos, estamos prevendo a criação de 
juízes especiais, foro especial só para tratar dessas 
hipóteses criminais. O recurso para o segundo grau 
de jurisdição também terá câmaras especializadas. 
Portanto, o processo não é distribuído para todos os 
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juízes, mas há prevenção de uma determinada vara e 
de uma determinada câmara recursal.

 Por consequência, isso volta a ter um duplo grau 
de jurisdição, que é uma garantia constitucional. Tive-
mos o cuidado de levantar, junto ao Supremo Tribunal 
Federal, todos os processos civis e criminais, os inqué-
ritos, os recursos, porque também se discutiu a possi-
bilidade de trazermos para esse foro, para o Supremo 
Tribunal Federal, as ações civis de improbidade e os 
eventuais recursos. Essa hipótese foi afastada. Portanto, 
o término do foro privilegiado que aqui se discute diz 
respeito exclusivamente à parte penal. Embora tivés-
semos feito levantamento junto ao Supremo de todos 
os processos, recursos e inquéritos que por ali trami-
tassem, ficamos apenas na parte criminal.

 Tudo volta ao juiz de primeiro grau, que atende 
ao princípio republicano, que atende às necessidades 
efetivas da comunidade, que deseja o término de qual-
quer privilégio. Esse é, em síntese – absoluta síntese, 
Sr. Presidente –, o projeto que se apresenta à Casa. É 
apenas isso que eu queria deixar claro para os colegas 
ficarem convencidos ou não a respeito da proposta.

O SR. MARCELO ITAGIBA – Sr. Presidente, na 
condição de autor, gostaria de pedir a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Darei a pa-
lavra a V.Exa. no momento do encaminhamento. Agora, 
tem de falar um contra. V.Exa. é a favor, suponho.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado José 
Carlos Aleluia, que falará contra a matéria.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, há tempo para tudo, mas não é tempo para 
tratarmos desse assunto. Concordamos em votar, mas 
não temos compromisso com o mérito.

 Não podemos mudar a Constituição para be-
neficiar quem está sendo processado, seja quem for, 
até mesmo amigos a quem prezo. Jamais votaria para 
mudar a Constituição para alongar um processo meu 
ou de quem quer que fosse. 

 Não devemos votar isso. Esta Casa vai ficar mui-
to mal amanhã. Aliás, hoje à noite nos noticiários da 
televisão. Todos dirão que votamos para beneficiar os 
colegas que estão processados no Supremo Tribunal 
Federal. Aqui está o ponto em que os advogados irão 
se sustentar para que os processos sejam interrompi-
dos e voltem todos eles à primeira instância.

É evidente que a lei retroage para beneficiar o réu. 
É evidente que a lei retroage para ampliar o direito de 
defesa. É evidente que os processos dos companheiros 
que estão no Supremo Tribunal Federal vão voltar à pri-
meira instância. Sabem quando eles serão concluídos? 
Quando a maioria deles já tiver morrido. Não podemos 

votar isso. Não vamos colocar a Câmara numa situação 
tão difícil. Não vamos votar essa PEC, porque depois 
vão dizer que é a PEC dos mensaleiros.

 Eu não voto. Eu não sujo a minha mão com isso. 
Eu não abro mão do sistema que está hoje. Poderemos 
até reformá-lo, mas não agora, não nesta Legislatura, 
neste momento. Vamos votar. Votarei contra. Vou dar 
quorum votando contra.

Infelizmente, às vezes, o mandato popular, a re-
presentação que me deram me obriga a ser antipático 
com alguns, mas prefiro ser antipático com alguns a trair 
a consciência do eleitor que me mandou para cá.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor, concedo a palavra ao autor, Deputado Marce-
lo Itagiba.

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB – RJ. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
na condição de autor desta PEC, venho trazer uma 
informação que me parece bastante pertinente e opor-
tuna. De onde nasceu essa PEC? Nasceu justamente 
de uma conferência da Associação dos Magistrados 
Brasileiros, que dizia que a raiz de todos os males, a 
raiz da impunidade neste País se devia única e exclu-
sivamente à questão do foro privilegiado.

 Naquela sessão da Associação dos Magistrados 
Brasileiros, utilizei-me da palavra para dizer que não eram 
apenas os Parlamentares os detentores do foro privilegiado, 
mas todas aquelas outras autoridades públicas, inclusive 
os juízes e os procuradores da República. E que, se eles 
achavam que a raiz de todos os males era exatamente a 
questão do foro privilegiado, eu iria sair dali e imediata-
mente propor uma emenda constitucional que retirasse 
o foro privilegiado de toda e qualquer autoridade. Assim 
o fiz. Colhi as assinaturas necessárias e apresentei essa 
PEC antes da formulação de qualquer denúncia. 

Uns dizem que hoje isso poderá aproveitar a alguns 
que estão sendo submetidos a julgamento. Não desejo 
que aproveite a esses que estão sendo submetidos, neste 
momento, a um julgamento perante o Supremo Tribunal 
Federal. No entanto, não me parece oportuno e correto 
que um juiz no Nordeste dê um tiro na cara de um vigi-
lante, todos assistam na televisão, e esse juiz seja julga-
do por um foro privilegiado. Não me parece correto que 
um promotor público do Estado de São Paulo mate sua 
mulher e tenha o privilégio de ser julgado por um tribunal 
de justiça. Sou daqueles que defendem que todos têm 
de ser necessariamente iguais perante a lei. E o que esta 
PEC propõe é exatamente isso, fazer com que todos os 
brasileiros sejam verdadeiramente iguais perante a lei e 
que todos eles sejam julgados pelo mesmo juiz.

 Portanto, Srs. Deputados, entendo que esta PEC 
deve ser aprovada, e as emendas apresentadas tanto 
pelo meu partido, o PSDB – quanto pelo PPS – deve-
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riam ter sido acolhidas e votadas no sentido de que 
não fossem aproveitados aqueles que ora se encontram 
submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal 
Federal, porque, dessa forma, estaríamos corrigindo 
algo que precisa ser corrigido, fazendo com que cada 
um responda objetivamente pelos seus crimes perante 
o mesmo tribunal que qualquer cidadão comum. 

 Por isso, peço que esta PEC seja aprovada no 
sentido de tornar todos verdadeiramente iguais pe-
rante a lei.

 Aliás, todas as pesquisas feitas pelos meios de 
comunicação demonstram que esse é o desejo da po-
pulação, até porque os procedimentos que se encon-
tram no Supremo Tribunal Federal raramente, ou sequer, 
condenaram quem quer que seja, estão há anos trami-
tando no Supremo, e jamais chegam a uma solução, 
praticando, inclusive, algo que me parece totalmente 
incorreto, indevido e ilegal, que é fazer com que a con-
centração processual se desfaça, fazendo com que a 
instrução seja feita em uma instância diferente e por um 
juiz diferente daquele que irá julgar a matéria.

 Portanto, Srs. Deputados, esta PEC tem por obje-
tivo fazer com que todos sejam iguais perante a lei. Por 
essa razão, peço o apoio para que ela seja aprovada 
nos termos daquilo que o Deputado Regis de Oliveira 
colocou e aperfeiçoou com muita competência durante 
a Comissão Especial.

 Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Agora en-

caminha mais um contrariamente. 
Tem a palavra o Deputado Duarte Nogueira. 

(Pausa.)
 Com a palavra o Deputado Antonio Carlos Men-

des Thame. (Pausa.)
 Para encaminhar contrariamente, concedo a pa-

lavra ao Deputado Dr. Ubiali. (Pausa.)
 Para encaminhar contrariamente, concedo a pa-

lavra ao Deputado Miro Teixeira.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
existem tarefas que mesmo o maior talento não con-
segue desempenhar. O Deputado Regis de Oliveira é 
juiz de grande talento, doutrinador de grande talento, 
Deputado de grande talento, mas a obra que construiu 
no substitutivo da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 130-B não é uma obra de grande talento.

 Eu ouvi da tribuna, como ouvi, em seguida, o De-
putado Marcelo Itagiba dizer que está acabando com o 
foro especial por prerrogativa de função. Eu lhes afirmo: 
está sendo criado um novo foro especial por prerrogativa 
de função, e, no meu ponto de vista, excêntrico, porque 
diversificado. Remete promotores, procuradores, juízes 
– que muitas vezes se incompatibilizam com Governa-

dores, contra quem dão decisão – à primeira instância, 
ao primeiro grau. A prerrogativa por exercício de função 
não é algo que surge para proteger autoridade.

A prerrogativa por exercício de função é que permi-
te à autoridade desempenhar exemplarmente, destemi-
damente, os deveres que lhe são impostos pela Consti-
tuição do País, por todas as aspirações populares.

 Não tenho tempo aqui para comentar artigo por 
artigo. Fiz as anotações. Eu lhes asseguro: não há uma 
revogação do foro especial, porque a denúncia é do 
Procurador-Geral da República, no caso de Deputa-
dos, tem que ser aceita pelo Supremo. Que igualdade 
perante a lei é essa? Que cidadão num bairro pobre 
tem isso? Esse discurso não serve.

Eu faço discurso, sim, da defesa de prerrogativas de 
Parlamentares, de Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
de juízes, de procuradores, de promotores, para que não 
se desmontem esses apetrechos belos, constitucionais, 
de uma evolução, que foram construídos para a defesa 
dos cidadãos. Dos cidadãos. Isso não foi construído ao 
longo de tanto tempo da nossa história? E não serviu, ja-
mais, para utilidade de qualquer uma dessas autoridades. 
Hoje se vê o Supremo Tribunal Federal condenar juízes 
de tribunais regionais. Como não? Está havendo uma de-
puração em todos os lugares exatamente por este poder 
maior que existe até para apreciar as causas. 

Eu lhes digo que a Emenda nº 1 é pior que o 
soneto. Eu me estimulei a vir à tribuna muito mais por 
causa da Emenda nº 1, porque, a pretexto de dizer que 
não se aplica aos atuais, o que acho de certa maneira 
desleal, permite o voto na matéria principal, para de-
pois votar a Emenda nº 1.

 Vou encerrar com uma homenagem a pessoas 
que estão sendo processadas aqui. E nenhuma delas 
dirigiu um pedido de voto que fosse do meu conheci-
mento. Pessoalmente não fui procurado, não sei de qual-
quer pessoa que tivesse sido procurada pelo voto. 

Pois eu vou lhes dizer: se eu lhes quisesse mal, eu 
votaria a favor dessa emenda, porque V.Exas. que estão 
sendo processados vão entender que o Supremo Tribu-
nal Federal não negará a um juiz de primeiro grau um 
pedido de prisão preventiva. O juiz da causa a qualquer 
tempo vai fazê-lo, e, a partir do momento em que o fizer, 
espero que V.Exas. se lembrem dessas palavras, que não 
são palavras de ódio, não são palavras de revanche, são 
palavras em defesa das instituições do nosso País. 

No meu nono mandato, não estou buscando 
foro especial por prerrogativa de função, mas que as 
gerações futuras possam exercer destemidamente o 
mandato que receberem do povo.

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-

ção o Substitutivo adotado pela Comissão Especial à 
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Proposta de Emenda à Constituição nº 130, de 2007, 
em primeiro turno, ressalvados os destaques.

Art. 1º Os arts. 29, 53, 86, 96, 102, 105, 107, 108 
e 125 da Constituição Federal passam a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 29.  ................................................
 ..............................................................
X – instauração de ação penal contra o 

Prefeito somente após recebida a denúncia pelo 
Tribunal de Justiça, no prazo definido em lei.

 ..............................................................
Parágrafo único. Na hipótese do inciso 

X, compete ao Tribunal de Justiça tomar pro-
vidências cautelares, mediante controle prévio 
da decisão de primeiro grau. (NR)”

“Art. 53.  ................................................
 ..............................................................
§ 1º Os Deputados e Senadores, desde 

a expedição do diploma, somente poderão ser 
processados e julgados após recebimento de 
denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tri-
bunal Federal.

 ..............................................................
§ 3º Recebida a denúncia ou queixa-

crime contra Senador ou Deputado, serão os 
autos remetidos à Justiça Federal ou Comum, 
a quem caberá processar e julgar a causa.

 ..............................................................
§ 9º Compete ao Supremo Tribunal Federal 

tomar providências cautelares, mediante contro-
le prévio da decisão de primeiro grau. (NR)”

“Art. 86. Admitida a acusação contra o 
Presidente da República, por dois terços da 
Câmara dos Deputados, será ele submetido 
a julgamento perante o Senado Federal, nos 
crimes de responsabilidade.

..................................................... (NR)”

“Art. 96.  ................................................
 ..............................................................
III – aos Tribunais de Justiça admitir ou 

rejeitar a instauração de ação penal, no prazo 
definido em lei, bem como decidir sobre pro-
vidências cautelares, contra os Governadores 
dos Estados e do Distrito Federal e, nos crimes 
comuns e de responsabilidade, os desembar-
gadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e 
do Distrito Federal, os membros dos Tribunais 
de Contas dos Estados e do Distrito Federal, 
os membros dos Conselhos ou Tribunais de 
Contas dos Municípios, os juízes estaduais e 
do Distrito Federal e Territórios e os membros 

do Ministério Público, ressalvada a competên-
cia da Justiça Eleitoral. (NR)”

“Art. 102.  ..............................................
 ..............................................................
I –  .........................................................
 ..............................................................
b) (Revogado)
c) (Revogado)
d) o mandado de segurança e o habeas 

data contra atos do Presidente da República, 
das Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, do Tribunal de Contas da 
União, do Procurador-Geral da República e 
do próprio Supremo Tribunal Federal;

 ..............................................................
i) o habeas corpus, quando o coator for 

Tribunal Superior;
 ..............................................................
IV – admitir ou rejeitar a instauração de 

ação penal, no prazo definido em lei, e decidir 
sobre providências cautelares contra:

a) o Presidente e Vice-Presidente da Re-
pública, contra seus Ministros, o Procurador-
Geral da República e os membros do Con-
gresso Nacional;

b) os Ministros de Estado, os Comandan-
tes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, 
ressalvado o disposto no art. 52, I, os mem-
bros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal 
de Contas da União e os chefes de missão 
diplomática de caráter permanente, quando 
se tratar de infrações penais comuns e nos 
crimes de responsabilidade.

 ..............................................................
§ 4º Instaurada ação penal contra as 

pessoas enumeradas no inciso IV, caberá à 
Justiça Federal ou Estadual processar e jul-
gar a causa.

§ 5º O foro competente para a instau-
ração das ações a que se refere o § 4º e da 
ação de improbidade será o Distrito Federal 
ou a capital do Estado em que o réu tiver do-
micílio, ficando prevento o primeiro juízo que 
conhecer da causa. (NR)”

“Art. 105.  ..............................................
I –  .........................................................
a) (Revogado)
 ..............................................................
c) os habeas corpus, quando o coator for 

tribunal sujeito à sua jurisdição, ressalvada a 
competência da Justiça Eleitoral;

 .............. .......................................(NR)”
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“Art. 107.  ..............................................
 ..............................................................
§ 4º Os Tribunais Regionais Federais 

instalarão Varas e Câmaras especializadas 
para processar e julgar os crimes contra a 
Administração Pública, cujos processos terão 
preferência sobre os demais. (NR)”

“Art. 108.  ..............................................
I –  .........................................................
(Revogada) 
 ..............................................................
III – admitir ou rejeitar a instauração de 

ação, no prazo definido em lei, bem como de-
cidir sobre providências cautelares, quando se 
tratar de infrações penais comuns e nos crimes 
de responsabilidade, contra os membros dos 
Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais 
Regionais Eleitorais e do Trabalho, os juízes 
federais da área de sua jurisdição, os juízes 
da Justiça Militar e do Trabalho, e os membros 
do Ministério Público da União, ressalvada a 
competência da Justiça Eleitoral.

Parágrafo único. O foro competente para 
a instauração da ação penal e da ação de im-
probidade contra as pessoas referidas no inci-
so III será a capital do Estado em que tiverem 
domicílio. (NR)”

“Art. 125.  ..............................................
 ..............................................................
§ 8º Os Tribunais de Justiça criarão Varas 

e Câmaras especializadas para processar e 
julgar os crimes contra a Administração Públi-
ca, cujos processos terão preferência sobre 
os demais. (NR)”

Art. 2º Não serão renovados na primeira instân-
cia os atos processuais praticados pelos Tribunais nas 
ações penais e relativas a crime de responsabilidade 
até a data da promulgação desta Emenda, devendo os 
respectivos juízos aproveitá-los, salvo se existir mani-
festo prejuízo ao direito de defesa.

Art. 3º Às autoridades estaduais que até então 
eram processadas e julgadas pelos Tribunais Superiores 
aplicam-se, no que couber, as disposições processuais 
decorrentes das alterações desta Emenda.

Art. 4º É vedada a criação de foro por prerrogativa 
de função pelos Estados, ficando extintos os existentes 
na data da promulgação desta Emenda.

Art. 5º São revogadas 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.

Art. 6º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
orientar a bancada.

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, encer-
rou a discussão?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerrou 
o encaminhamento da votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PMDB 
como vota?

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, por orientação do Líder Henrique Eduardo Alves, o 
PMDB encaminha o voto “sim”, embora reconheça que 
a matéria é de cunho pessoal e que cada um vai ter um 
convencimento. A orientação partidária é voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Voto “sim”.
 O PT como vota?
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PT vota “sim”.
O SR. MÁRCIO FRANÇA (Bloco/PSB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Blo-
co vai encaminhar o voto aberto, liberado, mas a ampla 
maioria vota contrariamente. Vota “não” à matéria.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, para um esclareci-
mento, porque estão perguntando-me no plenário. Eu só 
quero dizer o seguinte: eu me inscrevi para encaminhar 
contra; consequentemente, o meu voto será “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O seu 
voto é “não”, claro.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Bloco 
libera a bancada, é isso? (Pausa.) O Bloco libera a 
bancada.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apesar 
de ser favorável à matéria constitucional, por entender 
que qualquer privilégio em democracia é inadmissível 
e o juiz natural da causa teria competência para fazer 
a devida persecução penal ou a persecução indeni-
zatória, administrativa. Em função de divergências na 
bancada, o PT libera a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PT li-
bera a bancada.

 Democratas?
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Votamos con-
tra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
 PSDB?
O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB – partido a que pertenço, encaminha “não”, em 
função de alguns pontos de vista que entende que 
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devem ser observados, entre eles a possibilidade de 
que a PEC eventualmente favoreça aqueles que estão 
sendo processados. A minha opinião é pela aprovação 
da PEC, pelos motivos que apresentei, mas o PSDB 
encaminha o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PR?
O SR. SANDRO MABEL (PR – GO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR entende 
que está havendo grande falta de compreensão nesta 
matéria. Quero dar um exemplo simples. Temos que virar 
pessoas normais. Hoje, se um Deputado sai de casa e 
atropela e mata uma pessoa que estava saindo de um 
bar, ele vai ser julgado no Supremo. Como a lei criminal 
diz que quem vai julgar tem que fazer a instrução, os pro-
cessos não andam. Por isso, defendemos o fim do foro.

 O que se vai fazer hoje no Supremo? Depois 
da questão do julgamento do mensalão o que está 
acontecendo? Está-se terceirizando a instrução. En-
tão, os juízes federais estão fazendo a instrução para 
acelerar o processo. E o que vai acontecer, então, Sr. 
Presidente? Um Deputado sai de casa agora, atropela 
uma pessoa, e o pedido vai para o Supremo. O Minis-
tro, Sr. Presidente, faz a designação de um juiz para 
fazer a instrução, um juiz de primeira instância. Esse 
juiz vai fazer uma instrução que pode não ser com am-
pla defesa e já vai dizer para o Supremo: “Ministro do 
Supremo, é preciso condená-lo. Ele atropelou e matou 
uma pessoa”. E ele vai ser condenado. E foi Deus que 
o condenou. Não há a quem recorrer.

 A PEC o que faz? Se o Deputado saiu de casa e 
atropelou uma pessoa que tinha bebido e pulou na frente 
do seu carro, o que acontece? Vai o pedido para o Supre-
mo para processar o Deputado. Se o Supremo autorizar, 
vai para um juiz de primeira instância, numa vara, para 
julgar a autoridade. Ele julga a autoridade, faz uma instru-
ção, que nos dá a chance, como a qualquer cidadão, de 
nos defender. Se o Deputado se defendeu, mas perdeu, 
vai para a segunda instância, e ele recorre. Vai para o 
STJ e, na última instância, vai para o Supremo.

 Com isso, Sr. Presidente, o Deputado – qualquer 
autoridade – passa a ser julgado como uma pessoa 
normal. Primeiro, o processo não fica parado, vai sendo 
julgado ao longo do tempo; segundo, dão-nos o direito 
de ampla defesa, como a qualquer um.

 Então, eu quero fazer um pedido aos pares quanto 
à única diferença de qualquer medida cautelar, diferen-
temente do que o Deputado Miro Teixeira disse. Porque, 
se um juiz de primeira instância pode pedir a prisão e 
o Supremo autorizar, isso quer dizer que a instrução 
que vai ser feita pelo Supremo, por um juiz de primeira 
instância, vai pedir a condenação do Deputado em 60, 
90 dias. E o Supremo vai dar também, Sr. Presidente. 
E ele vai ser condenado rapidamente.

 Eu quero pedir aos pares que prestem atenção. 
Acabemos com essa pecha de que temos foro privile-
giado. Não quero ter prerrogativa de foro privilegiado, 
não! Quero ser julgado, mas com justiça, não politica-
mente. Essa é a melhor forma de fazermos isso.

 Peço a todos o voto “sim”. Só assim, nas entre-
vistas – V.Exa. já passou por algumas –, não ouviremos 
mais: “Ah, vocês têm foro privilegiado”. Não teremos 
mais foro privilegiado, mas teremos o direito de defesa 
e a prerrogativa de, em qualquer questão cautelar, se 
se pedir a prisão de um Deputado ter de ir ao Supremo. 
Não é que vai acontecer de qualquer forma.

 Então, peço aos companheiros que analisem 
bem. Vamos sair dessa pecha de ter foro privilegiado 
e, ao mesmo tempo, ter o direito de defesa. Peço o 
voto “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Voto “sim”.
O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, um 

esclarecimento fundamental, por favor, porque há uma 
dúvida séria no Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é quanto 
ao fato de existir, acatada pela Mesa, emenda agluti-
nativa que impede a retroatividade, que garante, me-
lhor dizendo, pelo positivo, que os processos em curso 
continuarão tramitando na instância vigente da prerro-
gativa especial do Supremo. Há emenda aglutinativa, 
a que o Deputado Miro Teixeira fez referência, nesse 
sentido, para ser apreciada pelo Plenário?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há 3 emen-
das aglutinativas propostas à Mesa no mesmo senti-
do. São elas:

EMENDA AGLUTINATIVA AO  
SUBSTITUTIVO APRESENTADO À PEC  

Nº 130, DE 2007 
(Resultante da fusão de expressões do inciso X,  
do Art. 29 da Constituição Federal, constante do  
Art. 1° do Substitutivo da Comissão Especial da  
PEC nº 130/07, de expressões dos arts. 30 e 4°  

do referido Substitutivo, com expressões dos  
arts. 1° e 3° da PEC nº 168, de 2007, apensada.)

Dê-se ao art. 6° do Substitutivo da PEC nº 130, 
de 2007, a seguinte redação:

“Art. 6° Esta Emenda Constitucional en-
tra em vigor na data de sua publicação, res-
salvadas as denúncias recebidas até a data 
da promulgação desta Emenda.”

Justificativa

Esta Emenda tem como escopo evitar que vários 
processos já em tramitação nos Tribunais Superio-
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res sejam enviados para a Justiça Comum em pleno 
andamento processual, contribuindo não só para a 
morosidade dos mesmos, como ainda para a possibi-
lidade de apresentação de inúmeros recursos até as 
instâncias superiores.

É o caso, por exemplo, dos processos do chama-
do “mensalão”, que já se encontram em tramitação no 
Supremo Tribunal Federal, em fase de coleta de de-
poimento de testemunhas e com relator já designado. 
Não é vontade do PPS que processos de tamanha 
envergadura política sejam desviados para a primeira 
instância em tal estágio de andamento. Queremos que 
a Justiça se pronuncie, o mais rápido possível, acerca 
deste e de outros temas que envolvem todos os agen-
tes políticos já indiciados.

Somos a favor da tese do fim do foro especial por 
prerrogativa de função; no entanto, tal entendimento 
só poderia valer para os processos encaminhados à 
Justiça a partir da promulgação desta Emenda, pois 
não há justificativa plausível para que aquilo que já es-
teja sendo julgado volte ao início processual, criando 
embaraços para esta Casa Legislativa e para o próprio 
Poder Judiciário.

Pelos motivos expostos, solicitamos o apoio dos 
nobres pares, a fim de aprovar a PEC em questão, com 
a devida salvaguarda para os processos que já estão 
em tramitação e que tanto interessam à vida política 
de nosso País.

Sala das Sessões,    de    novembro de 2009. – 
Deputado Fernando Coruja, PPS/SC – Deputado Dimas 
Ramalho, PPS/SP – José Carlos Aleluia, DEM/BA – 
José Aníbal, PSDB/SP.

EMENDA AGLUTINATIVA AO  
SUBSTITUTIVO APRESENTADO À  

PEC Nº 130, DE 2007 
(Resultante da fusão de expressões dos  

arts. 10, 30, 40 e 6° do Substitutivo da Comissão  
Especial da PEC nº 130/07, expressões do  
art. 10 da PEC nº 168, de 2007, apensada.)

Dê-se ao art. 3° do Substitutivo da PEC 130, de 
2007, a seguinte redação, suprimindo-se, por conse-
quência, o art. 4° do referido substitutivo, renumeran-
do-se os demais:

“Art. 3° É vedada a criação de foro espe-
cial por prerrogativa de função, ficando extin-
tos os existentes na data da publicação desta 
Emenda. Parágrafo Único. Ficam ressalvadas 
das disposições processuais decorrentes das 
alterações desta Emenda as autoridades que 
até então eram processadas e julgadas pelos 
Tribunais.” (NR)

Justificativa

A presente Emenda Aglutinativa resulta da fu-
são de dispositivos normativos, em estrita observân-
cia do art. 118, §3° do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, visando conferir ao texto coerência e 
coesão interna.

Fiel ao propósito de extinguir o foro privilegiado, 
esta Emenda Aglutinativa resgata parte da redação 
apresentada pela PEC nº 168/2007 apensada para 
o art. 96-A da Constituição. Tal artigo veda a criação 
de foro especial por prerrogativa de função, texto que 
coincide com o objeto do atual art. 40 do Substitutivo 
da Comissão Especial da PEC nº 130/2007, o qual 
além de vedar a criação de tais foros especiais pe-
los estados, extingue os foros atualmente existentes. 
Na Emenda Aglutinativa, tais dispositivos normativos 
estão abrangidos pela nova redação proposta para o 
caput art. 3° do Substitutivo da Comissão Especial. 
Justifica-se, portanto, a supressão do atual art. 4° do 
Substitutivo, uma vez que seu objeto já está integral-
mente abarcado pelo texto agora proposto por esta 
Emenda Aglutinativa.

Ora, a extinção do foro por prerrogativa de função 
toma imprescindível, de forma a atender aos direitos e 
garantias fundamentais atinentes à razoável duração 
do processo e os meios que garantam a celeridade 
de sua tramitação, a previsão de cláusula de transição 
que contemple os processos já em curso na data de 
publicação da referida Emenda Constitucional.

Em consequência, o objeto do art. 3° do Substitu-
tivo da Comissão Especial, que originalmente prevê a 
aplicação das disposições da Emenda às autoridades 
estaduais que até então gozavam de foro privilegiado, 
foi alterado no sentido de, contrariamente, resguardar 
tais autoridades, em âmbito federal e estadual (como 
já se conclui da interpretação que conjuga os arts. 3° e 
4° do referido Substitutivo), das alterações processuais 
decorrentes da referida Emenda Constitucional.

A presente emenda tem por escopo evitar que 
os processos já em tramitação nos Tribunais Supe-
riores sejam remetidos à Justiça Comum, em pleno 
andamento processual, contribuindo não só para a 
morosidade dos mesmos, como ainda para a possibi-
lidade de apresentação de inúmeros recursos até as 
instâncias superiores.

É o caso, por exemplo, dos processos do chama-
do “mensalão”, que já se encontram em tramitação no 
Supremo Tribunal Federal, em fase de coleta de de-
poimento de testemunhas e com Relator já designa-
do. Não é vontade do PPS que processos de tamanha 
envergadura política sejam desviados para a primeira 
instância em tal estágio de andamento. Queremos que 
a Justiça se pronuncie, o mais rápido possível, acerca 
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deste e de outros temas que envolvem todos os agen-
tes políticos já indiciados.

A redação proposta pelo Substitutivo frustra, por 
completo, o objetivo essencial da própria proposta de 
emenda à Constituição que é objeto de apreciação e, 
que conta com amplo apoio dos parlamentares desta 
Casa atentos aos anseios da opinião pública.

Somos a favor da tese do fim do foro especial por 
prerrogativa de função; no entanto, tal entendimento 
só poderia valer para os processos encaminhados à 
Justiça a partir da publicação desta Emenda, pois não 
há justificativa plausível para que aquilo que já esteja 
sendo julgado volte ao início processual, criando em-
baraços para esta Casa Legislativa e para o próprio 
Poder Judiciário.

Pelos motivos expostos, solicitamos o apoio dos 
nobres pares, a fim de aprovar a PEC em questão, com 
a devida salvaguarda para os processos que já estão 
em tramitação e que tanto interessam à vida política 
de nosso País.

Sala das Sessões,    de novembro de 2009. – De-
putado Fernando Coruja – Deputado Dimas Ramalho 
– Deputado Guilherme Campos – Deputado Fernando 
Gabeira – Deputado José Aníbal.

No 3 EMENDA AGLUTINATIVA SUBSTITUTIVA  
À PEC NO 130, DE 2007 

Do Sr. Dep. Fernando Coruja 
(Resultante da fusão do Substitutivo oferecido  
pela Comissão Especial, e de expressões do  

art. 1o da PEC no 168, de 2007, apensada,  
e supressão do art. 4o)

Altera os arts. 29, 53, 86, 96, 102, 105, 
107, 108, 125, e revoga dispositivos da Cons-
tituição Federal, para extinguir o foro por 
prerrogativa de função.

Dê-se ao texto da Proposta de Emenda à Cons-
tituição no 130, de 2007, a seguinte redação:

“Art. 1o Os arts. 29, 53, 86, 96, 102, 105, 
107, 108 e 125 da Constituição Federal pas-
sam a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 29.  .................................................
X – instauração de ação penal contra o 

Prefeito somente após recebida a denúncia 
pelo Tribunal de Justiça.

 .......................................................... ...”

Parágrafo único. Na hipótese do inciso X, com-
pete ao Tribunal de Justiça tomar providências caute-
lares, mediante controle prévio da decisão de primeiro 
grau.’ (NR)

‘Art. 53.  .................................................

 ..............................................................
§ 1o Os Deputados e Senadores, desde 

a expedição do diploma, somente poderão ser 
processados e julgados após recebimento de 
denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tri-
bunal Federal.

 ..............................................................
§ 3o Recebida a denúncia ou queixa-crime 

contra Senador ou Deputado, serão os autos 
remetidos à Justiça Federal ou Comum, a quem 
caberá processar e julgar a causa.

 ..............................................................
§ 9o Compete ao Supremo Tribunal Fe-

deral autorizar providências cautelares, me-
diante controle prévio da decisão de primeiro 
grau.’ (NR)

‘Art. 86. Admitida a acusação contra o 
Presidente da República, por dois terços da 
Câmara dos Deputados, será ele submetido 
a julgamento perante o Senado Federal, nos 
crimes de responsabilidade.

 ................................................... ...’(NR)
‘Art. 96.  .................................................
 ..............................................................
III – aos Tribunais de Justiça admitir ou 

rejeitar a instauração de ação penal, bem como 
decidir sobre providências cautelares, contra 
os Governadores dos Estados e do Distrito 
Federal e, nos crimes comuns e de respon-
sabilidade, os desembargadores dos Tribunais 
de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, 
os membros dos Tribunais de Contas dos Es-
tados e do Distrito Federal, os membros dos 
Conselhos ou Tribunais de Contas dos Muni-
cípios, os juízes estaduais e do Distrito Fede-
ral e Territórios e os membros do Ministério 
Público, ressalvada a competência da Justiça 
Eleitoral; (NR)

“Art. 102.  ..............................................
... ...........................................................
I –  .........................................................
 ..............................................................
b) (Revogado)
c) (Revogado)
d) o mandado de segurança e o habeas 

data contra atos do Presidente da República, 
das Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, do Tribunal de Contas da 
União, do Procurador-Geral da República e 
do próprio Supremo Tribunal Federal;

 ..............................................................
i) o habeas corpus, quando o coator for 

Tribunal Superior;
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 ..............................................................
IV – admitir ou rejeitar a instauração de 

ação penal e decidir sobre providências cau-
telares contra:

a) o Presidente e Vice-Presidente da Re-
pública, contra seus Ministros, o Procurador-
Geral da República e os membros do Con-
gresso Nacional;

b) os Ministros de Estado, os Comandan-
tes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica 
ressalvada o disposto no art. 52, I, os mem-
bros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal 
de Contas da União e os chefes de missão 
diplomática de caráter permanente, quando 
se tratar de infrações penais comuns e nos 
crimes de responsabilidade.

 ..............................................................
§ 4° Instaurada ação penal contra as 

pessoas enumeradas no inciso IV, caberá à 
Justiça Federal ou Estadual processar e jul-
gar a causa.

§ 5° O foro competente para a instau-
ração das ações a que se refere o § 4° e da 
ação de improbidade será o Distrito Federal 
ou a capital do Estado em que o réu tem do-
micílio, ficando prevento o primeiro juízo que 
conhecer da causa. ”(NR)

“Art. 105.  ............................ .................. 
I –...................... ................................... . 
a) (Revogado)
 ..............................................................
c) os habeas corpus, quando o coator for 

tribunal sujeito à sua jurisdição, ressalvada a 
competência da justiça eleitoral.

 .....................................................” (NR)
“Art. 107.  ............................ ..................
 ............................................. .................
§ 4° “Os Tribunais Regionais Federais 

instalarão Varas Câmaras especializadas para 
processar e julgar os crimes contra a Admi-
nistração Pública, cujos processos terão pre-
ferência sobre os demais.” (NR)

‘Art. 108.  .............................. .................
I – ... .................................. ....................
a) (Revogada)
III – admitir ou rejeitar a instauração de 

ação penal, bem como decidir sobre providên-
cias cautelares, quando se tratar de infrações 
penais comuns e nos crimes de responsabilida-
de contra os membros dos Tribunais Regionais 
Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais 
e do Trabalho, os juízes federais da área de 
sua jurisdição, os juízes da Justiça Militar e 

do Trabalho, e os membros do Ministério Pú-
blico da União ressalvado a competência da 
Justiça Eleitoral.

Parágrafo único. “O foro competente para 
a instauração da ação penal e da ação de im-
probidade contra as pessoas referidas no inci-
so III será a capital do Estado em que tiverem 
domicílio.” (NR)

“Art. 125.  ............................ .................. 
§ 8° “Os Tribunais de Justiça criarão Va-

ras e Câmaras especializadas para processar 
e julgar os crimes contra a Administração Pú-
blica, cujos processos terão preferência sobre 
os demais.” (NR)

Art. 2° Não serão renovados na primeira instân-
cia os atos processuais praticados pelos Tribunais nas 
ações penais e relativas a crime de responsabilidade 
até a data da promulgação desta emenda, devendo os 
respectivos juízos aproveitá-los, salvo se existir mani-
festo prejuízo ao direito de defesa.

Art. 3° É vedada a criação de foro especial por 
prerrogativa de função, ficando extintos os existentes 
na data da publicação desta Emenda.

Parágrafo Único. Ficam ressalvadas das dispo-
sições processuais decorrentes das alterações desta 
Emenda as autoridades que até então eram proces-
sadas e julgadas pelos Tribunais.

Art. 4° São revogadas 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.

Art. 5° Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Sala das Sessões,   de novembro de 2009. – De-
putado Fernando Coruja, PPS/SC. – José Aníbal, 
PSDB/SP.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Mesa 
está examinando se é possível ou não o acolhimento 
da emenda aglutinativa.

O SR. CHICO ALENCAR – Isso determina muito 
a nossa orientação e a nossa avaliação dessa maté-
ria, que é complexa. Peço que, até o início da vota-
ção do projeto, essa informação da Mesa chegue ao 
Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – De qual-
quer maneira, se não acolhida a emenda aglutinativa, 
quem a propôs pode recorrer, e eu tenho de submeter 
o recurso ao Plenário – de qualquer maneira.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PT?
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
dirigir-me ao conjunto dos Deputados, em particular 
aos do PT. Entendo essa discussão interna no nosso 
partido, entendo também que alguns Deputados pos-
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sam não seguir a orientação da Liderança, mas peço 
a todos os Deputados que votem “sim” – quero mudar 
a orientação de liberação para “sim” –, mesmo enten-
dendo que razões de consciência, razões de foro ínti-
mo e razões políticas levem alguns Deputados a votar 
“não”. Isso não tem a ver com a posição partidária, 
mesmo porque não fizemos debate aprofundado nem 
adequado na bancada a esse respeito, apesar de a 
mídia divulgar posições acerca do PT.

 Tenho convicção de que é correto acabar com 
o foro privilegiado nos termos em que funciona hoje. 
Não é adequado que uma pessoa que cometa crime 
comum receba tratamento muito diferenciado por ser 
Deputado ou Senador. Portanto, quero pedir aos De-
putados que aprovem a emenda do fim do foro privile-
giado. Sei que é uma posição difícil, pouco debatida, 
mas é fácil chegarmos a uma conclusão.

 Portanto, quero mudar a orientação do PT para 
“sim”, mesmo compreendendo a posição de foro ínti-
mo de alguns Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

 PV?
O SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o debate não 
é novo, é uma antiga reivindicação, mas entendo que 
talvez esta não tenha sido a melhor oportunidade para 
se apresentar projeto que requer inclusive profundidade 
no debate, na discussão do que acontecerá, na práti-
ca, dentro do Judiciário. Inclusive, a matéria requer um 
pouco mais de reflexão, discussão e aprimoramento.

 Como há divisão na bancada do Partido Verde, 
não há certeza em relação ao mérito da matéria como 
está posta e à oportunidade especialmente desta 
proposta, vou liberar a bancada, embora o meu voto 
seja “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PV li-
bera a bancada.

Como vota o PP?
O SR. MÁRIO NEGROMONTE (PP – BA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
Progressista reuniu a bancada para estudar e discutir 
o assunto. A maioria deseja votar “sim”. Quem quiser 
votar “não” vota “não”, dependendo de sua consciên-
cia. Mas entendemos que esta PEC vai tornar todos 
os cidadãos iguais perante a lei.

 Então, votamos ”sim”. O encaminhamento é 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP 
vota “sim”.

 Como vota o PTB? (Pausa.)
 O PDT já votou? Não? 
Como vota o PDT – Deputado Dagoberto? 

O SR. DAGOBERTO (PDT – MS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero dar algumas 
informações, porque eu tive a honra de presidir a Co-
missão. Lá, ouvimos o Dr. Mozart Valadares, Presidente 
da Associação dos Magistrados Brasileiros; o Dr. José 
Carlos Cosenzo, Presidente da Associação Nacional 
dos Membros do Ministério Público – CONAMP; o Dr. 
Cézar Britto, na época Presidente da Ordem dos Advo-
gados do Brasil e representante também do Conselho 
Federal; e o Dr. Walter Nunes da Silva Júnior, Presi-
dente da Associação dos Juízes Federais. 

Sem exceção, todos os palestrantes convidados 
eram a favor do fim do foro privilegiado. O Deputado 
Marcelo Itagiba, autor do projeto, acabou de se referir 
a pesquisa em que 87% das pessoas eram a favor do 
foro privilegiado e o restante era de indecisos, porque 
não sabiam o que era foro privilegiado.

Sr. Presidente, quero ainda citar alguns números 
importantes: no Supremo Tribunal Federal, tínhamos 
130 processos em tramitação até aquela data; no Su-
perior Tribunal de Justiça, 483. Ou seja, 613 processos 
nessas 2 instâncias. No Supremo Tribunal Federal, fo-
ram julgados apenas 6 processos; no STJ, 16. De 613 
processos, apenas 22 haviam sido julgados. 

E o pior – e é importante esse dado: no STF, 13 
processos estavam prescritos sem julgamento; no STJ, 
71. Ou seja, de 613 processos, 84 estavam prescri-
tos sem julgamento. Uma verdadeira impunidade em 
relação a todos os processos que estão indo para o 
Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal 
de Justiça. 

Sr. Presidente, por ouvirmos todas essas pes-
soas, quero encaminhar pelo PDT. Eu vou votar “sim”, 
mas há discordância do Deputado Miro Teixeira, e, em 
respeito a S.Exa., nós vamos liberar a bancada.

O SR. HUMBERTO SOUTO (PPS – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
registrei meu voto nas sessões anteriores. Estava na 
Casa, mas ocupado com outros afazeres, e acabei não 
registrando meu voto no painel.

O SR. ZÉ GERALDO (PT – PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o partido 
nas votações anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PSC?

O SR. JURANDY LOUREIRO (PSC – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC 
vota “sim”, porque acreditamos que não podemos ser 
melhores que o povo. E nós estamos aqui porque o 
povo nos outorgou o mandato. E, com absoluta certeza, 
nós não queremos ter privilégios. O nosso privilégio 
é o privilégio do povo, que nos colocou nesta Casa. 
Meu voto é “sim”.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PTB?

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há algumas 
divergências na bancada. Nós já discutimos muito o 
assunto, inclusive fizemos reunião de bancada no ano 
passado, quando ainda era Presidente o Deputado Ar-
lindo Chinaglia. Naquela oportunidade, nós decidimos 
que votaríamos a favor. Estamos convictos de que de-
vemos votar a favor, porque fizemos aquele acordo.

 V.Exa. sabe que eu defendo sempre cumprir os 
acordos feitos pelas bancadas. Por essa razão, pelo 
acordo feito, o PTB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PTB 
vota “sim”.

O SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu vou mu-
dar a orientação do PV para “não.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PV 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Fernando Coruja, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PPS. 

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Peço mais 1 minuto 
para orientação, Sr. Presidente.

 Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, a proposta 
do Deputado Regis, segundo as suas palavras, pre-
tende acabar com o foro privilegiado. Nós ouvimos 
aqui as argumentações do Deputado Miro Teixeira, 
e, evidentemente, as argumentações pró e contra a 
emenda são fortes. Nós temos argumentos a favor e 
contra. Talvez o argumento mais forte para votar “sim” 
seja o de que há uma sensação geral no País de que 
há impunidade e de que o Supremo não consegue 
julgar todos os casos.

 A proposta do Deputado Regis é de que a de-
núncia seja aceita pelo Supremo, mas julgada em 
instância de primeiro grau. Isso poderia aumentar a 
eficácia e diminuir a impunidade no País. 

A argumentação nessa linha pode ser boa e 
ser certa a emenda. Entretanto, eu vejo aqui que as 
pessoas querem votar certo pelos motivos errados. E 
quais são eles? É claro que, ao votar uma PEC que 
altera o foro privilegiado, se vai por uma velha regra 
do Direito Processual, o tempus regit actum – o tem-
po rege o ato. E, no Direito Processual, passa a valer 
de imediato para os casos que estão em andamento, 
mas é uma emenda constitucional. Se fosse no Código 
Processual, essa interpretação estaria certa, há larga 
decisão do Supremo. Como é emenda constitucional, 
o Supremo pode ter que se posicionar sobre o caso, 
se o tempus regit actum ou não. 

É provável, é possível até que haja essa interpre-
tação. E essa interpretação é uma tragédia. Por quê? 
Porque, independentemente de quem está sendo jul-
gado – e, sinceramente, acho que muitas das coisas 
que são colocadas têm que ser bem avaliadas, sob o 
risco de se fazer injustiça –, neste instante, pegar todos 
os processos que estão no Supremo e passá-los para 
instância de primeiro grau beira a irresponsabilidade. 

Nós apresentamos emenda aglutinativa. A Mesa 
já avisou que não vai acolhê-la, sob a argumentação 
de que não há matéria para aglutinar. Nós aglutina-
mos vários dispositivos da própria emenda, como foi 
feito aqui muitas vezes. Emenda constitucional feita 
aqui, a PEC nº 33... Inclusive o Deputado, hoje nosso 
Presidente, foi Relator de uma PEC, e houve vários 
questionamentos sobre isso. Recentemente, na PEC 
dos Vereadores se aglutinou aqui a data, e aí se argu-
menta que houve acordo geral. 

Então, as coisas aqui mudam conforme muda a 
relação com o Governo. Às vezes, quando se está do 
lado do Governo, há uma interpretação. É muito co-
mum isso aqui. Vale pouco muitas vezes a Constitui-
ção brasileira, vale pouco o Regimento. Valem mais as 
alianças que se fazem.

 É evidente que nós, do PPS – queremos mudar 
essa questão a respeito do foro privilegiado. Inclusi-
ve, está havendo uma discussão neste instante. Eu, 
na condição de Líder da bancada, vou colocar no pai-
nel que seja liberado. Mas eu vou votar com a minha 
consciência, que me aconselha, neste instante his-
tórico do País, colocar o meu dedo ali no painel para 
votar “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para orien-
tação de bancada está faltando o PSOL.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já há 
alguma decisão da Mesa quanto às emendas agluti-
nativas propostas?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou anun-
ciar após o substitutivo. Alguns que vieram aqui já co-
lheram da Mesa certa informação, mas, a esta altura, 
antes de votar, como não sei se será aprovado ou não, 
não tem como anunciar.

O SR. WILLIAM WOO (PPS – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o partido.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou 
orientar, então. 

O princípio do fim do foro especial por prerro-
gativa de função é correto no geral. Esse projeto nos 
preocupa na medida em que pode fazer descerem os 
processos ora em curso no Supremo para a primeira 
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instância, o que significa praticamente zerá-los, criar 
uma situação absolutamente deletéria, inaceitável.

 Por isso nossa insistência no sentido de indagar 
sobre a emenda aglutinativa, que destaca exatamente 
o fato de ficarem ressalvadas as denúncias recebidas 
até a promulgação da emenda. Ou seja, os proces-
sos em curso não sofreriam qualquer alteração. Isso 
é corretíssimo. Para nós, não se vota simplesmente 
uma matéria sem se ver seus desdobramentos. Para 
nós, é fundamental que essa emenda seja submetida 
ao Plenário. Vamos tentar todos os meios regimentais 
para que pelo menos essa garantia exista.

 Nesse sentido, faço um encaminhamento pre-
ocupado. Temos uma moldura bonita, mas podemos 
produzir uma obra muito negativa para a moralidade 
pública, inclusive.

O voto é “sim”, com essa ressalva fundamental.
O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 

não. 
O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na condição 
de Líder do PSOL – quero fazer uma ponderação à 
Mesa Diretora.

Quero dizer que os Deputados desta Casa che-
garam a um certo consenso: é impossível mantermos 
o foro privilegiado, que é visto por toda a sociedade 
como algo especial, privilegiado. Nós queremos acabar 
com isso. Acontece que, na forma como o projeto vem 
para o plenário, sem a possibilidade de uma emenda 
que ressalve quem já está sendo denunciado até a data 
da promulgação da emenda, vai nos causar problema: 
interpretação política lá fora.

 Quero ver com V.Exa., Presidente Michel Temer, 
que é um constitucionalista e tem responsabilidade 
nesta questão, o seguinte: qual é o encaminhamen-
to que nós podemos dar a essa tramitação, que está 
sendo feita de forma açodada? Nós deveríamos dar 
outro tipo de encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou fazer 
o seguinte: vou anunciar...

 Pois não. Desculpe-me.
O SR. IVAN VALENTE – Pediria a V.Exa., Sr. 

Presidente, que suspendesse esta votação para que 
pudéssemos discutir esta questão. (Manifestação no 
plenário.)

 Ficaria a critério de V.Exa. Porque para os De-
putados dos vários partidos políticos, ficará ruim qual-
quer tipo de votação.

 Acho que o momento é de reflexão. Deveríamos 
suspender esta votação, Sr. Presidente. (Manifestação 
no plenário.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não. Va-
mos votar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Presidên-
cia esclarece ao Plenário o seguinte: se as 3 emendas 
aglutinativas não forem acolhidas, é possível recurso 
ao Plenário, que dirá “sim” ou “não” ao recurso.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – Sr. Presiden-
te, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 
Deputado.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fize-
mos um debate aqui. Pode-se buscar uma redação de 
acordo. V.Exa. poderia, como propôs o Deputado Ivan 
Valente, suspender a sessão por 5 ou 10 minutos, para 
os Líderes discutirem uma alternativa? Depois que 
V.Exa. abrir o painel, não há mais saída regimental 
para buscarmos uma alternativa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os se-
nhores querem que eu anuncie qual é a solução para 
a emenda aglutinativa desde já?

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Por favor, Sr. Presi-
dente, anuncie.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não há 
condições materiais para acolhermos as emendas 
aglutinativas. Muito bem, se não há condições para 
as acolhermos, aqueles que julgarem que elas deve-
riam ser acolhidas, poderão recorrer. E vou submeter 
o recurso ao Plenário.

O SR. MARCELO ITAGIBA – Apresento o recur-
so, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Depois 
desta votação, será por votação simbólica. Depois po-
derá haver verificação. Já vou anunciando, em face da 
importância da matéria.

O SR. MARCELO ITAGIBA – Gostaria desde já 
de deixar o recurso, Sr. Presidente.

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 

ordem. Sem revisão do orador.) – Peço a V.Exa. que 
leve em consideração o recurso apresentado para que 
sejam apreciadas as emendas aglutinativas, porque 
elas são importantes para esta matéria. Ela não pode 
aproveitar aqueles que estão submetidos a julgamento 
perante o Supremo Tribunal Federal. Esta PEC tem a 
destinação específica de acabar com os privilégios e 
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não de privilegiar aqueles que hoje estão responden-
do a processo. 

Nesse sentido, encaminho a V.Exa. recurso contra 
o não acolhimento das emendas aglutinativas.

O SR. ASDRUBAL BENTES (Bloco/PMDB – PA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero me declarar impedido de votar, nos termos do 
art. 180, § 6º, do Regimento Interno. 

No caso, tenho interesse individual. Como tal, o 
Regimento determina que eu faça essa comunicação 
à Mesa e que o meu voto seja considerado em branco, 
apenas para efeito de quorum.

 Comunico então a V.Exa. que me declaro impe-
dido de votar e peço que observe o disposto no § 6º 
do art. 180 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está re-
gistrada a manifestação de V.Exa.

O SR. MAGELA (PT – DF. Pela ordem. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, quero pedir a V.Exa. 
permissão para declarar que estou me abstendo nes-
ta votação por entender que as discussões aqui feitas 
foram insuficientes para que eu me convencesse de 
qual posição adotar, favorável ou não à PEC. Porque 
considero que não estamos debatendo um foro privi-
legiado, mas sim um foro especial, qualificado, e que 
é inadequado estabelecer que o julgamento se inicie 
na primeira instância.

Sr. Presidente, desta forma, quero declarar que 
não seguirei a orientação da minha Liderança neste 
momento. Por considerar insuficiente o debate e em 
face da dificuldade que se reflete na falta de acordo 
para um texto mais adequado, estou me abstendo 
nesta votação.

O SR. ANDRÉ VARGAS (PT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votarei fa-
voravelmente, com a Liderança do partido, por enten-
der o clamor que por 10, 20 anos fez na sociedade a 
mesma imprensa, a mídia, alguns setores, no meu 
entendimento, pseudomoralistas, que clamavam pelo 
fim do foro privilegiado. Agora, por uma circunstância 
objetiva, não mais clamam pelo fim desse foro. Diziam 
que moralidade administrativa e moralidade pública não 
eram compatíveis com o foro privilegiado.

Está-se resolvendo a questão, de uma forma ou 
de outra. Viremos a página desse tema.

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Quero justificar o 
meu voto contrário à orientação do meu Líder, Jovair 
Arantes, que não merece minha posição contrária. Essa 
PEC está aumentando o foro privilegiado. Precisamos 
dizer para a sociedade que é mais uma manobra de 
alguns sabidos desta Casa, que estão tentando enga-
nar a opinião pública.

Por isso, o meu voto é “não”. Quando for para 
acabar com o foro privilegiado, podem contar com o 
meu voto. Mas esta é uma maneira de dar mais privi-
légio aos Deputados com foro privilegiado.

O meu voto é “não”, Sr. Presidente.
O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, só 
para declarar meu voto “não”. 

Nesta Casa, todas as proposições que apare-
cem são contra os Deputados. Sempre se vota “não” 
a qualquer direito de Deputado.

Por isso, votei “não”.
O SR. GERSON PERES (PP – PA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, quero decla-
rar meu voto “não”. Trata-se de matéria de consciência, 
preciso declarar o meu voto. 

O SR. JORGINHO MALULY – Sr. Presidente, 
peço a palavra com base no art. 180, § 6º.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 
Deputado.

O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador) – Por não estar con-
vencido de que meu voto pode ou não se tornar um 
benefício direito à minha pessoa e pela tranquilidade 
da minha consciência amanhã, lá fora, dou-me por 
impedido de votar. 

Peço a V.Exa que considere meu voto em branco 
nessa questão, para a finalidade de quorum, baseado 
no art. 180, § 6º Estou na dúvida se, ao votar “sim” ou 
“não”, estou tomando atitude em meu favor. Na dúvida, 
por ter uma questão investigatória, que tenho certeza 
será arquivada, fico num dilema de consciência.

Então, em respeito aos meus eleitores, peço a 
V.Exa que respeite essa minha posição. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está re-

gistrada a manifestação de V.Exa.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, quero 
pedir aos Deputados do PSDB que venham ao plená-
rio para que possamos concluir esta votação. Ressal-
vamos que, em seguida, teremos a votação de outra 
PEC, que entra em segundo turno. Para que o processo 
possa ter a celeridade necessária, no segundo turno, 
não haverá discussões.

 Portanto, peço aos Parlamentares da nossa ban-
cada que se dirijam ao plenário, para que possamos 
concluir esta votação e, rapidamente, iniciar o segundo 
turno da votação seguinte. 

Muito obrigado.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, o PP vota 
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“sim” e parabeniza o Deputado Marcelo Itagiba pela 
proposta apresentada.

O SR. LUCIANO CASTRO (PR – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, votei “sim”. 
Acho que esse é um clamor da sociedade. Sempre fo-
mos questionados por, em função do foro privilegiado, 
sermos tratados de forma diferente.

 Estamos demonstrando à sociedade que vamos 
ser tratados, judicialmente, iguais a qualquer cidadão. 
Agora, estão questionando que não é o momento de 
votarmos isso. Por quê? Por que há Deputado lá no 
Supremo Tribunal Federal? Vai haver sempre. Não é 
essa a questão que está em jogo. O que está em jogo 
agora é demonstrarmos claramente que temos que 
ser julgados como cidadãos comuns. Quem é que tem 
medo disso? Quem tem medo é quem quer ficar no 
Supremo protegido pela imunidade.

 Não estamos aqui defendendo isso. Estamos 
defendendo o “sim” porque acreditamos que é a me-
lhor forma de fazer. 

 Vamos, sim, ter a admissibilidade desse proces-
so no Supremo Tribunal Federal. Se amanhã alguém 
tiver qualquer processo, primeiro a denúncia terá que 
ser admitida no Supremo, para depois ela ir à Primeira 
Instância, ao Juiz Federal.

 Então, acho que criamos um rito que torna mais 
justo o processo, inclusive para o Parlamento.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Sr. 
Presidente, peço a palavra para explanar a respeito, 
apenas para explicar a minha posição. V.Exa. me con-
ceda apenas 1 minuto?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 
O Líder Sandro Mabel havia pedido a palavra, mas 
concedo a V.Exa. 1 minuto.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu sou 
autor de um projeto de lei que, se for aprovado – ele 
teve a urgência aprovada, mas nunca veio a voto nesta 
Casa – dá prioridade para serem julgados em quais-
quer tribunais, seja Tribunal de Justiça, seja STJ, seja 
Supremo, processos que envolvam personalidades 
que tenham foro ou prerrogativa de função. 

 Refiro-me a isso, Sr. Presidente, porque estão 
usando a desculpa de que isso nos colocaria em pé 
de igualdade com todo e qualquer cidadão, quando, 
na verdade, muita gente está buscando a extinção do 
foro por prerrogativa para exatamente poder ganhar a 
impunidade através de sucessivos recursos que vão 
eternizar os seus processos perante o Judiciário.

 Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Líder 

Sandro Mabel tem a palavra, para uma Comunicação 
de Liderança, pelo PR.

O SR. SANDRO MABEL (PR – GO. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu que-
ro discordar do orador que me antecedeu, porque, 
na verdade, em qualquer processo que eu tenha na 
vida, vou pedir ao juiz que não me dê foro privilegiado, 
porque quem se esconde atrás de foro privilegiado... 
Aliás, o foro privilegiado só existia até hoje – existia, 
porque agora não vai existir mais – porque ainda não 
havia instrução no Supremo como há agora com juiz 
terceirizado.

 Sr. Presidente, Deputado João Campos, nós 
temos que ser julgados como todos são julgados. O 
Deputado que for ser julgado no Supremo verá que um 
Ministro do Supremo muitas vezes não tem tempo para 
fazer a instrução. Não é requisito para o Supremo fazer 
isso. Aí, Líder, o que acontece? O processo fica parado. 
O mandato anda, e o processo fica parado.

 Nós estamos dizendo que o Supremo agora 
está terceirizando o processo, pegando juiz de Pri-
meira Instância, como estamos vendo. Outro dia, eu 
fui testemunha num caso do Supremo. Eu não fui de-
por para o Ministro, fui depor para um juiz de Primei-
ra Instância, que instrui o processo e manda para os 
Ministros julgarem. O Ministro julga e, muitas vezes, 
aquele juiz não fez uma instrução bem feita, o Minis-
tro não sentiu a sensibilidade de quem está ali sendo 
julgado. E o que acontece? A pessoa é condenada 
sem direito à defesa.

Acho que temos que esquecer isso. Estamos em 
outros tempos. Se alguém cometer algum ato ilícito, 
não há problema. O Supremo vai autorizar o proces-
so e o julgamento, sim, e o caso vem para a Primeira 
Instância. Haverá instrução com justiça e começará o 
julgamento desde o primeiro momento. Aí, sim, have-
rá tempo para recurso e para o acusado demonstrar 
o seu lado. 

Temos que entender que quem não quer votar 
essa PEC é porque está querendo continuar escorado 
nessa falta de tempo que o Ministro do Supremo tem. 
Não podemos exigir isso de um Ministro do Supremo, 
com a sobrecarga que tem. Olhem o gabinete desse 
Ministro, é pilha de processo para todo lado. Esses ho-
mens trabalham pela manhã, à tarde, à noite, domingo, 
e não dão conta. Não há como dar conta.

Temos que entender, admitir que o que se vai 
fazer é terceirizar mesmo. Vai fazer um juiz de Primei-
ra Instância fazer uma instrução, aqui em Brasília, e 
condenar o réu, sem direito de defesa, muitas vezes, 
ou com uma defesa que não é total.

Por isso peço a quem votou “não” que mude o 
seu voto. Isso é importante para o Brasil. 

Em todos os processos que eu tiver na vida, que-
ro pedir que tirem o foro. Outro dia, numa rádio, me 
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perguntaram: “O senhor defende o foro?” Não! Não 
defendo o foro privilegiado. Quero ser julgado num 
foro comum, mas com direito de ser julgado, me de-
fender, trazer minha testemunha e tudo o mais. O que 
vai acontecer vai ser um grande desastre. Estamos 
dando um tiro no nosso próprio pé.

Por isso quero pedir aos Srs. Deputados e às 
Sras. Deputadas que analisem isso com sensibilidade. 
Amanhã, na sua campanha eleitoral, o eleitor vai per-
guntar para você: “Deputado, você não acabou com o 
foro privilegiado. Quis manter seu foro privilegiado?”. 
Eu vou dizer que votei a favor de acabar, sim, só que 
houve alguns que não puderam ou entenderam que 
não era a hora de acabar com ele.

 Isso é bom para o País, é bom para a democra-
cia, é bom para esta Casa, é bom para a política. 

 Nós não vamos mais ficar dependendo de julga-
mento político apenas em uma instância. Nós vamos 
depender de um julgamento justo em todas as ins-
tâncias. Se alguém se achar prejudicado em alguma 
instância, terá o direito de recorrer à próxima. Como a 
Justiça estabelece, todos têm direito à ampla defesa. 
Não vamos mais nos esconder sob isso. 

 Nunca mais irei a programas de rádio defender ou 
explicar o que é o foro do Deputado. Vou a um programa 
de rádio para dizer que eu votei a favor da extinção do 
foro privilegiado. Que peguem a relação de quem votou 
contra e cobrem deles. De mim, cobrem apenas que 
eu, outra vez, devo elaborar uma nova PEC. 

 Peço a cada um que pensa em votar “não” que 
analise bem a situação e vote “sim”. Esta será a res-
posta política desta Casa ao Brasil e à população. É a 
resposta política que nós vamos dar, porque não temos 
medo de ser julgados. 

 Nós teremos prerrogativas como autoridades 
que somos, porém, teremos o julgamento em todas 
as fases do processo. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quero dizer 

que logo teremos uma nova PEC para votar. De modo 
que peço que permaneçam em plenário.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
permita-me apenas parabenizar o Deputado Sandro 
Mabel pelo pronunciamento e pedir a todos os cole-
gas que votem “sim”. Vamos acabar com o foro privile-
giado, vamos resgatar, cada vez mais, a credibilidade 
desta Casa.

 Está de parabéns o Congresso Nacional. Hoje 
houve uma votação tão importante, a da PETRO-SAL. 
Vamos acabar com o foro privilegiado. Isso é restabe-
lecer a credibilidade da Câmara dos Deputados.

 Nosso voto é “sim”, contra o foro privilegiado.

O SR. CHARLES LUCENA (PTB – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a Liderança na votação anterior.

O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB – GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta Casa não 
é um sindicato, é uma instituição da República. Estamos 
votando matéria corporativa, em nosso favor, como se 
esta Casa fosse um sindicato. Estamos ampliando os 
graus de jurisdição para termos sucessivos recursos. 
Logo esta matéria não é a favor da sociedade, não é 
para diminuir a impunidade. Ao contrário, vamos ampliá-
la. Foro privilegiado não existe. Agora, da forma como 
estamos votando, vamos criar sim privilégios; vamos 
tratar os desiguais de forma igual.

 Por isso, Sr. Presidente, meu voto é contra.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Venham 

votar. Logo mais vou encerrar a votação. Quem estiver 
no gabinete venha votar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Depu-
tado Pompeo de Mattos tem a palavra.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, de 
forma objetiva, sei que meu partido, o PDT – liberou 
sua bancada, em virtude do posicionamento de um ou 
de outro colega sobre o foro privilegiado.

 Sou advogado, Sr. Presidente, além de Parla-
mentar. Então, modestamente, conheço um pouco o 
processo judicial, o que é tramitação, o que é perqui-
rição, sob todos os aspectos, e, consequentemente, o 
que é julgamento e, em decorrência disso, o que são 
eventuais recursos.

 No caso do chamado foro privilegiado, os De-
putados são processados, eventualmente, se denun-
ciados, pelo Supremo Tribunal Federal, que instrui e, 
ao mesmo tempo, julga o processo. Ou seja, fica tudo 
numa casa só e depois não há sequer a quem recor-
rer. Então, consome-se num ato só o julgamento de 
um processo. Por isso é demorado, prescreve e não 
faz justiça em sua plenitude. Muitos processos acabam 
prescrevendo. Aqueles que eventualmente condenados 
não têm a quem recorrer para rever a decisão.

Agora não. Agora vai haver instâncias recursais, 
juízos preparados, instâncias credenciadas para jul-
gar. Assim como há câmaras que julgam Prefeitos, vai 
haver câmaras especializadas para julgar crimes dos 
Parlamentares. Isso parece-me algo muito mais cor-
reto, amplo e abrangente, com possibilidade inclusive 
de recurso para uma e outra instância. Ou seja, volta-
se ao patamar da normalidade; acaba-se com o foro 
privilegiado e quem tiver que responder vai responder, 
e, se não se contentar com o recurso, vai recorrer.

(O microfone é desligado.)
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Líder Hen-
rique Eduardo Alves, tem V.Exa. a palavra. 

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o assunto já está devidamente debatido e 
esclarecido a este Plenário.

Faço apenas um apelo à bancada do PMDB no 
sentido de que vote “sim”. Temos de chegar a 420, 
430 Parlamentares para assegurar o quorum neces-
sário à decisão sobre uma PEC. Reforço à bancada 
do PMDB o apelo para que vote “sim” e que compa-
reça ao plenário, porque estamos prestes a alcançar 
quorum mais qualificado.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 

Silvio Costa.
O SR. SILVIO COSTA (PTB – PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, graças a 
Deus, estou ouvindo o Plenário e acho que esta Casa 
está em uma noite de bom gosto. Graças a Deus, não 
vamos votar “sim” a um projeto dessa natureza. Não 
vamos atropelar a cidadania. Há equívocos de todos 
os lados.

 Faço um apelo aos companheiros que ainda não 
votaram para que reflitam, porque este projeto, com 
todo o respeito ao autor e ao Relator, tem uma série 
de equívocos. A única coisa que ele resolve é voltar a 
um embate desta Casa com a opinião pública.

Esta Casa está em momento de sinergia com 
a opinião pública; esta Casa está dialogando com a 
opinião pública; esta Casa tem produzido pelo País; 
esta Casa tem votado projetos sérios, que vão gerar 
empregos, renda, enfim, construir cidadania.

Neste momento esta Casa não pode retroceder, 
esta Casa tem de ampliar o diálogo com a opinião pú-
blica. Temos de votar “não” a este projeto.

A SRA. CIDA DIOGO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, hoje à tarde, no 
Salão Nobre desta Casa, foi lançada a Campanha 
16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as 
Mulheres.

Essa campanha mundial começará, no mun-
do inteiro, em 25 de novembro, Dia Internacional de 
Combate à Violência contra a Mulher, e irá até 10 de 
dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. No 
Brasil começará um pouco antes, em 20 de novembro, 
Dia Nacional da Consciência Negra, para que pos-
samos pensar também sobre a situação das nossas 
mulheres negras.

 Por isso a solenidade de lançamento dessa 
campanha foi no Salão Nobre e envolve a AGENDE, 
o UNIFEM, a Secretária Especial de Política para as 
Mulheres e a bancada feminina desta Casa. Vamos 

trabalhar até 10 de dezembro para divulgá-la e lutar 
contra a violência...

(O microfone é desligado.)

O SR. JAIR BOLSONARO (PP – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
cumprimentar o Ministro Gilmar Mendes pelo voto fa-
vorável à extradição do homicida e marginal Cesare 
Battisti, homem que cometeu 4 homicídios e depois 
veio se escudar na pseudobandeira de que estaria 
defendendo a democracia.

 Crimes comuns foram cometidos por Battisti, que 
assassinou a sangre-frio e pelas costas um joalheiro, 
um agente penitenciário, um agente de segurança e 
um açougueiro. Sendo assim, ele não merece guarida 
em nosso País.

 Ele pertencia à facção Proletários Armados pelo 
Comunismo – PAC. O nome em si, numa democracia 
italiana, não justificaria jamais o fato de ele estar aqui 
no Brasil protegido pelo manto de crime político. Lá 
os membros das Brigadas Vermelhas estão atrás das 
grades; aqui muitos terroristas estão no poder.

 Parabéns ao Supremo Tribunal Federal e ao Mi-
nistro Gilmar Mendes.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-
taria de cumprimentar o Ministro Marco Aurélio de 
Mello pela sua coerência em vários assuntos, alguns 
em relação ao MST, às invasões, mas principalmente 
em relação à questão ambiental, em entrevista que 
deu para a revista ISTOÉ e que cito textualmente, De-
putado Ronaldo Caiado:

 “Nós precisamos conciliar a preservação do meio 
ambiente, que é fundamental, com o progresso e o de-
senvolvimento. A lei é editada para reger o futuro não 
para alcançar o passado. Precisamos distinguir a terra 
bruta da terra explorada. Quando se fala em terra explo-
rada, temos de nos pautar sobre a legislação da época. 
Nós não podemos viver, se quisermos o progresso e 
o desenvolvimento, com sobressaltos e solavancos. A 
evolução e o aperfeiçoamento são necessários, mas 
a primeira condição da segurança jurídica é essa de 
se respeitar as situações consolidadas. Não se pode 
pensar numa lei que alcance o passado”.

 Portanto, deixo meus cumprimentos ao Ministro 
Marco Aurélio Mello pela sua coerência, demonstrada 
em artigo publicado pelo revista ISTOÉ no início deste 
mês de novembro.

 Muito obrigado.
O SR. MOREIRA MENDES – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois, não, 

Deputado. Tem V.Exa. a palavra.
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O SR. MOREIRA MENDES (PPS – RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não sei 
se este é o espaço para fazer uma comunicação, mas 
quero lembrar que a Comissão Especial que discute 
a reformulação da legislação ambiental vai reunir-se 
amanhã, a partir das 9h, em Cuiabá, e na sexta-feira, 
também a partir das 9h, no Auditório da ULBRA, em 
Ji-Paraná, no Estado de Rondônia.

Então, é a oportunidade para lembrar os com-
panheiros que fazem parte da Comissão Especial e, 
ainda, todos aqueles que ouvem e veem os programas 
da Rádio Câmara e da TV Câmara, para que fiquem 
atentos e compareçam a essas 2 importantes audiên-
cias públicas que serão realizadas em Cuiabá e em 
Ji-Paraná, em Rondônia.

 Muito obrigado.
O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, quero 
apenas fazer um registro.

 Hoje, na Comissão de Trabalho, aprovamos im-
portante projeto, de autoria do Deputado Santiago, 
Relator, que estabelece o piso salarial de técnicos agrí-
colas em todo o Brasil. O ex-Secretário de Agricultura 
do Estado de São Paulo, Deputado Duarte Nogueira, 
está aqui. Houve uma equiparação do salário dos téc-
nicos da indústria com o dos técnicos agrícolas. São 
eles, Sr. Presidente, que põem a botina na lama, que 
acompanham o produtor, principalmente o pequeno, 
o assentado. 

Repito, a Comissão de Trabalho aprovou, nesta 
manhã, o novo piso para os técnicos agrícolas. Então, 
Presidente, quero aqui parabenizar todos os técnicos, 
parabenizar o Deputado Roberto Santiago, o Relator 
e os membros da Comissão por esta importante con-
quista.

 Obrigado, Presidente Michel Temer.
 A SRA. SANDRA ROSADO – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 

Rocha Loures. Em seguida, Deputada Sandra.
O SR. RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/PMDB 

– PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente 
Michel Temer, por iniciativa de V.Exa., hoje pela manhã 
foi realizada uma Comissão Geral nesta Casa sobre 
o aquecimento global e um debate sobre a posição 
brasileira na Conferência do Clima, que se realizará 
agora em dezembro. O debate foi excepcional, como 
V.Exa. pôde observar. 

Eu gostaria de fazer um pedido a V.Exa., Presi-
dente Michel Temer: que a TV Câmara faça a retrans-
missão do teor do debate a partir de amanhã e também 
no fim de semana, a fim de que a população brasileira 
possa conhecer em profundidade a qualidade da pro-

posta apresentada, assim como as várias posições 
referentes ao tema.

Pela qualidade do debate, solicito a V.Exa., Sr. 
Presidente, que peça à TV Câmara, por decisão da 
Mesa, a retransmissão da sessão desta manhã, o que, 
na minha opinião, colaborará com o debate.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputada 

Sandra Rosado.
Posso encerrar a votação daqui a pouco? Então 

chamem os colegas para votar.
A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB – RN. 

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, quero apenas fazer uma pequena comunicação, 
mas de muita importância para o meu Estado, o Rio 
Grande do Norte. 

Amanhã chegará ao nosso Estado o Presiden-
te Lula. S.Exa., mais uma vez, irá ao Rio Grande do 
Norte, desta feita a Guamaré, para visitar a refinaria 
Clara Camarão. Isso é muito importante para o nosso 
Estado, que se tem destacado como grande produtor 
de petróleo e gás.

Ao receber a visita do nosso Presidente, o Rio 
Grande do Norte, que é um Estado que contribui enor-
memente para as riquezas do nosso Brasil, espera ter 
atendidas as suas reivindicações. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a 

palavra o nobre 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, estamos tendo neste momento uma 
votação difícil, problemática para a Casa e com alguns 
mal entendidos. 

 Não sabemos como a imprensa vai tratar do 
assunto, mas quero dizer que os membros da Câma-
ra dos Deputados só têm de se sentir honrados pelo 
mandato que o povo brasileiro lhes concedeu. Hoje, 
aprovamos o primeiro projeto do pré-sal, aprovamos 
a criação da PETRO-SAL.

 Quero dar o meu depoimento: o debate com a 
Oposição foi duro, mas leal. Todos estamos do mesmo 
lado, do lado do Brasil, do lado do desenvolvimento 
econômico, para fazer do País uma grande nação, uma 
potência mundial.

 Não sei ainda qual vai ser o resultado. Sei que 
na bancada do PT tivemos alguns problemas. Quero 
reiterar o pedido do voto “sim”, mesmo para aqueles 
que são contra. Sei que na bancada do PR podemos 
ter problemas.

 Em seguida, vamos discutir a PEC dos Precató-
rios. Não podemos deixar que o resultado nervoso de 
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um tema atrapalhe a discussão na Câmara dos De-
putados. Estiverem presentes o Prefeito Kassab, Má-
rio Reali e Oswaldo Dias, das Cidades de São Paulo, 
Diadema e Mauá, respectivamente.

 A discussão que estamos tendo agora tem debate 
político, tem visões diferenciadas, mas não é o divisor 
de águas nem da Câmara, nem do País.

 Qual é a nossa concepção sobre a votação em 
tela? Queremos acabar com o foro privilegiado. O 
texto pode não ser bom, mas ele pode ser corrigido 
no Senado Federal, ele pode voltar para a Câmara, e 
aqui podemos dar a ele uma versão melhor. O texto 
pode não ser bom, mas queremos acabar com o foro 
privilegiado.

 Digamos que iremos perder essa votação – 
ainda não sabemos o resultado. Iremos, em seguida, 
abrir a discussão da PEC dos precatórios e vamos ter 
orientação e votação favorável à PEC dos precatórios. 
Depois, vamos discutir a PEC dos cartórios.

 Em um dia, Sr. Presidente, esta Câmara votou 
o projeto do pré-sal, a PETRO-SAL, e 3 PECs. Isso 
mostra a dedicação e a participação de cada um dos 
Deputados desta Casa.

 Em geral, quando faço discurso, dirijo-me à po-
pulação, mas hoje quero dirigir-me aos Deputados. Não 
podemos deixar que esta votação atrapalhe o ânimo 
e o vigor que temos nesta Casa. Cada Deputado tem 
responsabilidades com o País. Não importa o resulta-
do. Vamos votar a PEC dos precatórios em seguida e 
depois a PEC dos cartórios.

 Esta Câmara é forte. Nossa legislatura tem de-
monstrado que não é a pressão externa apenas, apesar 
de justa, correta, democrática e respeitada por nós, que 
guia as nossas decisões. São nossas consciências, é 
o nosso compromisso com a maioria da população, 
com o desenvolvimento econômico, com a distribui-
ção de renda, com a criação de empregos, é o nosso 
compromisso com o Brasil. Então, não podemos fazer 
de uma votação o resultado nem o ânimo de cada um 
dos nossos companheiros. 

Por isso dirijo à minha bancada, a todos os Depu-
tados desta Casa e parabenizo V.Exa., Sr. Presidente, 
que, num dia como este, coloca em pauta para serem 
votados projetos dessa magnitude. Votamos o primeiro 
projeto do pré-sal e demos um grande passo na gran-
de caminhada que o Brasil está seguindo com o novo 
marco regulatório. Votamos aqui a proposta do fim do 
fórum privilegiado, independentemente do resultado. 
Vamos alterar a posição sobre os precatórios. 

Dito isso, Sr. Presidente, nós podemos sair da-
qui mais do que com o sentimento de dever cumprido. 
Podemos sair daqui convencidos de que estamos con-
tribuindo para a grandeza deste nosso País. Não pode 

nenhum Deputado usar esta tribuna e achar que não 
estamos contribuindo para a grandeza deste País.

Com a discussão que tivemos hoje, indepen-
dentemente de qual seja o resultado, nós estamos 
contribuindo para o futuro da nossa Nação. Portanto, 
nós só temos que nos orgulhar do nosso mandato de 
Deputado Federal.

O SR. SILVIO COSTA (PTB – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por favor, o 
encerramento de votação. Há 403 votos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou en-
cerrar a votação.

O SR. MARCELO ITAGIBA – Sr. Presidente, 
peço a palavra para esclarecer uma questão de pro-
cedimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Marcelo Itagiba, depois que V.Exa. se manifestar, vou 
encerrar a votação. 

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se 
for rejeitado o substitutivo, será apresentado o projeto 
original de minha autoria?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Nobre De-
putado, se cair o substitutivo – se é isso o que V.Exa. 
pergunta –, vai ser votado o projeto original.

O SR. MARCELO ITAGIBA – Então, nesse senti-
do, tenho tranquilidade para votar contra, porque essa 
não foi a base do meu projeto.

 Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 

encerrar.
O SR. GERSON PERES (PP – PA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Vamos. Ótimo. Está na 
hora.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Vamos, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou dar 
mais 3 minutos e encerrar.

O SR. ERNANDES AMORIM – Não, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Três mi-
nutos e vou encerrar.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, uma 
indagação sobre a dinâmica. Caso o substitutivo não 
tenha os votos regimentais exigidos para a votação 
de uma emenda constitucional, ato contínuo, faz-se a 
apreciação do projeto original?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Exata-
mente.

O SR. CHICO ALENCAR – Hoje mesmo, sem 
discussão, sem nada. Só o encaminhamento.
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O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
caso haja a queda do substitutivo, gostaríamos que o 
original fosse votado em outra oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não pode, 
não é possível. Temos que eliminar esta votação no 
dia de hoje.

O SR. CHICO ALENCAR – Só tirando o quorum. 
Terminar é o que se deseja.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Vai ser impossível 
votar 3 PECs nesse ritmo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou en-
cerrar a votação. Todos já votaram? (Pausa.)

Vou encerrar.
O SR. JOSÉ ROCHA (PR – BA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, está havendo uma 
reunião de bancada dos Parlamentares da Bahia. Ain-
da faltam alguns Deputados da Bahia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sim, mas 
ao completar os 3 minutos, vou encerrar.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há 
mais de 10 minutos está no 403.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não é 
possível.

O SR. ERNANDES AMORIM – Há mais de 10 
minutos está no 403.

O SR. GERSON PERES (PP – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Tem quorum suficiente para 
ser derrotado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou en-
cerrar a votação.

Está encerrada a votação.

VOTARAM 

Sim:  260
Não:  121
Abstenções:  31
Total: 412

Foi Rejeitado o Substitutivo adotado pela Comis-
são Especial à Pec 130/2007.

Listagem de Votação
Proposição: PEC Nº 130/2007 – Substitutivo – No-
minal Eletrônica 
Início da votação: 18-11-2009 20:55
Encerramento da votação: 18-11-2009 21:32
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O SR. GERSON PERES (PP – PA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, vamos derrotar agora o 
original. É “não” de novo. É derrubar isso. É derrubar 
agora. Essa é pior do que a anterior, porque não dá 
chance para nada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quero 
consultar os Srs. Líderes e toda a Casa, especialmente 
o autor, se todos estão de acordo com que se retire o 
projeto original para votá-lo em outra oportunidade. Se 
houver unanimidade, retiro, de ofício, e logo em seguida 
coloco em votação a PEC dos Precatórios.

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB concor-
da. E eu, na condição de autor, concordo também.

O SR. VILSON COVATTI (PP – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
Progressista não concorda.

O SR. SANDRO MABEL (PR – GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, concorda-
mos com a retirada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PR con-
corda com a retirada.

O SR. SANDRO MABEL – Concorda com a re-
tirada.

O SR. DAGOBERTO (PDT – MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT tam-
bém concorda.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, todos con-
cordamos.

O SR. NELSON PROENÇA (PPS – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PPS é contra. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Posso re-
tirar de ofício? Estão todos de acordo? (Pausa.)

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, concor-
damos que se retire da pauta, para votarmos o próximo 
projeto. Concordamos com a retirada.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, todos esta-
mos de acordo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PPS é 
contra? Estão todos de acordo? (Pausa.)

Então, está retirado de ofício. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Item 2. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
N° 351-C, DE 2009  

(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 351-B, de 
2009, 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 Fe-
deral e Municípios.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sobre a 
mesa requerimento acerca da retirada de pauta da 
presente Ordem do Dia da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 351, ora anunciada.

Assinado pelo Líder Deputado Ivan Valente.

REQUERIMENTO

 “Senhor Presidente, requeiro a V. Exa., 
nos termos do artigo 83, parágrafo único, II, “c”, 
combinado com o artigo 117, caput, VI, todos 
do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, a retirada de pauta da presente Ordem 
do Dia, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 351, de 2009.

 Termos em que pede deferimento.
 Sala das Sessões, 18 de novembro de 

2009. – Ivan Valente, Líder do PSOL.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a 
palavra o Deputado Ivan Valente, que encaminhará a 
favor do requerimento.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Líder Ivan Va-
lente não está no momento e me autorizou a retirar...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a pa-
lavra V.Exa. para encaminhar. 

O SR. CHICO ALENCAR – Não, não Sr. Presi-
dente. Estamos retirando.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Ah, para 
retirar o requerimento.

O SR. CHICO ALENCAR – Vamos encaminhar a 
nossa posição de conteúdo, já que se trata de matéria 
em segundo turno de apreciação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Retirado 
o requerimento.

O SR. CHICO ALENCAR – Respeito a Maioria, que, 
por isso, deve respeitar sempre a Minoria também.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – DECLARO 
ENCERRADA A DISCUSSÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-

ção a Proposta de Emenda à Constituição nº 351, em 
segundo turno, ressalvados os destaques. 

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

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazen-
das Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, 
em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusi-
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vamente 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 salá-
rios, vencimentos, proventos, pensões e suas 
complementações, benefícios previdenciários 
e indenizações por morte ou por invalidez, fun-
dadas em responsabilidade civil, em virtude 
de sentença judicial transitada 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 sessenta anos de idade 
ou mais na data de expedição do precatório, 
ou portadores de doença grave, definidos na 
forma da lei, serão pagos com preferência so-
bre todos os demais débitos, até o valor equi-
valente ao triplo do fixado em lei para os fins 
do § 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 defi-
nidas 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 § 3o, poderão ser 
fixados, por leis próprias, valores distintos às 
entidades de direito público, segundo as di-
ferentes capacidades econômicas, sendo o 
mínimo igual ao valor do maior benefício do 
regime geral de previdência social.

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

§ 6o As dotações orçamentárias e os cré-
ditos 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 preterimento 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 precató-
rios, incorrerá em crime de responsabilidade 
e responderá, 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 
enquadramento de parcela do total ao que 
dispõe o § 3o deste artigo.

§ 9o No momento da expedição dos pre-
catórios, independentemente de regulamenta-
ção, dele deverá ser abatido a título de com-
pensação, valor correspondente aos débitos 
líquidos e certos, inscritos ou não em dívida 
ativa e constituídos contra o credor original 
pela fazenda pública devedora, incluídas par-
celas vincendas de parcelamentos, ressalva-
dos aqueles cuja execução esteja suspensa 
em virtude de contestação administrativa ou 
judicial.

§ 10. Antes da expedição dos precató-
rios, o Tribunal solicitará à Fazenda Pública 
devedora, para resposta em até 30 dias, sob 
pena de perda do direito de abatimento, infor-
mação 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 de-
vedora, 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 va-
lores de requisitórios, após sua expedição, 
até o efetivo pagamento, independentemente 
de sua natureza, será feita pelo índice oficial 
de remuneração básica da caderneta de pou-
pança, e para fins de compensação da mora, 
incidirão juros simples no mesmo percentual 
de juros incidentes sobre a caderneta de pou-
pança, ficando excluída a incidência de juros 
compensatórios.

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

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

§ 15. Sem prejuízo do disposto neste 
artigo, lei complementar a esta Constituição 
poderá estabelecer regime especial para pa-
gamento 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.

Art. 2o O Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias passa a vigorar acrescido do seguinte artigo:

“Art. 97. Até que seja editada lei comple-
mentar de que trata o § 15 do art. 100 da Cons-
tituição 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 administrações 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 dis-
posto 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 concilia-
tórios já formalizados na data de promulgação 
desta emenda constitucional.

§ 1o Os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, sujeitos ao regime especial de 
que trata este artigo, optarão, através 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 quinze anos, caso em que o per-
centual a ser depositado na conta especial a 
que se refere o § 2o deste artigo corresponde-
rá, anualmente, ao saldo total dos precatórios 
devidos, acrescido do índice oficial de remune-
ração 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, diminu-

ído das amortizações e dividido pelo número 
de anos restantes no regime especial de pa-
gamento.

§ 2o Para saldar os precatórios, vencidos 
e a vencer, pelo regime especial, os Estados, 
Distrito Federal e Municípios devedores depo-
sitarão mensalmente, em conta especial cria-
da para tal fim, 1/12 (um doze avos) do valor 
calculado percentualmente sobre as respec-
tivas receitas correntes líquidas, apuradas no 
segundo mês anterior ao mês de pagamento, 
sendo que esse percentual, calculado no mo-
mento de opção pelo regime e mantido fixo até 
o final do prazo a que se refere o § 14 deste 
artigo, será:

I – para Estados e para o Distrito Fe-
deral:

a) de, no mínimo, um e meio por cento, 
para os Estados das regiões Norte, Nordeste 
e Centro Oeste, além do Distrito Federal, ou 
cujo estoque de precatórios pendentes das 
suas administrações direta e indireta, corres-
ponder até trinta e cinco por cento do total da 
receita corrente líquida.

b) de, no mínimo, 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 trinta e cinco por cento da receita 
corrente líquida.

II – para Municípios:
a) de, no mínimo, um por cento, para Mu-

nicípios das regiões Norte, Nordeste e Centro 
Oeste, ou cujo estoque de precatórios penden-
tes das suas administrações direta e indireta, 
corresponder até trinta e cinco por cento da 
receita corrente líquida.

b) de, no mínimo, um e meio por cento, 
para Municípios das regiões Sul e Sudeste, 
cujo estoque de precatórios pendentes das 
suas administrações direta e indireta, corres-
ponder a mais de 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 serviços, transferências correntes e outras 
receitas correntes, incluindo as oriundas do § 
1o do art. 20 da Constituição Federal, verificado 
no período compreendido pelo mês de refe-
rência e os onze meses anteriores, excluídas 
as duplicidades, e deduzidas:
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I – nos Estados, as parcelas entregues 
aos Municípios por determinação constitu-
cional;

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.

§ 4° As contas especiais de que tratam 
os §§ 1° e 2° serão administradas pelo Tribunal 
de Justiça local, para pagamento de precató-
rios expedidos pelos tribunais.

§ 5° Os recursos depositados nas contas 
especiais de que tratam os §§ 1° e 2° deste 
artigo não poderão retornar para Estados, Dis-
trito Federal e Municípios devedores.

§ 6° Pelo menos cinquenta por cento 
dos recursos de que tratam os §§ 1° e 2° des-
te artigo serão utilizados para pagamento de 
precatórios em ordem cronológica de apre-
sentação, respeitada as preferências defini-
das no § 1°, para os requisitórios do mesmo 
ano e no § 2° do art. 100, para requisitórios 
de todos os anos.

§ 7° Nos casos em que não se possa 
estabelecer a precedência cronológica entre 
dois precatórios, pagar-se-á primeiro o preca-
tório de menor valor.

§ 8° A aplicação dos recursos restantes 
dependerá de opção a ser exercida por Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios devedores, 
por ato do Poder Executivo, obedecendo à 
seguinte forma, que poderá ser aplicada iso-
ladamente ou simultaneamente:

I – destinados ao pagamento dos preca-
tórios por meio do leilão;

II – destinados a pagamento à vista de 
precatórios não quitados na forma do § 6° 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 estabelecida 
por lei própria da entidade devedora, que po-
derá prever criação e forma de funcionamento 
de câmara de conciliação.

§ 9° Os leilões de que trata o inciso I do 
§ 8° deste artigo:

I – serão realizados por meio de sistema 
eletrônico administrado por entidade autorizada 
pela Comissão de Valores Mobiliários ou pelo 
Banco Central do Brasil.

II – admitirão a habilitação de precató-
rios, 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 
compensação 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 preca-
tório, ressalvados aqueles cuja exigibilidade 
esteja suspensa nos termos da legislação, 
ou que já tenham sido objeto de abatimento 
nos termos do § 9º do art. 100 da Constitui-
ção Federal.

III – ocorrerá por meio de oferta pública a 
todos os credores habilitados pelo respectivo 
ente federativo devedor;

IV – considerarão automaticamente ha-
bilitado 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;

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 pre-
ço 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 tempes-
tiva dos recursos de que tratam os §§ 1°, II, 
2° e 6° deste artigo:

I – haverá o sequestro de quantia nas 
contas de Estados, Distrito Federal e Municí-
pios devedores, por ordem do Presidente do 
Tribunal referido no § 4°, 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 Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios devedores, 
direito líquido e certo, auto aplicável e indepen-
dentemente de regulamentação, à compensa-
ção automática com débitos líquidos lançados 
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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 Municípios deve-
dores, até onde se compensarem;

III – o chefe do Poder Executivo responde-
rá na forma da legislação de responsabilidade 
fiscal e de improbidade administrativa;

IV – enquanto perdurar a omissão a en-
tidade devedora:

a) não poderá contrair empréstimo ex-
terno ou interno;

b) ficará impedida de receber transferên-
cias 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 referidas no § 1°, devendo sua utili-
zação obedecer ao que prescreve o § 5°, am-
bos 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 § 3° do art. 100 da Constituição Federal.

§ 12 Se a lei a que se refere o § 4º do 
art. 100 não estiver publicada em até 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, omis-
sos na regulamentação, o valor de:

I – quarenta salários mínimos para Es-
tados e para o Distrito Federal;

II – trinta salários mínimos para Muni-
cípios.

§ 13 Enquanto Estados, Distrito Federal 
e Municípios devedores estiverem realizando 
pagamentos de precatórios pelo regime espe-
cial, não poderão sofrer sequestro de valores, 
exceto no caso de não liberação tempestiva 
dos recursos de que tratam os §§ 1°, II e 2° 
deste artigo.

§ 14 O regime especial de pagamento 
de precatório previsto no § 1°, I, vigorará en-
quanto o valor dos precatórios devidos for su-
perior ao valor dos recursos vinculados, nos 
termos do § 2°, ambos deste artigo, ou pelo 
prazo fixo de até quinze anos, no caso da op-
ção prevista no § 1º, II.

§ 15 Os precatórios parcelados na for-
ma do art. 33 ou do art. 78 deste Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias, e ain-
da pendentes de pagamento, ingressarão no 
regime especial com o valor atualizado das 
parcelas não pagas relativas a cada precató-
rio, bem como o saldo dos acordos judiciais 
e extrajudiciais.

§ 16 A partir da promulgação desta emen-
da constitucional a atualização de valores de 
requisitórios, até o efetivo pagamento, inde-
pendentemente 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.

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

§ 18 Durante a vigência do regime espe-
cial a que se refere este artigo gozarão também 
da preferência a que se refere o § 6° os titula-
res originais de precatórios que tenham com-
pletado sessenta anos de idade até a data da 
promulgação desta emenda constitucional.

Art. 3° A implantação do regime de pagamento 
criado pelo art. 97 do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias deverá ocorrer no prazo de até 
noventa dias, contados da data da publicação desta 
Emenda constitucional.

Art. 4° A entidade federativa voltará a observar 
somente o disposto no art. 100 da Constituição Fe-
deral:

I – no caso de opção pelo sistema do in-
ciso I do § 1° 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 do 
inciso II do § 1° do art. 97 do Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias, ao final 
do prazo.

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

Art. 6° 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 § 2° do art. 78 do 
ADCT, realizadas antes da promulgação desta emen-
da constitucional.

Art. 7° Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Regis 
de Oliveira, que falará contra a matéria.

O SR. REGIS DE OLIVEIRA (PSC – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, primeiro, quero lamentar a rejeição. Foi a 
grande oportunidade que tivemos para extinguir o foro 
privilegiado. Infelizmente, vamos continuar com o mes-
mo foro privilegiado por tanto tempo tão criticado. 

Quanto a esta PEC, as palavras serão breves. 
Esta PEC, que já foi votada em primeiro turno e apro-
vada, agride toda a Constituição. 

Vou fazer um breve histórico. Em 1988, foi dado 
um prazo de 8 anos para o pagamento dos precató-
rios. Posteriormente, insatisfeitos com esse calote, e 
pela Emenda Constitucional nº 30, foram dados mais 
10 anos para que os credores recebessem. E não re-
ceberam. Agora, postula-se para todos os credores 
da União, dos Estados e dos Municípios o estabe-
lecimento de percentuais vinculados ao pagamento 
desses débitos. Isso significa que não vão ser pagos 
todos os débitos anualmente, como ocorre hoje. Não 
vão ser pagos, Sr. Presidente! Mais do que isso: 50% 
desses recursos serão destinados ao pagamento de 
precatórios. Os outros 50% serão leiloados, e os cre-
dores, depois de terem sofrido a humilhação durante 
15 anos, 20 anos, ainda terão de suportar um leilão 
público para não receberem ou receberem apenas o 
que der o maior desconto ao Poder Público. 

É uma vergonha total! Isso liquida com a coisa 
julgada. A coisa julgada não vale mais. Aquele que vai 
ao Judiciário para exercer seu direito, para vê-lo ga-
rantido, não mais vai ter segurança alguma de que a 
decisão judicial vale alguma coisa. 

Mais do que isso: o ato jurídico perfeito, que já se 
formou sob a égide de uma estrutura jurídica, também 
não vale. O ato jurídico perfeito é jogado no lixo. 

A tripartição de Poderes, a mesma coisa. E mais e 
pior do que isso: aqui se criam Estados que vão pagar 
apenas 1,5% da sua receita vinculada; outros terão 2% 
vinculados. Ou seja, quebra-se o princípio federativo 
de responsabilidade com os credores.

Mais do que isso, Sr. Presidente: quebra a ordem 
dos precatórios, uma garantia absolutamente consti-
tucional. Ou seja, o credor público tem o direito, pelo 
princípio da isonomia, de sujeitar-se a receber na or-
dem exata em que o precatório foi apontado, em julho 
do ano passado.

Por consequência, estamos quebrando o prin-
cípio da isonomia de todos perante o Poder Público. 
Quebra-se o princípio federativo, quebra-se o princí-
pio da coisa julgada, quebra-se o ato jurídico perfeito, 
quebra-se o direito adquirido, quebra-se a segurança 
jurídica, Sr. Presidente! 

Quem mais vai ter confiança no Poder Judiciário 
e receber dele um título que não vale nada!? E mais: 
essas pessoas, que já estão há 10 anos, 15 anos para 
receber, ao final da vida ainda terão a humilhação de 
submeter-se a um leilão público para receber, quem 
sabe, alguma coisa.

Na última vez que essa matéria foi votada, no 
primeiro turno, os Deputados que contestaram disse-
ram que vai haver o pagamento sim dos créditos ali-
mentares. Não é verdade! Vão receber um terço das 
quantias apenas que estão ali, ou 3 vezes, perdão, o 
montante do pequeno valor.

Por consequência, o aposentado, que já tem sido 
sacrificado nesta Casa, vai ter também de entrar na 
fila, vai ter de abrir mão do seu crédito, não vai receber 
o crédito alimentar. É isso o que esta Casa quer fazer: 
desconsiderar todos os princípios.

Não me espanta, Sr. Presidente, em momento 
algum, que, mais uma vez, tenhamos a suspensão por 
liminar do Supremo Tribunal Federal desse absurdo da 
emenda, que atende a maus pagadores, que são os 
entes públicos. Apenas a eles beneficia. Prejudicaremos 
toda a sorte de credores do Poder Público.

Nesse sentido, o voto é pela rejeição da emen-
da, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre 
a Mesa os seguintes 

REQUERIMENTOS DE DESTAQUE

“Sr. Presidente, requeiro, nos termos dos 
arts. 117, IX, c/c 161, inciso V e § 2º do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados, 
destaque para votação em separado (PEC 
nº 351-C/2009) do inciso I do § 8º do art. 2º 
e, em decorrência, a supressão do § 9º do 
mesmo artigo.

Sala das sessões, 18 de novembro de 
2009. – Rodrigo Rollemberg, Vice-Líder do 
Bloco PSB/PCdoB/PMN/PRB”

“Sr. Presidente, requeiro, nos termos dos 
arts. 117, IX, c/c 161, inciso V e § 2º do Re-
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gimento Interno da Câmara dos Deputados, 
destaque para votação em separado (PEC nº 
351-C/2009) da expressão ‘na forma estabe-
lecida por lei própria da entidade devedora, 
que poderá prever criação e forma de funcio-
namento de câmara de conciliação’, constante 
do inciso III do § 8º do art. 2º.

Sala das sessões, 18 de novembro de 
2009. – Rodrigo Rollemberg, Vice-Líder do 
Bloco PSB/PCdoB/PMN/PRB”

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como 
é uma matéria já votada em segundo turno, será que 
não podemos fazer o entendimento dos Líderes e já 
passar à orientação? Os partidos orientam e depois 
continuaremos a discussão e, com isso, já abre o pai-
nel para que possamos iniciar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Estão 
todos de acordo? Todos abrem mão? Todos abrem 
mão? (Pausa.)

Então, orientação de bancada.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presiden-

te, para orientar e retirar o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para orien-

tar em nome do Bloco e retirar o destaque.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Em nome da 
Liderança do Bloco e para contribuir com a celeridade 
dessa votação, atendendo ao apelo de vários Líderes 
partidários, inclusive do Prefeito de São Paulo, Gilberto 
Kassab, que nos honra com a presença no plenário, 
queremos retirar os 2 destaques e liberar a bancada 
do Bloco para essa votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito bem. 
O Bloco libera a bancada.

PSDB?
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
quero lembrar a possibilidade de fazermos aquele 
projeto, de acordo com que está no texto, para criar o 
fundo, a fim de que haja alternativas para o pagamento 
do precatório. Seria um projeto de lei, com a criação do 
fundo, que está contemplado no texto em que o Relator 
acatou a emenda da proposta que fizemos.

Então, com isso, ficaríamos com o leilão, a ne-
gociação e a criação de um fundo nacional, em que 
os interessados seriam cotistas e poderiam negociar 
essas cotas e receber os seus valores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – E como 
vota o PSDB? Vota “sim”. Pela sua orientação, eu sin-
to que vota “sim”.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – O PSDB vota 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Demo-
cratas, Deputado Guilherme Campos.

O SR. GUILHERME CAMPOS (DEM – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Democratas vota 
“sim”. Essa PEC é importante e vem no sentido de 
garantir o pagamento dos precatórios. Muito ao con-
trário do que disse o orador anterior, Deputado Regis 
de Oliveira, não vem prejudicar, principalmente, os que 
têm precatórios alimentares a receber. Ao contrário. 
Dá preferência, dentro dos alimentares, aos idosos, 
aos portadores de doenças e dá segurança a quem 
vai receber e a quem vai pagar.

Em nenhum momento, na legislação atual, tive-
mos maior alocação de recursos do que nesta PEC, 
que vem garantir, com carimbo de verba no Orçamento, 
o dinheiro para o pagamento dos precatórios.

Só a título de exemplo, pelo critério atual, o Estado 
de São Paulo demoraria 45 anos para pagar seus pre-
catórios. Pela proposta que estamos hoje aqui votando 
demoraria 13 anos. Essas simulações, feitas pela Se-
cretaria da Fazenda, comprovam que é uma PEC que 
veio para fazer o pagamento dos precatórios.

Nossa orientação é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“sim”.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompa-
nhamos essa matéria na Comissão de Constituição e 
Justiça e na Comissão Especial. Acho que ela está na 
medida certa de uma proposta razoável para resolver 
um problema tanto na relação com as Prefeituras como 
na relação com os precatórios, porque há prioridade 
para os débitos de natureza alimentícia, há prioridade 
para os titulares que tenham mais de 60 anos, por-
tadores de doença grave, há definição orçamentária 
dessas prioridades e há, inclusive, Sr. Presidente, um 
depósito judicial para o que está previsto na dotação 
orçamentária.

Entendo que essa PEC está no limite, na medida 
justa de algo razoável, possível, para garantir direitos, 
principalmente dos mais necessitados e para viabili-
zar a matéria.

A bancada do PT encaminha o voto “sim”. Fize-
mos um trabalho em conjunto com os nossos Prefeitos, 
particularmente com os do ABC, liderados por Mário 
Reali e Oswaldo Dias, inclusive com o Prefeito da Ca-
pital. Não é uma questão partidária ou da Oposição e 
Situação, mas é a busca de solução para um proble-
ma grave para as Prefeituras e os que têm precatórios. 
Rejeitar essa PEC é deixar a situação num impasse 
nos termos em que está.

Portanto, o PT encaminha o voto “sim”.
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O SR. JOSÉ ANÍBAL – Sr. Presidente, PSDB – 
para orientar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nossa po-
sição, em conformidade com o que procedemos no 
primeiro turno, é amplamente a favor desse projeto, 
com muita convicção de que estamos fazendo o me-
lhor para o Brasil.

O que foi feito até aqui, a base de acordos, de 
prorrogações, é história passada. Daqui por diante, 
esta Câmara dos Deputados está estabelecendo um 
rito que dá segurança jurídica aos cidadãos, às em-
presas, às pessoas, de que realmente receberão os 
seus precatórios e dá segurança aos agentes públi-
cos de que vão poder fazer uma correta e adequada 
programação de seus orçamentos.

Portanto, o PSDB vota “sim” e conclama todos os 
seus Deputados que venham ao plenário e encarece 
aos amigos, Deputados do PR – o entendimento que 
fizemos de que estaríamos todos aqui agora para vo-
tar favoravelmente a esse projeto.

O SR. SILVIO COSTA (PTB – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quando to-
mamos posse, nesta Casa, juramos respeitar a Cons-
tituição Federal. Este projeto dos precatórios fere fron-
talmente o art. 5º da Constituição, que trata dos direi-
tos e das garantias individuais.

Estranha-me alguns partidos não liberarem a 
bancada; votarem “sim”. É porque os seus Governos 
ou as suas Prefeituras não têm dinheiro para pagar o 
cidadão. Não é justo que esta Casa não respeite o ci-
dadão brasileiro. Instituiremos o calote ao cidadão que 
tem uma causa contra o Município, contra o Estado.

Esta Casa, Sr. Presidente, sinceramente, neste 
momento, deve ter um pouco de respeito – com todo 
o respeito aos partidos que disseram “sim” – ao cida-
dão brasileiro.

Essa PEC dos Precatórios é uma indecência e 
não pode ser aprovada.

O PTB – por respeito a alguns companheiros, 
está liberando a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PTB 
libera a bancada.

Como o PP encaminha o seu voto, Deputado 
Simão Sessim?

O SR. SIMÃO SESSIM (PP – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP – na 
mesma direção da votação anterior, no primeiro turno, 
encaminha o voto “sim”, porque entende que essa PEC 
garante recursos no Orçamento, prioriza pagamento 
aos idosos, aos doentes, à alimentação, enfim, vem 

ao encontro de tudo o que se desejava na correção 
desse grande calote de hoje: o não pagamento dos 
precatórios.

O PP – Sr. Presidente, vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“sim”.
PR?
O SR. EDUARDO AMORIM – PSC. (Pausa.)
 A SRA. GORETE PEREIRA (PR – CE. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – O PR vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PR vota 
“não”.

 Como vota o PDT?
O SR. VIEIRA DA CUNHA (PDT – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Presidente Michel Temer, 
colegas Deputados, estamos falando sobre precatório. 
O que é precatório? É um título executivo emitido pelo 
Poder Judiciário quando uma decisão já transitou em 
julgado, ou seja, não cabe mais recurso. O processo 
terminou, os cálculos foram feitos e determinado cida-
dão ou cidadã ou grupo de cidadãos ou cidadãs teve 
reconhecido o direito de receber determinada quantia 
ou da União ou dos Estados ou dos Municípios. 

O que quer essa proposta? Quer dizer que para 
receber essa quantia, que é líquida e certa, resultado 
de um longo, moroso e penoso processo judicial, o ci-
dadão ou a cidadã terá que se submeter a um leilão, 
terá que dar um desconto ao Estado para receber o 
que é de seu direito, reconhecido pela Justiça. 

 Não é à toa, portanto, colegas Deputados, que 
essa PEC é conhecida como a PEC do Calote. Não 
podemos aqui dar o aval. Não podemos concordar com 
essa injustiça contra a cidadania. 

Portanto, o encaminhamento do Partido Demo-
crático Trabalhista, coerentemente com o que fizemos 
no primeiro turno da votação, é “não”. 

“Não” ao calote e “sim” ao respeito aos direitos 
dos cidadãos e das cidadãs deste País. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PSC? 

O SR. EDUARDO AMORIM (PSC – SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PSC libera a 
bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSC 
libera a bancada.

O SR. VIEIRA DA CUNHA (PDT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a 
V.Exa. que consigne no painel o encaminhamento do 
voto “não” do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PDT 
vota “não”.

 Como vota o PV? (Pausa.)
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 PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PPS vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PPS – 

“sim”.
 Como vota o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, repeti-
mos o nosso voto no projeto, quando examinado no pri-
meiro momento, por algumas razões fundamentais.

 Entendemos que decisões judiciais, quanto a 
pagamento de precatórios, não podem ter os limites 
que se estabelecem aqui nem esses créditos podem 
ser objeto de leilão. Mesmo o benefício ou a prioridade 
a idosos e doentes graves sofre, com o projeto, limita-
ções de 3 vezes do pagamento desse valor.

 Por fim, entendemos – isso um consultor muito 
especializado nos diz – que, na verdade, ela acaba 
favorecendo os grandes credores não alimentares, 
empresas devedoras contumazes de impostos e até 
bancos internacionais que podem comprar em deságio 
esses precatórios, negociando com especuladores.

 Portanto, não nos parece uma emenda saneado-
ra. Tem esse elemento, sim, a nosso juízo – não fomos 
convencidos do contrário –, de prêmio a caloteiros. 

 Portanto, vamos votar contra.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSOL 

vota “não”.
Quem ainda vai votar? (Pausa.)
O SR. EDUARDO CUNHA – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 

Eduardo Cunha.
O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB – que tem a Relatoria dessa PEC, conduziu 
um acordo nesse plenário hoje. Mas, infelizmente, es-
tou sentindo que esse acordo pode não estar sendo 
cumprido pelas outras partes. Não podemos colocar 
um tema dessa natureza sob o risco de perdermos 
no segundo turno por causa de resquícios de uma 
votação em que não se tinha qualquer compromisso 
no mérito, pela qual, inclusive, o PMDB encaminhou 
e votou favoravelmente na sua maioria.

 Então, o PMDB quer o cumprimento desse acor-
do, até porque esta Casa não funciona sem acordo po-
lítico. Se esses acordos não forem cumpridos, a partir 
de agora, nesta Casa, dificilmente conseguiremos ter 
acordo para votar qualquer coisa. Até que esse ponto 
seja esclarecido, o PMDB vai entrar em obstrução a 
partir de agora e não votará a PEC seguinte hoje. Vai 
obstruí-la e pedir que seja retirada de pauta.

 Como V.Exa. está em processo de votação, a 
partir de agora, o PMDB está em obstrução, para que 

a sessão caia e o Plenário vote essa matéria terça-
feira ou quarta-feira da próxima semana, a fim de que 
essas pessoas que acham que não podem cumprir 
acordos nesta Casa reflitam, saiam do sentimentalis-
mo e venham para a razão, porque acordo é para ser 
cumprido. 

Pau que dá em Chico dá em Francisco, para que 
possamos entender bem como as coisas funcionam 
aqui.

 O PMDB está em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PMDB 

em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 

a palavra ao nobre Deputado José Aníbal .
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, o primeiro 
ponto da pauta eram os precatórios. A Liderança do 
PR – porém, pediu que votássemos, em primeiro lugar 
a PEC do foro privilegiado. 

Qual a justificativa desse pedido? “Nós queremos 
estar seguros de que vamos votar essa matéria hoje, e 
o nosso interesse é aprová-la. Em seguida, estaremos 
aqui para votar a PEC dos Precatórios”.

Onde está a Liderança do PR – Presidente? Cadê 
o acordo, Presidente? Esta é uma casa de acordos. 
Aqui não há tiranete para sair gritando “Ah, porque não 
deu o que eu queria, eu vou...” Que história é essa, 
Presidente? Vamos ficar reféns? 

Evidentemente, espero que o PR reflita. Afinal, 
esse partido deu uma contribuição importante no pri-
meiro turno dessa votação – 37 Deputados do PR vo-
taram favoráveis à PEC dos Precatórios. Sem esses 
votos, neste momento, depois do trabalho que realiza-
mos durante estas duas semanas, não teríamos como 
aprovar a referida PEC. 

Então, a responsabilidade de não votá-la hoje é 
única e exclusiva do PR. 

Mas não vamos ficar reféns, porque queremos 
que o PR reconsidere sua posição. E nós não vamos 
ceder nada mais em matéria de votação, a não ser que 
votemos essa PEC. 

Então, qualquer tiranete aqui faz acordo e, em 
seguida, insatisfeito com o resultado, decreta que não 
joga mais, que não participa mais do jogo parlamentar, 
cuja essência é o acordo, é o entendimento ou não?! 
Mas, no caso, há um acordo claro. 

Estou me sentindo fraudado, Sr. Presidente. Con-
cordei em inverter a pauta para satisfazer o PR. E o 
PR – na hora de cumprir sua parte, não está presen-
te. Espero que esteja na próxima semana e que não 
tenhamos nada mais a votar antes da PEC dos Pre-
catórios.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou ouvir os 
demais Líderes, mas, desde já, quero convocar uma reunião 
para a próxima terça-feira, talvez às 14h – mando avisar 
aos Srs. Líderes – para organizarmos essa votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, quero registrar, buscando...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deixe-me 
só fazer uma pergunta: o PSDB entra em obstrução, 
Deputado José Aníbal?

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a partir de 
agora o PSDB está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Obstrução.
 Deputado Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presi-

dente, buscando um clima de colaboração para a ce-
leridade desta sessão, retiramos, a pedido de vários 
Líderes, 2 destaques que havíamos apresentado à 
votação dessa proposta. 

E liberamos a bancada, porque existem posições 
divergentes no que se refere à PEC dos Precatórios.

 Em razão desse desentendimento no plenário, 
modificamos a orientação do Bloco para obstrução.

O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem 
V.Exa.

O SR. SILVIO COSTA (PTB – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é apenas 
para registrar que, para o PTB – não se pode conjugar 
oração sem sujeito. 

O PMDB e o PSDB deveriam dizer quem rompeu 
o acordo, para não ficar no ar. Não dá para conjugar 
oração sem sujeito, repito! O correto era o PMDB e o 
PSDB dizerem claramente que partido rompeu o acor-
do, para ninguém ficar sob suspeição. 

Enquanto o PMDB e o PSDB não esclarecem, o 
PTB entra em obstrução, Sr. Presidente.

O SR. LUCIANO CASTRO – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Depu-

tado Cândido Vaccarezza tem a palavra.
O SR. LUCIANO CASTRO – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Um por 

vez.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
Progressista entra em obstrução!

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
chamar a atenção dos Líderes e dialogar com S.Exas., 

primeiro, porque, num momento como este, é impor-
tante baixar a bola, não adiantar nenhuma acenar uma 
posição que não possamos sustentar depois. Acho bom 
pararmos para uma reflexão. 

Senti um clima tenso a partir do debate que fizemos 
há pouco – e foi isso que motivou aquela minha fala.

 Quero elogiar o Deputado Eduardo Cunha na 
Liderança do PMDB. Na realidade, o PMDB puxou um 
encaminhamento que não reflete a posição do partido. 
A posição do PMDB é aprovar a PEC dos Precatórios, e 
nós vamos fazer isso. Todos os partidos que estão com-
prometidos com essa PEC vão aprová-la na terça-feira.

O SR. ADEMIR CAMILO (PDT – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última 
votação, votei com o partido.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Aproveito para pedir 
ao Deputado Ronaldo Caiado, ao Deputado José Aní-
bal, ao Deputado Fernando Coruja, Líderes da Oposi-
ção, que façamos um acordo sobre o ritmo da votação 
do pré-sal e que votemos a PEC dos Precatórios numa 
sessão extraordinária com pauta única e, depois, a PEC 
dos Cartórios. E esse foi o acordo que fizemos. 

 Portanto, quero mudar a orientação do PT de 
“sim” para obstrução, a fim de termos uns 4 dias para 
refletir e chegar a um amplo acordo na Casa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Luciano Castro.

O SR. LUCIANO CASTRO (PR – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
lembrar que o PR não fez acordo quanto ao mérito da 
matéria, fizemos um acordo quanto à ordem de vota-
ção. Por essa razão, entramos em obstrução.

O SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
Verde quer que se registre “sim” no painel.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quer que 
registre obstrução? Perdão.

O SR. EDSON DUARTE – Partido Verde, “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. FILIPE PEREIRA (PSC – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC quer 
mudar sua orientação. Em vez de liberarmos a banca-
da, entramos em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Obstrução.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PPS encaminha obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Obstrução.
 Todos entraram em obstrução?
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro apenas reafirmar que o entendimento construído 
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pelo Deputado Eduardo Cunha se deu no sentido de 
apoiarmos a inversão da pauta. Com isso, o Projeto 
do Foro Privilegiado seria votado em primeiro lugar, 
sem compromisso com o mérito. 

 Agora, com a situação de hoje, tenho certeza 
absoluta de que, junto com o PSDB e demais partidos, 
entraremos num processo de obstrução e nada será 
votado, nem amanhã pela manhã. Nem os acordos 
internacionais entrarão em pauta, porque estaremos 
em obstrução. E teremos esse mesmo procedimento 
em todos os projetos do pré-sal. 

O Democratas entra em obstrução, Sr. Presidente. 
O SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, diante dos en-
caminhamentos, o Partido Verde está em obstrução.

O SR. SANDRO MABEL – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Depu-
tado Sandro Mabel tem a palavra.

O SR. SANDRO MABEL (PR – GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero dizer 
que o Líder José Aníbal não foi correto com o nosso 
partido. Não podemos aceitar uma afirmação dessa. 
Como podemos fazer trato de matéria, se o seu par-
tido inteiro votou “não” contra uma proposta para qual 
nosso partido encaminhou o voto “sim”, e tínhamos 
de votar “sim” obrigatoriamente a uma matéria que o 
partido tem o direito de rever.

 O PR indicou obstrução agora para ajudar na 
realização de um acordo, que é o que deveria ter sido 
feito antes. 

Sr. Presidente, o PR tem sido sério nas posições 
que têm sido tomadas. Estamos todos aqui presentes. 
E a nossa posição é igual à do PSDB: não é o PSDB 
que vai dizer como o PR vai votar. O PR vota como 
achar certo votar. Fizemos acordo no sentido de nos 
fazer presentes. E nossa bancada está toda aqui.

Agora, se num momento isso tem de ser mudado 
na votação, porque existe um entendimento do partido, 
o partido tem direito de fazê-lo, porque não somos fi-
liais do PSDB – somos um partido quase do tamanho 
do PSDB – temos 46 Deputados.

Portanto, Sr. Presidente, respeitamos o Líder 
José Aníbal, como respeitamos todos os Líderes des-
ta Casa, mas, no nosso partido, quem manda é a sua 
Liderança, e estamos aqui prontos para votar. 

Em colaboração, para que se possa melhorar 
mais o acordo, também mudamos a nossa orientação 
e nos colocamos em obstrução.

 Particularmente, acho essa matéria importante. 
Porém, a proposta foi discutida no partido, que achou, 
em sua maioria, que deveria mudar sua posição em 
razão do entendimento havido, da mesma forma que 

todo o PSDB votou a PEC passada com o entendi-
mento contrário ao nosso.

 O PR é um partido que cumpre seus compromis-
sos, sim. Tanto que estamos aqui, sem radicalização, 
dispostos a sentar, conversar, ouvir uma explicação 
melhor da bancada e não, simplesmente, dizer “não”, 
“de cabo a rabo”, e derrubar a matéria. 

 Dessa forma, Sr. Presidente, deixo ratificada a 
posição do PR – que o Líder Luciano Castro já havia 
apresentado. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao Deputado José Aníbal, para uma Comu-
nicação de Liderança, pelo PSDB.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, este é um bom momento para dizer ao Depu-
tado Sandro Mabel que é necessário ter a memória bem 
precisa. Cuidado para não errar nesta hora: pediram-me 
para inverter a pauta – o primeiro ponto da pauta era a 
PEC dos precatórios –, porque tinham todo o interesse 
de votar e aprovar o foro privilegiado. Disse, então, ao Sr. 
Deputado Sandro Mabel que eu concordaria, como um 
gesto de reconhecimento a S.Exas., que votaram a favor 
da PEC dos precatórios no primeiro turno, em número 
de 37 Deputados, desde que, em seguida, votássemos 
a PEC dos precatórios, com a presença do PR e com o 
compromisso que o PR teve no primeiro turno.

 Não me passou pela cabeça que iria acontecer 
o que houve. 

Tanto que, quando me disseram que o PR não es-
tava presente, que estava reunido, não acreditei, porque 
acordo é acordo. Cumpre-se. Não se discute acordo, ou, 
então, não se faz. O acordo foi para inverter a pauta e, 
em seguida, votarmos com o mesmo compromisso. 

 Disse que não tinha o compromisso de votar fa-
voravelmente. Inclusive, vou encaminhar contra a PEC 
do foro privilegiado. 

 Portanto, Deputado, para mim, só há um modo de 
reparar a atitude tomada hoje pelo PR: o PR votar essa 
matéria com o mesmo compromisso e com a mesma 
convicção com que votou no primeiro turno, e não em 
razão de uma circunstância de não ter sido aprovado 
um projeto no qual o partido tinha empenho. 

Longe de mim, muito longe, léguas, querer orien-
tar o PR. Evidentemente, não. Nenhuma pretensão, 
nenhum interesse, nenhuma motivação para tanto. 
Tenho todo o respeito aos companheiros do PR – mas 
o PR lá e nós cá. 

No entanto, fizemos aquilo que é próprio do Parla-
mento, um acordo, um compromisso, e, esta noite, o PR 
não cumpriu o acordado. Ausentou-se de uma votação 
que é dura, difícil. E, na medida em que se ausentou, 
os outros Líderes de outros partidos que votam, a maio-
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ria, a favor da PEC dos precatórios, começaram a ficar 
inseguros quanto à votação e, por isso, entramos em 
obstrução. Já havia até encaminhado favoravelmente.

 Espero que o PR reveja sua posição e que não 
me proponha rever sua posição quanto aos precatórios 
em razão de uma revisão do PSDB na PEC do foro 
privilegiado. Nem pensem em me propor algo assim. 
E acho que não vão me propor, evidentemente. Isso 
já não seria acordo, teria outro nome. 

Portanto, deixo registrado que disse ao Líder do 
PR antes: não tínhamos o compromisso em votar a PEC 
do foro privilegiado, mas assumimos o compromisso da 
inversão de pauta. Atendemos o compromisso, mas não 
fomos correspondidos no compromisso de que o PR vo-
taria a PEC dos precatórios esta noite, infelizmente.

 Como essa posição não está resolvida, decidi-
mos pela obstrução, mantendo-a até que se retome 
esse entendimento. Acho que não pode ser outro o 
compromisso, além do de que o PR irá votar a PEC 
dos precatórios com o compromisso de manter a po-
sição assumida no primeiro turno de votação.

 Não é possível que, em 15 dias, a bancada do 
PR tenha mudado tão substancialmente a sua avalia-
ção sobre o significado positivo dessa PEC para as 
finanças públicas estaduais e municipais.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
deixar esfriar as coisas nesse final de semana. Na 
terça-feira, convocarei uma reunião de Líderes para 
conversarmos sobre tudo isso. Naturalmente, criou-se 
um mal-estar no plenário. Não vamos incentivá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Darei a 
palavra ao Deputado Sandro Mabel, na certeza de 
que suas palavras serão carinhosas, como costu-
mam ser.

O SR. SANDRO MABEL (PR – GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Meu querido Líder José Aní-
bal... Comecei bem, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Começou.
O SR. SANDRO MABEL – Sr. Presidente, o Líder 

José Aníbal tem razão quando disse que o PR pediu 
a inversão de pauta. É verdade. O Líder José Aníbal 
tem razão quando disse que o PR estaria aqui presen-
te para votar. O Líder José Aníbal, até aí, tem razão. 
Agora, Sr. Presidente, se a nossa bancada votou, num 
determinado momento, de uma forma – assim como 
ocorreu na bancada de S.Exa. –, com votos “sim” e 
“não”, apesar de termos encaminhado o voto “não”, é 
porque há Deputados que pretendem ser Governador, 
e outros foram Prefeitos. Há Prefeitos que pediram a 
Deputados esse voto. Então, tivemos vários votos “sim” 
na nossa bancada. 

Acho, porém, estranho se dizer que houve um 
acordo no sentido de votarmos a matéria como vota-

mos antes. O partido decide na hora a matéria e pode 
mudar de posição. 

Sr. Presidente, quero dizer que não há acordo. O 
PR está presente, a bancada está presente. Estamos 
prontos para votar essa PEC a qualquer hora. Neste 
momento, entendeu a maioria do partido que o voto 
deveria ser “não”. 

 No nosso entendimento, a matéria é importante, 
tanto que encaminhamos a obstrução exatamente para 
poder discuti-la melhor. Alguns pontos criaram essa 
mudança de posição do partido, mas, tenho certeza, 
não foi acordado voto. Aliás, Sr. Presidente, no dia em 
que V.Exa. achar que um partido está acordando voto 
com outro, mande todos para o Conselho de Ética, 
porque há alguma coisa errada. 

Aqui acordamos procedimentos para a votação da 
PEC dos precatórios, colocando a bancada presente. 
Se a nossa bancada não estivesse presente, também 
não se votaria a PEC dos precatórios. Então, foi feita 
uma inversão para podermos votar as duas matérias, 
em razão do medo de, uma vez votada a PEC dos 
precatórios, haver um esvaziamento.

 Nosso partido está aqui até agora, como esta-
rá na próxima votação. Se houver conversas – quem 
sabe? –, chegaremos a uma conclusão, que pode ser 
essa que o Líder José Aníbal espera. Longe de não 
termos cumprido o acordo: estão aqui presentes os 45 
Deputados do partido.

O SR. DAGOBERTO – Pela ordem, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou dar a 
palavra rapidamente a V.Exa.

O SR. DAGOBERTO (PDT – MS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero modificar a 
posição do PDT para obstrução e sugerir a V.Exa. que 
votemos essa matéria numa outra data.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Claro, 
claro.

O SR. DAGOBERTO – Hoje não há clima para 
isso, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não há 
nem clima nem mais quorum.

O SR. NATAN DONADON (Bloco/PMDB – RO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Votei com o 
partido nas votações anteriores, Sr. Presidente.

O SR. RICARDO BARROS – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não.
O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, saúdo a Casa 
pela aprovação, hoje, do primeiro dos projetos relativos 
ao pré-sal: resolvemos a questão da PETRO-SAL. Quero 
dizer aos Líderes da base e da Oposição que espero ha-
ver um melhor entendimento para as próximas matérias 
do pré-sal, que são importantes para o Brasil.
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Quanto às PECs em votação e que são objeto 
do debate dos partidos representados nesta Casa, 
espero que possamos recuperar o entendimento para 
sua aprovação. 

Quero ainda dizer que Comissão de Orçamento 
se reunirá amanhã, às 9h, quando tentaremos votar os 
créditos, porque a Resolução nº 1 diz que os créditos 
não votados na Comissão até o dia 20 não poderão mais 
ser apreciados ali e virão diretamente ao Plenário. Isso 
libera a Comissão para tratar exclusivamente da vota-
ção dos relatórios setoriais. O prazo de apresentação 
de emendas se encerra na próxima terça-feira. E tenho 
certeza de que poderemos votar, além de todas essas 
matérias prioritárias, outras a serem votadas até o final 
do ano, conforme V.Exa. já pautou, Sr. Presidente.

Por fim, peço uma gentileza especial aos Líderes 
no sentido de que incluam na pauta a matéria relati-
va às Agências Reguladoras, que está praticamente 
acordada para ser votada. 

Portanto, queremos terminar as votações do pré-
sal, concluir a votação do Orçamento e votar outras 
matérias importantes para o Brasil até o final desta 
Sessão Legislativa.

Deixo o agradecimento pela aprovação, nesta 
data, do primeiro projeto do pré-sal.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não.
O SR. ANTÔNIO ANDRADE (Bloco/PMDB – MG. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o partido.

O SR. FÁBIO FARIA (Bloco/PMN – RN. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido. 

O SR. GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB – 
MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Na vota-
ção anterior, votei de acordo com a orientação do meu 
partido, Sr. Presidente.

O SR. PEDRO EUGÊNIO – Peço a palavra pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. PEDRO EUGÊNIO (PT – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de 
registrar que hoje a bancada do Nordeste, representa-
da por uma comissão de Parlamentares, esteve com o 
Relator do projeto relativo ao marco legal do petróleo, 
Deputado Henrique Eduardo Alves, e realizou uma 
reunião extremamente produtiva, abordando preocu-
pação que, acredito, é da ampla maioria desta Casa: 
a distribuição dos royalties e da participação especial 
das áreas já licitadas do pré-sal de forma democrática 
e equânime entre todos os Estados e Municípios. 

Foi uma reunião extremamente tranquila, em que 
o seu Relator nos acenou com o interesse em cons-

truir um acordo que permita que, quando da votação 
da matéria, possamos estar não divididos, mas unidos 
em defesa do Brasil. 

 Era o que tinha dizer, Sr. Presidente.
O SR. LEANDRO SAMPAIO (PPS – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Devido 
à obstrução, fica adiada a apreciação da PEC 351, 
de 2009.

VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em face 

da evidente obstrução, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – COMPA-

RECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Luciano Castro PR 
Marcio Junqueira DEM 
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR 
Total de Amapá: 4

PARÁ

Gerson Peres PP 
Nilson Pinto PSDB 
Zé Geraldo PT 
Total de Pará: 3

RONDÔNIA

Eduardo Valverde PT 
Moreira Mendes PPS 
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de Rondônia: 3

ACRE

Fernando Melo PT 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 3

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
João Oliveira DEM 
NIlmar Ruiz PR 
Total de Tocantins: 3
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MARANHÃO

Clóvis Fecury DEM 
Julião Amin PDT 
Pinto Itamaraty PSDB 
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Roberto Rocha PSDB 
Total de Maranhão: 5

CEARÁ

Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PR 
Total de Ceará: 4

PIAUÍ

Ciro Nogueira PP 
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Rogério Marinho PSDB 
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Manoel Junior PMDB PmdbPtc
Marcondes Gadelha PSC 
Rômulo Gouveia PSDB 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 8

PERNAMBUCO

André de Paula DEM 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Charles Lucena PTB 
Pedro Eugênio PT 
Total de Pernambuco: 4

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Eduardo Amorim PSC 
Jerônimo Reis DEM 
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV 
Edson Duarte PV 
Félix Mendonça DEM 
Geraldo Simões PT 
Jairo Carneiro PP 
João Almeida PSDB 
José Carlos Aleluia DEM 
José Carlos Araújo PDT 
José Rocha PR 
Joseph Bandeira PT 
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT 
Luiz Carreira DEM 
Marcos Medrado PDT 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Uldurico Pinto PHS 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 22

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Bilac Pinto PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles DEM 
Eduardo Barbosa PSDB 
Geraldo Thadeu PPS 
Humberto Souto PPS 
Jairo Ataide DEM 
José Santana de Vasconcellos PR 
Leonardo Monteiro PT 
Luiz Fernando Faria PP 
Marcos Montes DEM 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Reginaldo Lopes PT 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 16

ESPÍRITO SANTO

Rita Camata PSDB 
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Arolde de Oliveira DEM 



65134 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009

Chico DAngelo PT 
Cida Diogo PT 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR 
Eduardo Lopes PRB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PSDB 
Neilton Mulim PR 
Otavio Leite PSDB 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Suely PR 
Total de Rio de Janeiro: 16

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Jardim PPS 
Celso Russomanno PP 
Dimas Ramalho PPS 
Fernando Chucre PSDB 
João Paulo Cunha PT 
José Mentor PT 
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Silvio Torres PSDB 
Vadão Gomes PP 
William Woo PPS 
Total de São Paulo: 14

DISTRITO FEDERAL

Laerte Bessa PSC 
Osório Adriano DEM 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 4

GOIÁS

João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PR 

Total de Goiás: 6

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
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 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC 
Ricardo Barros PP 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Wilson Picler PDT 
Total de Paraná: 21

SANTA CATARINA

João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PT 
José Carlos Vieira PR 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 5

RIO GRANDE DO SUL

Fernando Marroni PT 
José Otávio Germano PP 
Marco Maia PT 
Paulo Roberto Pereira PTB 
Pepe Vargas PT 
Pompeo de Mattos PDT 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Total de Rio Grande do Sul: 8

 DEIXAM DE COMPARECER À SES-
SÃO OS SRS.:

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá: 2

PARÁ

Giovanni Queiroz PDT 
Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Vic Pires Franco DEM 
Total de Pará: 3

AMAZONAS

Rebecca Garcia PP 
Silas Câmara PSC 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 3
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ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Nilson Mourão PT 
Total de Acre: 2

TOCANTINS

Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Domingos Dutra PT 
Nice Lobão DEM 
Washington Luiz PT 
Zé Vieira PR 
Total de Maranhão: 5

CEARÁ

Eudes Xavier PT 
José Airton Cirilo PT 
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 3

PIAUÍ

José Maia Filho DEM 
Nazareno Fonteles PT 
Total de Piauí: 2

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT 
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Raul Jungmann PPS 
Total de Pernambuco: 3

ALAGOAS

Maurício Quintella Lessa PR 
Total de Alagoas: 1

BAHIA

Claudio Cajado DEM 
Emiliano José PT 
Fábio Souto DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
Jorge Khoury DEM 
Severiano Alves PMDB PmdbPtc
Total de Bahia: 6

MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR 
Alexandre Silveira PPS 

George Hilton PRB PsbPCdoBPmnPrb
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lincoln Portela PR 
Miguel Martini PHS 
Total de Minas Gerais: 7

ESPÍRITO SANTO

Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Arnaldo Vianna PDT 
Brizola Neto PDT 
Carlos Santana PT 
Dr. Paulo César PR 
Hugo Leal PSC 
Marina Maggessi PPS 
Pastor Manoel Ferreira PR 
Rogerio Lisboa DEM 
Solange Amaral DEM 
Total de Rio de Janeiro: 9

SÃO PAULO

Antonio Palocci PT 
Dr. Talmir PV 
José C Stangarlini PSDB 
Julio Semeghini PSDB 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Maluf PP 
Renato Amary PSDB 
Ricardo Berzoini PT 
Total de São Paulo: 8

DISTRITO FEDERAL

Rodovalho DEM 
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Rubens Otoni PT 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 2

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Angelo Vanhoni PT 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Takayama PSC 
Total de Paraná: 4
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SANTA CATARINA

Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Maria do Rosário PT 
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Paulo Pimenta PT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Total de Rio Grande do Sul: 10

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerro a 
sessão, convocando para amanhã, quinta-feira, dia 19 
de novembro, às 9h, sessão extraordinária e, às 14h, 
sessão ordinária, com as seguintes

ORDENS DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

MATÉRIA SOBRE A MESA

I. Requerimento nº 5.325/09, do Sr. Henrique 
Fontana e outros, que solicita, nos termos do art. 155 
do Regimento Interno, urgência para apreciação da 
Mensagem nº 563, de 2009, do Poder Executivo, que 
encaminha ao Congresso Nacional o Texto de modifi-
cações do Convênio Constitutivo do Fundo Monetário 
Internacional, que trata, respectivamente, da reforma 
da expansão da capacidade de investimento e renda do 
FMI e da distribuição de quotas e do poder de voto dos 
países membros. (transformado no PDC 1.791/09).

(Matéria pautada).
II. Requerimento nº 5.642/09, do Sr. Henrique 

Fontana e outros, que solicita, nos termos do art. 155 
do Regimento Interno, urgência para apreciação do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 860, de 2008, da Re-
presentação Brasileira no Parlamento do Mercosul, que 
aprova o texto do Acordo entre a República Federativa 
do Brasil e a República Argentina sobre Localidades 
Fronteiriças Vinculadas, celebrado em Puerto Iguazu, 
em 30 de novembro de 2005.

III. Requerimento nº 5.751/09, da Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, que requer 
a criação de Comissão Externa de parlamentares da 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio-
nal (CREDN), a fim de visitar o Equador, Colômbia e 
Venezuela objetivando aumentar os contatos com os 
parlamentares.

URGÊNCIA  
(Artigo 151, I, “j”, do Regimento Interno)

Discussão

1 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.941-A, DE 2005  
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.941-A, de 2005, 
que aprova o texto do Acordo de Coope-
ração em Matéria de Comunicação entre o 
Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Bolivariana da 
Venezuela, celebrado em Caracas, em 14 
de fevereiro de 2005; tendo pareceres: da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática, pela aprovação (Rela-
tor: Dep. Badu Picanço); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. Ney Lopes).

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 319-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 319-A, de 2007, que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo da República 
do Zimbábue, assinado no Rio de Janeiro, 
em 10 de setembro de 2006; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa (Relator: Dep. 
Colbert Martins).

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 358-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 358-A, de 2007, 
que aprova o texto do Convênio entre o 
Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República da Bolívia para 
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o estabelecimento de um Depósito Fran-
co no Porto de Paranaguá, celebrado em 
Brasília, 15 de agosto de 1990; tendo pare-
ceres: da Comissão de Viação e Transpor-
tes, pela aprovação (Relator: Dep. Angelo 
Vanhoni); de Finanças e Tributação, pela 
compatibilidade e adequação financeira e 
orçamentária (Relator: Dep. Alfredo Kaefer); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Leonardo Picciani).

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 413-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 413-A, de 2007, 
que aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo dos Estados Unidos da Améri-
ca para o Intercâmbio de Informações Re-
lativas a Tributos, celebrado em Brasília, 
20 de março de 2007; tendo pareceres: da 
Comissão de Finanças e Tributação, pela 
não implicação da matéria com aumento ou 
diminuição da receita ou da despesa públi-
cas, não cabendo pronunciamento quanto à 
adequação financeira e orçamentária e, no 
mérito, pela aprovação (Relator: Dep. Ciro 
Gomes); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Flávio Dino).

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 568-A, DE 2008 
(Da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo n° 568-A, de 
2008, que aprova o texto do Acordo sobre 
Transferência de Pessoas Condenadas dos 
Estados Partes do MERCOSUL, com a Re-
pública da Bolívia e a República do Chile, 
assinado na cidade de Belo Horizonte, em 
16 de dezembro de 2004; tendo pareceres: 
da Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional, pela aprovação (Relator: 
Dep. Marcelo Itagiba); e da Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação (Re-
lator: Dep. Carlos Willian). 

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.476-A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.476-A, de 2009, 
que aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Honduras sobre 
Cooperação no Domínio da Defesa, assina-
do em Tegucigalpa, em 27 de julho de 2007; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. José Genoíno).

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.652-A, DE 2009 
(Das Comissões de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.652-A, de 2009, 
que aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da Bolívia sobre Cooperação no 
Domínio da Defesa, celebrado em Brasília, 
14 de fevereiro de 2007; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa, com emenda 
(Relator: Dep. Mauro Benevides).

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.661-A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.661-A, de 2009, 
que aprova o texto do Acordo de Coopera-
ção entre os Estados Membros da Comu-
nidade dos Países de Língua Portuguesa 
sobre o Combate à Malária/Paludismo, ce-
lebrado em São Tomé, em 25 de julho de 
2004, durante a V Conferência dos Chefes 
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de Estado e de Governo da CPLP; tendo 
pareceres: da Comissão de Seguridade 
Social e Família, pela aprovação (Relator: 
Dep. José C. Stangarlini); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. Colbert Martins). 

9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.669-A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.669-A, de 2009, 
que aprova o texto do Tratado Constitutivo 
da União de Nações Sul-americanas, cele-
brado em Brasília, 23 de maio de 2008; ten-
do parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Dr. Rosinha).

10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.675-A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.675-A, de 2009, 
que aprova o texto da Ata de Fundação da 
Organização Ibero-Americana da Juventu-
de (OIJ), adotada pelos Estados-Membros 
em 1996, com vistas à autorização para o 
ingresso do Brasil na OIJ, por meio de depó-
sito da Carta de Adesão junto ao Secretário-
Executivo da mencionada Organização; ten-
do pareceres: da Comissão de Seguridade 
Social e Família, pela aprovação (Relator: 
Dep. Jorginho Maluly); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. João Magalhães).

11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.740-A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.740-A, de 2009, 
que aprova o texto da Resolução MEPC 165 

(56), adotada em 13 de julho de 2007, com 
Emendas à Lista de Substâncias Anexa ao 
Protocolo Relativo à Intervenção em Alto-
Mar em Casos de Poluição por outras Subs-
tâncias que não Óleo; tendo pareceres: da 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável, pela aprovação (Rela-
tor: Dep. Valdir Colatto); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. Marcelo Ortiz).

12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.791-A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.791-A, de 2009, 
que aprova o texto de modificações ao Con-
vênio Constitutivo do Fundo Monetário In-
ternacional, que trata, respectivamente, da 
reforma da expansão da capacidade de in-
vestimento e renda do FMI e da distribuição 
de quotas e do poder de voto dos países 
membros; tendo pareceres: da Comissão de 
Finanças e Tributação, pela compatibilidade 
e adequação financeira e orçamentária e, no 
mérito, pela aprovação (Relator: Dep. Ricar-
do Barros e relator substituto: Dep. Pedro 
Eugêncio); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Emiliano José).

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.924-A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.924-A, de 2009, 
que aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da Federação da Rússia sobre 
Cooperação Técnico-Militar, assinado no 
Rio de Janeiro, em 26 de novembro de 2008; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. José Genoíno).
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SESSÃO ORDINÁRIA

DEBATES E TRABALHO DE COMISSÕES

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS OU RECURSOS 

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 1.590/2005 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a União dos Moradores de Maranhãozinho a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ma-
ranhãozinho, Estado do Maranhão.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 2.314/2006 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio FM Gurupá Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Amontada, Estado do Ceará.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 221/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária Amigos do Bem a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Sabinopólis, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.121/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária Educacional Maranata de 
Radiodifusão FM a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Cachoeira Grande, Es-
tado do Maranhão.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.267/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Prisma Radiodifusão Ltda. para ex-

plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no Município de Cidreira, Estado do Rio 
Grande do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.426/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural Rádio Comunitária Su-
maúma FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Ribamar Fiquene, Estado 
do Maranhão.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.501/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Cultural e Social de Santa Helena de 
Minas a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Santa Helena de Minas, Estado de 
Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.502/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação dos Radialistas de Sarzedo a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Sarzedo, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.503/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Cultural de Radiodifusão de São Pedro 
do Avaí a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Manhuaçu – Vila São Pedro do Avaí, 
Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.505/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Centro Social de Bairros Unidos do Distrito de Fran-
celinos a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Juatuba, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.529/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Cooperação e Desenvol-
vimento de Morrinhos – ACDM a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Morrinhos, 
Estado do Ceará.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009
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Nº 1.581/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a 
Associação Cultural de Difusão Comunitária Combate 
às Drogas e Prevenção de DST Planeta a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Pirajuba, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.598/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a 
Associação Progressista dos Moradores de Bom Jesus 
da Lapa a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.613/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Fundação Raimundo Fróes Peixoto para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Santa Helena, Estado do Maranhão.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.698/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Linea Sat Comunicação Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada, no Município de Praia Grande, Estado 
de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.765/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação de Radiodifusão de Luís Domingues a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária no Muni-
cípio de Luís Domingues, Estado do Maranhão.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.794/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Beneficente Cultural União Comunitária 
de Mafra Santa Catarina a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no Município de Mafra, Estado de 
Santa Catarina.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.811/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação de Radiodifusão Comunitária Lagarten-
se a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Lagarto , Estado de Sergipe.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.812/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – 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 Imperatriz, Estado do Maranhão.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.816/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio Anhanguera de Morro Agudo 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Morro Agudo, 
Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.833/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação de Radiodifusão Comunitária São 
João da Ponte a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de São João da Ponte, Es-
tado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.836/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que reno-
va a permissão outorgada à Radiodifusão Litoral Sul 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Paranaguá, Es-
tado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.846/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação de Radiodifusão Comunitária do Projeto 
Brigida a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Orocó, Estado de Pernambuco.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.847/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Rádio Difusão de São 
Benedito do Sul a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de São Benedito do Sul, Es-
tado de Pernambuco.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.850/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Bacuriense de Radiodifusão Comunitá-
ria a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Bacuri, Estado do Maranhão.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009
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Nº 1.852/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária Amigos da Chuvisca a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária no Município 
de Chuvisca, Estado do Rio Grande do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.855/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação de Desenvolvimento Sustentável de 
Bonito a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Bonito, Estado do Pará.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.861/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Rio Zutil do Arame a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Arame, Estado do Maranhão.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.863/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Sociedade dos Amigos de Ocara a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Ocara, Estado do Ceará.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-2009

Nº 1.865/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à Rádio e Televisão Vila Rica 
Ltda., atualmente denominada Rádio e Televisão Ban-
deirantes de Minas Gerais Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens, no Município de 
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.867/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Sociedade Rádio Sol da América 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Vista Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-2009

Nº 1.872/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática) – Aprova o ato que outorga permissão 
ao Sistema Arizona de Comunicação Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
no Município de Lago da Pedra, Estado do Maranhão.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.873/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária da Vila Marudanópolis 
– ASCOVIMA a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Marapanim, Estado do Pará.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.875/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Rede União de Rádio e Televisão do Pará 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Capitão Poço, 
Estado do Pará.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.877/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Eunápolis a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Eunápolis, Estado da Bahia.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.880/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova a 
permissão outorgada à Rádio Globo de Brasília Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, em Brasília, Distrito Federal.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-2009

Nº 1.881/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova a 
permissão outorgada à Diamantina Rádio e Televisão 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Salvador, Es-
tado da Bahia.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.883/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova a 
permissão outorgada à Rádio Jaboticabal Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada, no Município de Jaboticabal, Estado 
de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.884/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Cultural, Artístico, Recreativo e Esportivo de Caneli-
nha a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Canelinha, Estado de Santa Catarina.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009
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Nº 1.885/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação da Comunidade de Reriutaba a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Reriutaba, Estado do Ceará.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-2009

Nº 1.888/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Cultural Rádio Livre Comunitária Stúdio 
100 FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de São Paulo, Estado de São Paulo.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-2009

Nº 1.894/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária Portal do Sertão a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Arcoverde, Estado de Pernambuco.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.896/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Sociedade Cultural Cívica Brasileira a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
São Paulo, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.899/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural Comunitária Ternura de 
Perus a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de São Paulo, Estado de São Paulo.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-2009

Nº 1.900/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural de Radiodifusão de Vila 
Dalila a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de São Paulo, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.906/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação dos Moradores do Terceiro Distrito de 
Aliança a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Aliança, Estado de Pernambuco.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.913/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação de Comunicação e Cultura de Cerro Ne-
gro a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Cerro Negro, Estado de Santa Catarina.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.915/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária 26 de Julho a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Sumaré, Estado de São Paulo.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-2009

Nº 1.917/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a 
Associação Beneficente e Comunitária O Bom Sama-
ritano a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Crisópolis, Estado da Bahia.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.918/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Idealista de Itamari a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Itamari, Estado da Bahia.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-2009

Nº 1.922/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a 
Associação Rádio Comunitária Nova Independência a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária no Município 
de Nova Independência, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.930/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a 
Associação Esportiva Cultural de Horizonte a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Horizonte, Estado do Ceará.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.933/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a 
Associação Cultural de Desenvolvimento Artístico – AS-
CUART a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Luiziana, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009
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Nº 1.936/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a União dos Moradores e do Comércio de Paraisópo-
lis a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de São Paulo, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.937/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Ibiaçaense -ACIBI a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município Ibia-
ça, Estado do Rio Grande do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.939/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Comunicação, Cultura e 
Meio Ambiente do Planalto “Zé Gomes”, Brejo, Estado 
do Maranhão a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Brejo, Estado do Maranhão.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.941/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Cultural Comunitária Rômulo Almeida 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Alagoinhas, Estado da Bahia.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-2009

Nº 1.943/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Cultural Rádio Comunitária Tiradentes 
FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de São Paulo, Estado de São Paulo.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-2009

Nº 1.944/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação e Movimento Comunitário Beneficente 
Educativa Cultural Saúde – AMCBECS a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
São Paulo, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.948/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária Platinense a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.953/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a 
Associação de Difusão Comunitária Expeditense a execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de Santo 
Expedito do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-2009

Nº 1.956/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Educacional de Vista Alegre do 
Alto a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Mu-
nicípio de Vista Alegre do Alto, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.957/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Cultural Comunitária Jardim Terezópo-
lis a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Guarulhos, Estado de São Paulo.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-2009

Nº 1.964/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a 
Associação Rádio Comunitária Coronel Bicaco a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária no Município 
de Coronel Bicaco, Estado do Rio Grande do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 1.983/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação de Difusão dos Amigos de Vila Alpina a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de São Paulo, Estado de São Paulo.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-2009

PROJETO DE LEI

Nº 1.831/2003 (Lobbe Neto) – Dispõe sobre a univer-
salização das bibliotecas nas instituições de ensino 
do País.
Apensados: PL 3230/2004 (Vanessa Grazziotin ) 
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-2009

Nº 4.024/2004 (Senado Federal – Tião Viana) – Institui o 
Dia Nacional de Combate e Prevenção da Hanseníase.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009
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Nº 4.673/2004 (Maria do Rosário) – Reconhece a pro-
fissão de Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – 
Libras e dá outras providências.

Apensados: PL 5127/2005 (Jefferson Campos ) 
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-2009

Nº 4.855/2005 (Rose de Freitas) – Acrescenta dispo-
sitivos 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.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-2009

Nº 6.708/2006 (Senado Federal – José Jorge) – Institui 
o Dia Nacional de Prevenção da Catapora
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 1.165/2007 (Senado Federal – Tião Viana) – Con-
cede indenização por dano moral às pessoas com 
deficiência física decorrente do uso da talidomida e 
dá outras providências.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-2009

Nº 1.180/2007 (Rodovalho) – Dispõe sobre politica 
nacional de incentivo à cultura do bambu e dá outras 
providências.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-2009

Nº 3.281/2008 (Senado Federal – Eduardo Azeredo) – Al-
tera a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, para instituir 
a reciprocidade na concessão de prazos de permanência 
de estrangeiros no Brasil e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 3.379/2008 (Edinho Bez) – Inclui no Anexo da Lei 
nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe so-
bre o Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário 
que especifica.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-2009

Nº 3.881/2008 (Celso Russomanno) – Altera o § 3º do 
art. 18 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
“que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá ou-
tras providências”.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-2009

Nº 3.910/2008 (Senado Federal – Paulo Duque) – Dispõe 
sobre a criação do “Dia Nacional do Arqueólogo”.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 3.955/2008 (Poder Executivo) – Dispõe sobre a 
criação de cargos em comissão do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores – DAS destinados ao Mi-
nistério da Justiça.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-2009

Nº 4.046/2008 (Senado Federal- Romero Jucá) – Deno-
mina Contorno Oeste Ottomar de Souza Pinto o trecho 
do Contorno Oeste de Boa Vista, no Estado de Roraima, 
que faz a ligação da BR-174 Norte à BR-174 Sul.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 4.102/2008 (Senado Federal – Cristovam Buarque) 
– Institui o “Dia Nacional do Historiador”, a ser cele-
brado anualmente no dia 19 de agosto.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 4.107/2008 (Senado Federal – Jayme Campos) 
– Denomina “Rodovia Senador Jonas Pinheiro” o tre-
cho da rodovia BR-163 situado entre as cidades de 
Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, e de Santarém, 
no Estado do Pará.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 4.405/2008 (Senado Federal – Senador Marco An-
tônio Costa) – Institui o Dia Nacional de Conscientiza-
ção e Divulgação da Fibrose Cística.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 4.558/2008 (Senado Federal – Alvaro Dias) – Institui 
a “Semana Nacional da Visão e da Audição”.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 5.154/2009 (Senado Federal – Inácio Arruda) – Ins-
titui o Ano Nacional Patativa do Assaré, em 2009.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 5.916/2009 (Poder Executivo) – 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.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 1229/2007 (Eduardo Gomes) – Regulamenta o 
exercício da atividade, define as atribuições do Peri-
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to Judicial e do Assistente Técnico e dá outras provi-
dências.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-2009

Nº 2.795/2008 (Pompeo de Mattos) – Proíbe a comer-
cialização de capacetes para ocupantes de motocicletas 
e similares com prazo de validade inferior à 10 anos.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 4.266/2008 (Sandes Júnior) – Estabelecem normas 
para a utilização de calçadas e áreas públicas pelo 
comércio, bares, restaurantes e similares em cidades 
com população superior à 50.000 habitantes e dá ou-
tras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 4.576/2009 (Felipe Bornier) – Dispõe sobre opção 
de pagamento antecipado de pedágio.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 5206/2009 (Uldurico Pinto) – Dispõe sobre a obri-
gatoriedade da distribuição equitativa, entre os titu-
lares das respectivas contas bancárias, dos valores 
apurados com as vendas das folhas de pagamento 
de servidores e empregados públicos para as institui-
ções financeiras.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 5.379/2009 (Paulo Pimenta) – Acrescenta o § 6º ao 
art. 43 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
“que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá ou-
tras providências”, para vedar a criação e manutenção 
de banco de dados e cadastro relativos a informações 
pertinentes à prestação de serviços educacionais.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

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 3254/2004 (Geraldo Resende) – Acrescenta in-
ciso ao art. 2º da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 
1993.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 4.449/2004 (Marinha Raupp) – Estabelece regras 
para a renegociação e o alongamento das dívidas das 
micro e das pequenas empresas, e dá outras provi-
dências.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 5.069/2005 (Gorete Pereira) – Altera prazo estabele-
cido na Medida Provisória nº 2.217-3, de 04 de setembro 
de 2001, que modifica a Lei nº 10.233, de 2001.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 5.426/2005 (Eduardo Sciarra) – Autoriza o Poder 
Executivo a instituir a Fundação Universidade Federal 
do Oeste do Paraná, e dá outras providências.
Apensados: PL 6033/2005 (Vitorassi ) 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 6.865/2006 (Vicentinho) – Dispõe sobre o Sistema 
Nacional de Habitação de Interesse Social para Po-
pulação Negra – SNHISPN, cria o Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social para População Negra – 
FNHISPN e institui o Conselho Gestor do FNHISPN.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 295/2007 (Geraldo Pudim) – Cria o Fundo de Emer-
gência , com os recursos que especifica,para atendi-
mento aos Estados e Municípios atingidos por desas-
tres climáticos.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 2.798/2008 (Uldurico Pinto) – Autoriza o Poder Exe-
cutivo a criar a Universidade Federal do Extremo Sul 
da Bahia – UFESB, com sede na cidade de Teixeira de 
Freitas e campi nas cidades de Eunápolis, Porto Seguro, 
Itamarajú e Santa Cruz de Cabrália, dentre outras.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/11/2009

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 2.964/1992 (Senado Federal – Marluce Pinto) – 
Dispõe sobre a composição da merenda escolar e dá 
outras providências
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/11/2009

Nº 3.362/2000 (Eunício Oliveira) – Acrescenta pará-
grafo único ao art. 16 e altera a redação dos §§ 2º, 
3º e 5º do art. 121 e o inciso I do art. 122 do Estatuto 
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da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 3.700/2000 (Ronaldo Vasconcellos) – Altera a Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 que estabelece o Es-
tatuto da Criança e do Adolescente.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 5.035/2001 (Enio Bacci) – Altera o § 3º, do art. 121 
do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 5.036/2001 (Enio Bacci) – Altera o § 5º, do art. 121, 
do Estatuto da Criaça e do Adolescente – ECA.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 5.037/2001 (Enio Bacci) – Altera o § 7º, do art. 121, 
do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 5.231/2001 (José Carlos Coutinho) – Disciplina a 
composição da merenda escolar e dá outras provi-
dências.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/11/2009

Nº 5.711/2001 (Senado Federal – MARIA DO CARMO 
ALVES) – Dispõe sobre a liberação de recursos do Pro-
grama Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/11/2009

Nº 5.770/2001 (Jaques Wagner) – Dispõe sobre a obri-
gatoriedade da inclusão da mandioca e seus derivados 
nos cardápios do programa de alimentação escolar.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/11/2009

Nº 5.816/2001 (Jaques Wagner) – Dispõe sobre a obri-
gatoriedade da inclusão do cacau e seus derivados nos 
cardápios do programa de alimentação escolar.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/11/2009

Nº 5.854/2001 (Paulo Lima) – Dispõe sobre a inclusão 
de alimentos à base de soja na merenda escolar e na 
cesta básica.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/11/2009

Nº 5.934/2001 (João Paulo) – Proíbe a merenda es-
colar contendo alimentos com organismos genetica-
mente modificados.
DECURSO: 4a. SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 20/11/2009

Nº 6.117/2002 (Elias Murad) – Dispõe sobre a obrigato-
riedade de adição de nutrientes aos alimentos infantis 
e servidos na merenda escolar.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/11/2009

Nº 6.391/2002 (Ronaldo Vasconcellos) – Torna obriga-
tório o uso do leite de vaca na merenda escolar das 
escolas públicas do País.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/11/2009

Nº 6.476/2002 (José Carlos Coutinho) – Estabelece 
normas aplicáveis à merenda escolar.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/11/2009

Nº 6.923/2002 (Pompeo de Mattos) – Altera o parágrafo 
1º, do art. 122, da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 355/2003 (Carlos Nader) – Dispõe sobre o Pro-
grama Nacional de Alimentação Escolar e da outras 
providências.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/11/2009

Nº 852/2003 (Luiz Antonio Fleury) – Modifica os arts. 
121, 123, 124 e 185 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.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 904/2003 (Rogério Silva) – Modifica a redação dos 
§ 3º e 5º do art. 121, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 1.234/2003 (Vittorio Medioli) – Dispõe sobre a uti-
lização de produtos derivados da soja no cardápio da 
merenda escolar.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/11/2009

Nº 1.624/2003 (Selma Schons) – Dispõe que na dis-
tribuição de compras para a alimentação escolar, en-
tre 20 e 40% do valor seja destinado a frutas, leite e 
seus derivados.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-2009
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Nº 2.025/2003 (Nelson Marquezelli) – Dispõe sobre 
a obrigatoriedade da inclusão do suco de laranja nos 
cardápios do programa de alimentação escolar.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-2009

Nº 2.519/2003 (Senado Federal – Hélio Costa) – De-
termina o uso do leite, fluido e pasteurizado, nos car-
dápios da Merenda Escolar.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-2009

Nº 2.523/2003 (Moroni Torgan) – Acrescenta art. à Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente, para aumentar o limite máximo 
da medida de internação do menor que comete ato 
infracional descrito como homicídio, e dá outras pro-
vidências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 2.588/2003 (Vicente Cascione) – Altera os arts. 103, 
108, 121, 122 e 123, da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 
1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, dispondo 
sobre medidas de repressão aos atos infracionais gra-
ves e aos correspondentes aos crimes hediondos.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 2.628/2003 (Jutahy Junior) – Altera dispositivos da 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Es-
tatuto da Criança e do Adolescente.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 3.444/2004 (Jefferson Campos) – Acrescenta dis-
positivo à Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990 – Esta-
tuto da Criança e do Adolescente, para dispor sobre a 
internação do adolescente que praticar ato infracional 
de tráfico ilícito de entorpecentes
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 4.162/2004 (Selma Schons) – Dispõe sobre a obri-
gatoriedade da inclusão da carne de peixe e seus de-
rivados nos cardápios do programa de alimentação 
escolar.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-2009

Nº 6.068/2005 (Wilson Cignachi) – Torna obrigatório o 
uso do suco de uva na merenda escolar das escolas 
públicas do País.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-2009

Nº 7.040/2006 (Selma Schons) – Dispõe sobre a obri-
gatoriedade da inclusão de mel de abelhas e seus 

derivados nos cardápios do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-2009

Nº 7.194/2006 (João Herrmann Neto) – Dispõe sobre 
a obrigatoriedade de inclusão nos cardápios do pro-
grama de alimentação escolar de frutas ou suco de 
frutas que contenham níveis significativos de betaca-
roteno e vitamina C.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-2009

Nº 102/2007 (Jorge Tadeu Mudalen) – Altera a Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto 
da Criança e do Adolescente.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 109/2007 (Solange Amaral) – Altera Lei nº 8.069, de 
13 de Julho de 1990, que “Dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e dá outras providências”.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 114/2007 (Alberto Fraga) – Altera o art. 121 da Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1.990, Estatuto da Criança 
e do Adolescente, para ampliar o prazo de internação 
de adolescente infrator e o limite de idade de liberação 
compulsória, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 120/2007 (Neilton Mulim) – Altera dispositivos 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.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 165/2007 (Perpétua Almeida) – Acrescenta parágra-
fo único ao art.103 e altera a redação do § 3º do art. 
121, ambos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 177/2007 (Onyx Lorenzoni) – Altera a Lei nº 8.069, 
de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá 
outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 179/2007 (Alexandre Santos) – Altera o art. 121 da 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre 
o Estatuto da Criança e do Adolescente, para ampliar, 
a critério do juiz, o prazo de internação de adolescente 
infrator e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009
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Nº 184/2007 (Colbert Martins) – Suprime dispositivos 
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da 
Criança e do Adolescente.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 241/2007 (Paulo Maluf) – Altera o artigo 121 da Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança 
e do Adolescente, para aumentar o prazo máximo de 
internação do adolescente infrator e o limite de idade 
para a liberação compulsória.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 322/2007 (Vieira da Cunha) – Dá nova redação ao 
caput e aos parágrafos 2º e 3º, e suprime o § 5º do 
art. 121 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990).
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 395/2007 (Márcio França) – Altera a Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do 
Adolescente – para ampliar o prazo de internação 
do adolescente infrator, estabelecer a possibilidade 
de aplicação de medidas de segurança, e dá outras 
providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 565/2007 (William Woo) – Acrescenta parágrafos 
ao art. 105 e altera a redação do “caput” do art. 108 
e do § 1º do art. 122 da Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 684/2007 (Ciro Pedrosa) – Dispõe sobre a utliza-
ção de produtos derivados da soja no cardápio da 
merenda escolar.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-2009

Nº 719/2007 (Léo Alcântara) – Altera dispositivos do 
Livro II, Título III, Capítulo IV, da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990 ( Estatuto da Criança e do Adolescen-
te), para ampliar o período de internação de adoles-
centes para seis anos no caso de crimes hediondos 
e assemelhados.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 736/2007 (Lira Maia) – Altera a Lei nº 10.880, de 09 
de junho de 2004 que “ Institui o Programa Nacional 
de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE e o Pro-
grama de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendi-
mento à Educação de Jovens e Adultos, dispõe sobre 
o repasse de recursos financeiros do Programa Brasil 

Alfabetizado, altera o art. 4º da Lei nº 9.424, de 24 de 
dezembro de 1996” e dá outras providências.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-2009

Nº 820/2007 (Clodovil Hernandes) – Altera a Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, que “Dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências”.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 886/2007 (Rose de Freitas) – Modifica o artigo 2º 
da Lei nº 10.880, de 09 de junho de 2004, que dispõe 
sobre o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do 
Escolar – PNATE.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-2009

Nº 934/2007 (Ayrton Xerez) – Dispõe sobre o período 
máximo de aplicação das medidas sócio-educativas 
de internação previstas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 941/2007 (Jair Bolsonaro) – Revoga o art. 230 e 
seu parágrafo único, 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.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 978/2007 (Léo Vivas) – Altera o art. 123 da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e 
do Adolescente
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 1.264/2007 (Lelo Coimbra) – Estabelece condições 
para o repasse dos recursos federais do PNATE aos 
Estados.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-2009

Nº 1.640/2007 (Antonio José Medeiros) – Altera a Lei 
nº 10.880, de 09 de junho de 2004, que dispõe sobre 
o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 
(PNATE).
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-2009

Nº 2.215/2007 (Laerte Bessa) – Altera o inciso I do 
art. 122 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Es-
tatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras pro-
vidências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009
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Nº 2.232/2007 (Homero Pereira) – Acrescenta pará-
grafo ao art. 6º da Medida Provisória nº 2.178-36, de 
24 de agosto de 2001, para determinar a utilização de 
produtos agrícolas cultivados sem agrotóxicos, nos 
cardápios do programa de alimentação escolar.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-2009

Nº 2.754/2008 (Edson Ezequiel) – Dispõe sobre o tra-
tamento individual adolescente que tenha cometido 
ato infracional análago a homicídio doloso e manifeste 
grave desvio de personalidade.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 3.023/2008 (José Airton Cirilo) – Dispõe sobre a 
obrigatoriedade da utilização do caju no cardápio do 
programa de alimentação escolar.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-2009

Nº 3.132/2008 (Senado Federal- Vldir Raupp) – Autori-
za o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal 
de Vilhena, no Estado de Rondônia.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 3.267/2008 (Afonso Hamm) – Acrescenta parágrafo 
ao art. 6º da Medida Provisória nº 2.178-36, de 24 de 
agosto de 2001, para tornar as frutas regionais e da 
época e os sucos naturais obrigatórios nos cardápios 
de todas as refeições fornecidas pelo programa de 
alimentação escolar nas escolas.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-2009

Nº 3.921/2008 (Senado Federal – Marconi Perillo) – 
Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica 
Federal de Iporá, com sede no Município de Iporá, no 
Estado de Goiás.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 3.967/2008 (Renato Amary) – Altera o § 3º e acres-
centa §§ 4º e 5º ao art. 112 da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescen-
te (ECA).
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 4.043/2008 (Senado Federal- Marconi Perillo) – Au-
toriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Fe-
deral de Luziânia, com sede no Município de Luziânia, 
no Estado de Goiás.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 4.274/2008 (Miguel Martini) – Determina que os 
ocupantes de cargos que representem o Governo em 

organizações internacionais sejam previamente apro-
vados pelo Senado Federal.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 4.363/2008 (Senado Federal – Senador Adelmir 
Santana) – Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola 
Técnica Federal de Planaltina, no Distrito Federal.
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-2009

Nº 4.449/2008 (Nelson Proença) – Dispõe sobre os li-
mites do uso de açúcar refinado nos cardápios dos pro-
gramas de alimentação escolar, sob a responsabilidade 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-2009

Nº 4.616/2009 (William Woo) – Dispõe sobre a obri-
gatoriedade da realização de exames oftalmológicos 
e otorrinolaringológicos nos estudantes matriculados 
na rede pública ou particular de ensino fundamental 
e ensino médio.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 4.617/2009 (William Woo) – Altera a redação do 
parágrafo único do art. 2º e o § 5º do art. 121 da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança 
e do Adolescente.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 4.669/2009 (Ivan Valente) – Impõe condição ao re-
cebimento de verbas destinadas aos Estados, Distrito 
Federal, Municípios e às escolas federais, pelo Pro-
grama Nacional de Alimentação Escolar.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-2009

Nº 4.753/2009 (Osório Adriano ) – Altera os § 3º e 5º 
e acrescenta o § 7º do art. 121 da Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adoles-
cente).
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 4.808/2009 (Fernando de Fabinho) – Altera a Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre 
o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 4.870/2009 (Cleber Verde) – Institui o Dia Nacional 
do DeMolay no dia 18 de março de cada ano.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009
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Nº 4.984/2009 (Maria do Rosário) – Acrescenta inci-
so ao art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
dispondo sobre dispensa de licitação para compra de 
produtos destinados à alimentação escolar, quando 
provenientes da agricultura familiar.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-2009

Nº 5.152/2009 (Senado Federal – Marisa Serrano) – 
Institui o “Dia Nacional da Educação Ambiental”.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 5.212/2009 (Indio da Costa) – Acrescenta parágra-
fo ao art. 16 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
do Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 5.670/2009 (Lincoln Portela) – Acrescenta dispo-
sitivos à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, para 
especificar os procedimentos do encaminhamento 
de criança ou adolescente aos pais ou responsável, 
mediante termo de responsabilidade e para atribuir 
competência ao juiz da infância e juventude para de-
finir critérios para a permanência de criança ou ado-
lescente desacompanhado dos pais ou responsável 
em logradouros ou vias públicas.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

Nº 5.869/2009 (Jorginho Maluly) – Estabelece restrição 
para trânsito de crianças e adolescentes em logradou-
ros públicos após as 23h, se não acompanhados de 
responsável legal.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2009

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 DECRETO LEGISLATIVO

Nº 2.126/2009 (Raimundo Gomes de Matos) – Con-
voca plebiscito para decidir sobre a identificação e 
formalização dos limites territoriais interestaduais em 
áreas geográficas dos Estados do Piauí, Ceará e Rio 
Grande do Norte.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-2009

PROJETO DE LEI

Nº 6.304/2009 (William Woo) – Altera a Lei nº 10.201, 
de 14 de fevereiro de 2001, que institui o Fundo Na-
cional de Segurança Pública – FNSP, e dá outras pro-
vidências.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-2009

Nº 6.330/2009 (Iran Barbosa) – Altera dispositivos da 
Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a 
fim de limitar as nomeações para Cargos em Comis-
são e Funções de Confiança e de dar publicidade às 
despesas com essas nomeações e com as dos servi-
dores titulares de cargos efetivos.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-2009

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 212/2009 (Marcelo Melo) – Altera o § 1º e o inciso I, 
do art. 47 da Resolução nº 1,de 2006 – CN, bem como o 
seu Anexo, que “dispõe sobre a Comissão Mista Perma-
nente a que se refere o § 1º do art. 166 da Constituição 
Federal, bem como a tramitação das matérias a que se 
refere o mesmo artigo e dá outras providências.”
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-2009

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE 
EXPEDIENTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009

Dia 19, 5ª-feira

15:00 FRANCISCO PRACIANO (PT – AM)
15:25 DILCEU SPERAFICO (PP – PR)

Dia 20, 6ª-feira

10:00 VANDERLEI MACRIS (PSDB – SP) 
10:25 VICENTINHO ALVES (PR – TO) 
10:50 SABINO CASTELO BRANCO (PTB – AM)
11:15 SERGIO PETECÃO (PMN – AC)
11:40 PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB – RS)

Dia 23, 2ª-feira

15:00 EDSON DUARTE (PV – BA)
15:25 ILDERLEI CORDEIRO (PPS – AC)
15:50 GERALDO SIMÕES (PT – BA)
16:15 GLADSON CAMELI (PP – AC)
16:40 ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP)

Dia 24, 3ª-feira

15:00 FERNANDO FERRO (PT – PE)
15:25 VILSON COVATTI (PP – RS)

Dia 25, 4ª-feira

15:00 MARÇAL FILHO (PMDB – MS)
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15:25 JEFFERSON CAMPOS (PSB – SP)

Dia 26, 5ª-feira

15:00 MANOEL SALVIANO (PSDB – CE)
15:25 EDSON EZEQUIEL (PMDB – RJ)

Dia 27, 6ª-feira

10:00 DR. TALMIR (PV – SP)
10:25 LUPÉRCIO RAMOS (PMDB – AM)
10:50 JULIO SEMEGHINI (PSDB – SP)
11:15 CELSO RUSSOMANNO (PP – SP)
11:40 ANTONIO CRUZ (PP – MS)

Dia 30, 2ª-feira

15:00 AFONSO HAMM (PP – RS)
15:25 JOVAIR ARANTES (PTB – GO)
15:50 JOÃO DADO (PDT – SP)
16:15 THELMA DE OLIVEIRA (PSDB – MT)
16:40 CHICO DA PRINCESA (PR – PR)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.321/09 – do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “altera o art. 49 da Lei nº 8.171, de 17 
de janeiro de 1991, para dispor sobre os beneficiários 
do crédito rural”. 

RELATOR: Deputado CEZAR SILVESTRI. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.473/08 – do Sr. Ronaldo Leite 
– que “dispõe sobre a concessão do seguro-desem-
prego aos ribeirinhos que têm suas terras inundadas 
por ocasião de enchentes sazonais”. 
RELATOR: Deputado LIRA MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.683/09 – do Sr. Mauro Nazif 
– que “altera a Lei nº 10.177, que “dispõe sobre as 

operações com recursos dos Fundos Constitucionais 
de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-
Oeste, de que trata a Lei nº 7.827, de 27 de setembro 
de 1989, e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado NELSON MEURER. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.254/09 – do Sr. Beto Faro – que 
“dispõe sobre as condições de liquidação das dívidas 
dos beneficiários do programa de reforma agrária jun-
to ao Crédito Instalação aos assentados, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO VILELA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.263/09 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “revoga dispositivos da Lei nº 11.775, de 17 
de setembro de 2008”. 
RELATOR: Deputado CELSO MALDANER. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO  
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 20-11-2009) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.313/09 – da Sra. Perpétua 
Almeida – que “concede anistia por um período de 
10 anos às multas, e demais acréscimos legais, pre-
vistas na legislação ambiental aos beneficiários que 
especifica” 
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.284/09 – do Sr. Wandenkolk 
Gonçalves – que “cria Área de Livre Comércio no Mu-
nicípio de Tucuruí, no Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.288/09 – do Sr. Marcio Junqueira 
– que “dispõe sobre a destinação ao Fundo Nacional de 
Meio Ambiente, para aplicação em projetos na Amazô-
nia Legal, de 1% (um porcento) do lucro dos fabricantes 
de veículos automotores e dos fabricantes de pneus 
decorrente das vendas no mercado interno”. 
RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES. 
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.808/07 – do Sr. William Woo – 
que “altera a Lei nº 5.070, de 1966, com a finalidade 
de permitir o uso dos recursos do FISTEL – Fundo de 
Fiscalização das Telecomunicações – na construção 
de estabelecimentos prisionais e na compra de equi-
pamentos de segurança”. 
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.170/09 – do Sr. Antonio Carlos 
Chamariz – que “proibe a cobrança de adicional de 
deslocamento nos serviços de telefonia móvel”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.259/09 – da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “exclui os terminais portáteis de telefonia 
do rol dos bens de informática incentivados pela Lei n 
º 8.248, de 1991”. 
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.156/07 – do Sr. Bilac Pinto – 
que “estende as disposições do Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipa-
mentos para a TV Digital – PATVD, aos transmissores 
de rádio digital”. 
RELATOR: Deputado RATINHO JUNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 5.181/09 – do Sr. Joaquim Beltrão 
– que “obriga a especificação de data de postagem e 
de entrega das correspondências”. 
RELATOR: Deputado BILAC PINTO. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 01 
HORÁRIO: 10h 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

URGENTE 

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 DECRETO LEGISLATIVO Nº 864/01 – 
do Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização – que “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 empresas 
públicas e das sociedades de economia mista e de 
suas subsidiárias, e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 
Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Regis 
de Oliveira, em 15/07/2009. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 05/08/2009. 

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. 

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. 

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 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 12/11/2009. 

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 
17/11/2009. 

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 25/08/2009. 

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. 

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 06/10/2009. 
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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 
27/10/2009. 

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 11/08/2009. 

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 20/11/2008. 
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 04/03/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.982/03 – do Sr. Eduardo Valver-
de – que “regulamenta a assistência judiciária interna-
cional em matéria penal, a ser prestada ou requerida 
por autoridades brasileiras, nos casos de investigação, 
instrução processual e julgamento de delitos, nas hi-
póteses 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 
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 07/05/2009. 
Os Deputados Luiz Couto e Regis de Oliveira apre-
sentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 5.393/05 – do Sr. Mário Negro-
monte – que “altera a Lei nº 7.418, de 16 de dezembro 
de 1985, o Decreto – Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, o Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 
1940 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep. 
João Magalhães (PMDB – MG), pela constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa, com emendas, e, 
no mérito, pela aprovação deste, nos termos do Subs-
titutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia 
e Luiz Couto, em 11/11/2009. 

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. 
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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, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Mendonça Prado, em 12/11/2009. 

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. 

B – 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, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, da Emenda 
2 da Comissão de Desenvolvimento Urbano e das Emen-
das 1 a 5 da Comissão de Finanças e Tributação, com 
substitutivo; e pela constitucionalidade, injuridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição da Emenda 
1 da Comissão de Desenvolvimento Urbano. 
Vista ao Deputado Sérgio Barradas Carneiro, em 
11/11/2008. 

O Deputado Sérgio Barradas Carneiro apresentou voto 
em separado em 07/04/2009. 

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 03/06/2008. 
O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 7.100/06 – do Senado Federal-
Sérgio Zambiasi – (PLS 341/2005) – que “altera os arts. 
48 e 103 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, com a 
finalidade de instituir, dentre os objetivos do crédito rural, 
o estímulo à substituição da cultura do tabaco por ativi-
dades alternativas, e de conceder, pelo Poder Público, 
incentivos especiais ao proprietário rural que substituir 
a cultura do tabaco por atividades alternativas”. 

RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emenda redacional, e 
do Substitutivo da Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural. 
Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins, José 
Maia Filho, Marcelo Ortiz e Regis de Oliveira, em 
30/06/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 7.337/06 – do Senado Federal 
– José Jorge – (PLS 50/2006) – que “altera a Lei nº 
1.533, de 31 de dezembro de 1951, para dispor sobre 
a concessão de medida liminar em mandados de se-
gurança contra atos do Supremo Tribunal Federal, do 
Presidente da República ou das Mesas ou Comissões 
do Congresso Nacional ou de suas Casas e para es-
tabelecer o cabimento de agravo contra a decisão do 
relator concessiva de liminar”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CAR-
NEIRO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emendas. 
Vista ao Deputado Roberto Magalhães, em 
05/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 7.378/06 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 170/2005) – que “modifica o art. 
193 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, con-
cedendo adicional de periculosidade aos eletricitários”. 
(Apensado: PL 7384/2006) 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do PL 7384/2006, apensado. 
Vista ao Deputado Valtenir Pereira, em 04/03/2008. 
O Deputado Roberto Magalhães apresentou voto em 
separado em 21/05/2009. 

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 10/04/2008. 
O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 15/04/2008. 
Discutiram a matéria os Deputados Luiz Couto, Flá-
vio Dino, Antonio Carlos Pannunzio e Magela, em 
30/04/2009. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

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 
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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 16/04/2009. 

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 12/03/2009. 
O Deputado José Eduardo Cardozo apresentou voto 
em separado em 02/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.442/00 – dos Srs. Gilmar Ma-
chado e Walter Pinheiro – que “altera os dispositivos 
da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961 e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e da Emen-
da da Comissão de Educação e Cultura. 

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. 

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 28/10/2008. 
O Deputado Geraldo Pudim apresentou voto em se-
parado em 11/11/2008. 

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 constitu-
cionalidade, 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 16/04/2009. 
O Deputado Ricardo Barros apresentou voto em se-
parado em 29/04/2009. 

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 16/12/2008. 

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 24/06/2009. 

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”. 
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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 28/10/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 2.084/03 – do Sr. Paes Landim 
– que “institui política para aproveitamento de jovens 
dispensados do serviço militar obrigatório e de treina-
mento em trabalho para primeiro emprego”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREI-
RA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa, nos termos das Emendas da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público. 

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 28/10/2008. 

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 LESSA. 
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 10/03/2009. 
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. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 07/07/2009. 

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 02/04/2009. 
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 Perei-
ra – 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 05/08/2009. 
O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 24/09/2009. 

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. 
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PROJETO DE LEI Nº 6.303/05 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera a ementa do Decreto-Lei nº 4.657, 
de 4 de setembro de 1942”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda. 
Vista ao Deputado José Eduardo Cardozo, em 
11/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 7.126/06 – da Sra. Perpétua Al-
meida – que “acrescenta parágrafo ao art. 2º da Lei nº 
8.019, de 11 de abril de 1990, para estabelecer, como 
requisito para o financiamento de programas de de-
senvolvimento econômico a cargo do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, a 
manutenção ou expansão dos empregos”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 7.233/06 – da Sra. Perpétua 
Almeida – que “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 tra-
vessia de pedestres em passagem sinalizada”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 17/06/2008. 

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, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda. 
Vista conjunta aos Deputados José Maia Filho, Pastor 
Manoel Ferreira e Regis de Oliveira, em 30/06/2009. 
Os Deputados Regis de Oliveira e Pastor Manoel Fer-
reira apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 255/07 – do Sr. Clodovil Hernan-
des – que “proíbe a fabricação e comercialização de 
produtos de qualquer natureza, destinados ao público 
infantil, reproduzindo a forma de cigarro e similares”. 
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e dos Substitutivos da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio 
e de Seguridade Social e Família. 

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 constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação. 
Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
26/03/2008. 
Os Deputados Antonio Carlos Biscaia e Regis de Oli-
veira apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 443/07 – da Sra. Sandra Rosa-
do – que “cria o programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (PRONAF), e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado MÁRCIO FRANÇA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 25/08/2009. 
O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 17/09/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 774/07 – do Sr. Arnaldo Faria de 
Sá – que “altera a Lei nº 10.602, de 12 de dezembro 
de 2002, que “dispõe sobre o Conselho Federal e os 
Conselhos Regionais dos Despachantes Documenta-
listas e dá outras providências”” 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 
Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 05/08/2009. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 05/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 804/07 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “altera o art. 1° da Lei n° 11.179 de 22 de se-
tembro de 2005, que “altera os arts. 53 e 67 da Lei nº 
8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Es-
tatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do 
Brasil – OAB.”” 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
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 19/08/2009. 
Os Deputados Marcelo Itagiba, Antonio Carlos Biscaia 
e José Maia Filho apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 805/07 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “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””. 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas, e, no mérito, pela 
aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Maurício Quintella Lessa 
e Sérgio Barradas Carneiro, em 05/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.208/07 – do Sr. Celso Russo-
manno – 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 
28/04/2009. 
Discutiu a matéria o Deputado José Genoíno, em 
28/04/2009. 

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 2.619/07 – 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. 

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 3.355/08 – do Sr. Dr. Nechar – que 
“obriga a divulgação do número de telefone de contato 
dos postos da Polícia Rodoviária Federal”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, e do Subs-
titutivo da Comissão de Viação e Transportes, com 
subemenda substitutiva. 

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 07/05/2009. 
O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 04/06/2009. 

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 28/04/2009. 
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 3.545/08 – 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 
12/11/2009. 

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, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao Deputado José Genoíno, em 15/07/2009. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.912/08 – do Sr. Bernardo Aris-
ton – que “acrescenta dispositivo ao artigo 312 do De-
creto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código 
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 28/05/2009. 
O Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto 
em separado em 30/06/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 4.053/08 – do Sr. Regis de Oli-
veira – que “dispõe sobre a alienação parental”. 
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e 
Família, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Bonifácio de Andra-
da, João Campos e Sérgio Barradas Carneiro, em 
11/11/2009. 
Mantidas as inscrições dos Deputados Antonio Car-
los Biscaia, Gerson Peres, Sérgio Barradas Carneiro, 
Maria do Rosário, José Genoíno e João Campos, em 
11/11/2009. 

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 15/07/2009. 

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 
22/10/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 4.118/08 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “veda o estabelecimento de conteúdo programá-
tico de nível de escolaridade superior ao exigido pelas 
atribuições a desempenhar, nos processos seletivos 
que especifica”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 
Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
12/11/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 5.850/09 – do Sr. Regis de Oli-
veira – que “determina a remessa da sentença de in-
terdição à Justiça Eleitoral”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e da 
emenda apresentada nesta Comissão. 
Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
12/11/2009. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 20-11-
2009) 

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”. 
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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. 

PROJETO DE LEI Nº 4.326/08 – do Sr. Jair Bolsona-
ro – que “acrescenta art. 46-A à 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, Farma-
cêuticos, 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 re-
alizado o Estágio de Adaptação 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. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 113/03 – do Sr. Luciano Castro 
– que “dispõe sobre o repatriamento de recursos de-
positados no exterior”. (Apensado: PL 5228/2005) 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 3.266/08 – do Sr. Dr. Adilson Soares 
– que “dispõe sobre a criação das sociedades segurado-
ras especializadas em microsseguros, dos corretores de 
seguros especializados e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 5.643/09 – do Senado Federal – 
Serys Slhessarenko – (PLS 100/2006) – que “dispõe 
sobre a gratuidade dos atos de registro, pelas asso-
ciações de moradores, necessários à adaptação esta-
tutária ao Código Civil e para fins de enquadramento 
dessas entidades como Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público”. 
RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 3.006/08 – do Sr. Walter Brito Neto 
– que “introduz parágrafo único ao art. 444 do Código de 
Processo Civil, Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, tor-
nando obrigatório a ciência às partes sobre a possibilidade 
de utilização da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, 
que trata da Arbitragem e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 3.392/04 – da Sra. Dra. Clair – 
que “altera dispositivos da Consolidação das Leis do 
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Trabalho – CLT, estabelecendo a imprescindibilidade 
da presença de Advogado nas ações trabalhistas e 
prescrevendo critérios para a fixação dos honorários 
advocatícios na Justiça do Trabalho”. (Apensados: PL 
7642/2006 (Apensados: PL 2956/2008 e PL 3496/2008), 
PL 1676/2007 e PL 5452/2009) 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.333/07 – do Sr. Praciano – que 
“altera a Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.871/08 – do Sr. Juvenil – que 
“altera o art. 1.030 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002, que institui o Código Civil”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.283/08 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “altera os arts. 57 e 175 da Lei nº 9.279, de 
14 de maio de 1996, incluindo o Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial no pólo passivo da relação pro-
cessual, quando o mesmo não for autor, na forma dos 
arts. 56 e 173 da mesma lei”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 

PROJETO DE LEI Nº 5.327/09 – do Sr. Paulo Rober-
to – que “torna título executivo decisão de órgão de 
defesa do consumidor”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 6.240/09 – do Sr. Betinho Rosado 
– que “define a participação do Advogado e da Advo-
gada no processo constitucional concentrado”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 

PROJETO DE LEI Nº 6.251/09 – do Sr. Francisco Rossi 
– que “acrescenta o art. 62-A a Lei nº 8.245 de 18 de 
outubro de 1991 – Locações de Imóveis Urbanos”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 343/03 – do Sr. Paes Landim – 
que “altera a redação do § 2º e acrescenta § 3º.ao art. 
453, da Consolidação das Leis do Trabalho”. (Apensa-
do: PL 3728/2008) 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 5.045/05 – do Senado Federal 
– Marcelo Crivella – (OF 424/2004) – que “altera o 
Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, que dispõe 
sobre a organização das Polícias Militares e Corpos 
de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e 
do Distrito Federal”. 
RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.654/07 – do Sr. Flávio Bezer-
ra – que “”Institui o Dia Nacional em Defesa da Orla 
Marítima””. 

RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.931/07 – da Sra. Janete Rocha 
Pietá – que “altera o art. 3º da Lei nº 9.867, de 10 de 
novembro de 1999, para dispor sobre a inclusão dos 
idosos como pessoas em desvantagem para efeito 
de inserção no mercado econômico por meio de Co-
operativas Sociais, bem como para permitir que os 
representantes legais das pessoas em desvantagem 
e incapazes, nos termos do Código Civil, possam ser 
sócios das referidas Cooperativas”. 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.317/07 – do Sr. Frank Aguiar 
– que “institui o Dia Nacional do Profissional da Lim-
peza”. 
RELATOR: Deputado DOMINGOS DUTRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.831/08 – do Sr. Max Rosen-
mann – que “define as condições para a exploração de 
espécimes nativas do Euterpe edulis, o palmiteiro”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.076/08 – do Sr. Vander Loubet 
– que “denomina “Ponte Hélio Serejo” a ponte sobre o 
rio Paraná, localizada na BR-267, na divisa entre os 
Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 

PROJETO DE LEI Nº 3.352/08 – do Sr. Flávio Bezer-
ra – que “altera a Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 
1966, a Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO MALUF. 

PROJETO DE LEI Nº 3.931/08 – do Poder Executivo – 
que “reconhece a responsabilidade do Estado brasileiro 
pela destruição, no ano de 1964, da sede da União Na-
cional dos Estudantes – UNE, localizada no Município 
do Rio de Janeiro, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MÁRCIO FRANÇA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.198/08 – do Sr. Manoel Junior 
– que “denomina “Viaduto Major Ciraulo” o viaduto loca-
lizado no km 82,7 da BR-101, Rodovia Translitorânea, 
no Município de Bayeux, Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.262/08 – do Sr. Gilmar Macha-
do – que “denomina “Viaduto Arnaldo Borges Pereira” 
o viaduto localizado no cruzamento entre as Rodovias 
BR-050, BR-365, BR-452 e a Rodovia Municipal 030, 
no anel viário norte da cidade de Uberlândia, no Es-
tado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 

PROJETO DE LEI Nº 4.540/08 – do Sr. Carlos Bran-
dão – que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 
1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, de modo 
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a incluir na Relação Descritiva das Hidrovias do Plano 
Nacional de Viação, a hidrovia que especifica”. 
RELATOR: Deputado BRUNO ARAÚJO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.752/09 – do Poder Executivo – 
que “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”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.903/09 – do Sr. Dr. Talmir – que 
“institui o Sistema Nacional de Certificação da Produ-
ção da Agricultura Familiar e cria o Selo de Qualidade 
da Produção da Agricultura Familiar”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.918/09 – do Sr. Milton Monti – 
que “denomina “Deputado Clodovil Hernandes” o trecho 
das marginais e o contorno rodoviário entre os Km 44,1 
e o Km 53,6 da BR-101 no município de Ubatuba – SP 
previsto no Plano Nacional de Viação – PNV”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 

PROJETO DE LEI Nº 4.923/09 – do Sr. Eduardo Sciar-
ra – que “denomina Rodovia Adão Gasparovic o trecho 
da BR-163 referente ao Contorno Oeste da cidade de 
Cascavel, no Estado do Paraná” 
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.930/09 – do Sr. José Chaves 
– que “denomina “Engenheiro Pelópidas Silveira” o sis-
tema metroviário do Recife, operado pela Companhia. 
Brasileira de Trens Urbanos (CBTU)”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.343/09 – do Senado Fede-
ral – Efraim Morais – que “institui o Dia Nacional do 
Sanfoneiro”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.488/09 – do Sr. Paulo Rocha – 
que “inscreve o nome de Julio Cesar Ribeiro de Souza 
no Livro dos Heróis da Pátria”. 
RELATOR: Deputado EMILIANO JOSÉ. 

PROJETO DE LEI Nº 5.546/09 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “acrescenta parágrafo 
único ao art. 1º da Lei 11.348, de 27 de setembro de 
2006, para convalidar atos praticados por servidores 
e efeitos financeiros decorrentes do exercício das fun-
ções comissionadas de nível 02, criadas por ato ad-
ministrativo interno do Tribunal Regional do Trabalho 
da 15ª Região”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.663/09 – do Senado Federal- 
Papaléo Paes – (PLS 20/2009) – que “institui o Dia 
Nacional da Cidadania”. 
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ. 

PROJETO DE LEI Nº 5.819/09 – do Sr. Luiz Alberto – 
que “inscreve os nomes de heróis da Revolta dos Bú-
zios: João de Deus, Lucas Dantas, Manuel Faustino e 
Luis das Virgens, no Livro dos “Heróis da Pátria””. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 128/07 – do Sr. Lobbe Neto – 
que “inclui o tema “Educação Alimentar” no conteúdo 
das disciplinas de Ciências e Biologia, nos currículos 
das escolas de ensino fundamental e médio, respec-
tivamente” (Apensado: PL 325/2007) 
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.166/07 – do Sr. Pedro Eugênio 
– que “dispõe sobre pedido de suspensão ou rescisão 
de contrato de prestação de serviço de telecomunica-
ções”. (Apensados: PL 2702/2007, PL 2931/2008, PL 
3968/2008 e PL 4230/2008) 
RELATOR: Deputado FELIPE BORNIER. 

PROJETO DE LEI Nº 5.593/09 – da Sra. Rose de Frei-
tas – que “acresce parágrafo único ao art. 84 da Lei nº 
8.245, de 18 de outubro de 1991, que dispõe sobre as 
locações dos imóveis urbanos, para autorizar a trans-
ferência de titularidade dos encargos que menciona, 
durante o período contratual”. 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 836/07 – do Sr. Laerte Bessa – 
que “acresce dispositivos à Lei nº 8.078 de 11 de se-
tembro de 1990, para dispor acerca da rescisão con-
tratual, eficácia dos contratos de adesão e forma de 
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desistência de contrato firmado com Concessionárias 
do Serviço Público e Instituições”. 
RELATOR: Deputado NEUDO CAMPOS. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.646/08 – do Sr. Vanderlei Ma-
cris – que “modifica a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 
1962, que institui o Código Brasileiro de Telecomunica-
ções, para definir regras para a publicidade comercial 
nas emissoras de televisão”. 
RELATOR: Deputado FELIPE BORNIER. 

PROJETO DE LEI Nº 5.009/09 – do Sr. Dr. Talmir – 
que “dispõe sobre a venda de aparelhos de telefonia 
móvel”. 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.349/09 – do Sr. João Dado – que 
“dispõe sobre a obrigatoriedade de as fábricas de pro-
dutos que contenham látex gravar em suas embalagens 
advertência sobre a presença dessa substância”. 
RELATOR: Deputado DR. NECHAR. 

PROJETO DE LEI Nº 5.571/09 – do Sr. Ricardo Quiri-
no – que “acrescenta e altera parágrafos ao artigo 54 
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código 
de Defesa do Consumidor”. 
RELATOR: Deputado DIMAS RAMALHO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.255/09 – do Sr. Jilmar Tatto – 
que “proíbe a inclusão de registro de consumidor nos 
serviços de proteção ao crédito por dívidas oriundas 
de serviços essenciais”. 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 6.275/09 – do Sr. Professor 
Victorio Galli – que “dispõe sobre a prescrição de in-
formações negativas contidas em bancos de dados e 
cadastros de consumidores”. 
RELATORA: Deputada ANA ARRAES. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.176/08 – do Sr. Vinicius Car-
valho – que “acrescenta dispositivos à Lei nº 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995, para vedar a interrupção da 
prestação de serviços públicos por inandimplemento 
de obrigações quando se tratar de usuário economi-
camente hipossuficiente”. (Apensado: PL 4356/2008 
(Apensado: PL 4942/2009 (Apensados: PL 5388/2009 
e PL 5530/2009))) 
RELATOR: Deputado FELIPE BORNIER. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.737/09 – do Senado Federal – 
Valdir Raupp – (PLS 352/2007) – que “dispõe sobre a 
criação de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) 
no Município de Vilhena, no Estado de Rondônia”. 
RELATOR: Deputado NATAN DONADON. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.673/07 – dos Srs. Jorge Bittar 
e Luiz Sérgio – que “altera a Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943, para dispor sobre as condições 
especiais sobre a duração e condições do trabalho 
em teleatendimento (telemarketing)”. (Apensados: PL 
4899/2009 e PL 5851/2009) 
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.593/05 – dos Srs. Vanessa Gra-
zziotin 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 con-
tratos públicos e privados e dá outras providências”. 
(Apensado: PL 5813/2005) 
RELATOR: Deputado LEANDRO SAMPAIO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.356/05 – do Sr. Vicentinho – que 
“regulamenta a demissão coletiva e determina outras 
providências”. (Apensado: PL 5232/2009 (Apensado: 
PL 5353/2009)) 
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.785/09 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre o ensino na Aeronáutica e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado EMILIANO JOSÉ. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.780/09 – do Sr. Mário Herin-
ger – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, com vistas a disciplinar o exercício da do-
cência de Sociologia no ensino médio”. (Apensado: 
PL 4781/2009) 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO MARINHO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.051/96 – do Sr. Ricardo Barros 
– que “dispõe sobre a assistência médica, hospitalar 
e educacional gratuita aos ex-combatentes e a seus 
dependentes, prevista no inciso IV do artigo 53 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias”. (Apen-
sados: PL 2712/2000 e PL 4785/2009) 
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS. 

PROJETO DE LEI Nº 30/99 – do Sr. Paulo Rocha – que 
“institui o Programa de Alfabetização de Trabalhadores 
em Empresas de Limpeza, Asseio e Conservação, o 
Fundo Nacional de Alfabetização de Trabalhadores em 
Empresas de Limpeza, Asseio e Conservação, e dá 
outras providências”. (Apensado: PL 4183/2001) 
RELATOR: Deputado FERNANDO NASCIMENTO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.627/09 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “dá nova redação ao § 3º do art. 25 da Lei 
nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, que dispõe sobre 
a forma e a apresentação dos Símbolos Nacionais, e 
dá outras providências, tornando sua execução obri-
gatória, nos casos que especifica”. 
RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.162/09 – do Senado Federal – 
Cristovam Buarque – (PLS 27/2008) – que “altera a Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação), para dispor sobre inclusão fa-
cultativa do ensino do Esperanto no ensino médio”. 
RELATOR: Deputado NEILTON MULIM. 

PROJETO DE LEI Nº 6.180/09 – do Sr. Roberto Alves – 
que “confere ao Município de Holambra , no Estado de 
São Paulo, o título de “Capital Nacional das Flores””. 
RELATOR: Deputado LOBBE NETO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.200/09 – do Senado Federal – 
Neuto de Conto – (PLS 310/2007) – que “cria o Fundo 
Nacional de Apoio a Bibliotecas (Funab)”. 
RELATOR: Deputado CHARLES LUCENA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.209/09 – do Sr. Iran Barbosa 
– que “assegura aos profissionais da educação bási-
ca, no exercício da profissão, o pagamento da meia-
entrada em estabelecimentos culturais e de lazer e 
define outras providências”. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR SETIMO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.210/09 – do Sr. João Dado 
– que “denomina “Professora Lourdes Mainardi” o 
campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de São Paulo localizado no Município de 
Votuporanga”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SETIM. 

PROJETO DE LEI Nº 6.219/09 – do Sr. Wilson Picler – 
que “assegura aos portadores de diplomas de cursos 
a distância, as mesmas prerrogativas legais que por-
tadores de diplomas de cursos presenciais”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 

PROJETO DE LEI Nº 6.234/09 – do Sr. Maurício Trinda-
de – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de devolução 
do valor referente à matrícula em caso de desistência 
do curso de ensino superior pelo aluno”. 
RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY. 

PROJETO DE LEI Nº 6.244/09 – do Sr. Rubens Otoni 
– que “denomina Campus Antônio Afonso de Almeida 
o campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia – IFET, localizado na cidade de Anápolis, 
Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON. 

PROJETO DE LEI Nº 6.245/09 – do Sr. Rubens Oto-
ni – que “denomina Campus Professor Valdeson José 
de Lima o campus do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia – IFET localizado no município 
de Iporá, Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON. 

PROJETO DE LEI Nº 6.248/09 – da Sra. Andreia Zito 
– que “altera a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 
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2008, para acrescentar o artigo 13-A, dispondo sobre 
a vacância dos cargos de Reitor ou Diretor-Geral do 
Campus dos Institutos Federais de Educação Ciência 
e Tecnologia, por aposentadoria voluntária ou com-
pulsória, pela renúncia e pela destituição ou vacância 
do cargo”. 
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI. 

PROJETO DE LEI Nº 6.264/09 – do Sr. Rodrigo Rollem-
berg – que “institui o “Dia Nacional do Ecumenismo””. 
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE. 

PROJETO DE LEI Nº 6.266/09 – do Sr. Ivan Valente 
– que “dispõe sobre compensações orçamentárias e 
financeiras para a área de educação nos casos de 
renúncia fiscal associada a impostos e transferências 
na União, nos Estados e Distrito Federal e nos Muni-
cípios”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.294/09 – do Sr. Lelo Coimbra 
– que “dispõe sobre a instituição do dia 17 de outubro 
como data anual de homenagem ao policial morto em 
combate”. 
RELATORA: Deputada LÍDICE DA MATA. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 2.978/08 – do Senado Federal – 
Marcelo Crivella – (PLS 110/2004) – que “altera a Lei 
nº 6.905, de 11 de maio de 1981, para destinar a renda 
líquida de um concurso anual de prognóstico sobre o 
resultado de sorteios de números para as Associações 
da Cruz Vermelha Brasileira”. 
RELATOR: Deputado JORGE BOEIRA. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 5.895/09 – do Poder Executivo 
– que “transforma cargos vagos das Carreiras da Pre-
vidência, da Saúde e do Trabalho, estruturada pela Lei 
no 11.355, de 19 de outubro 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 Car-
gos da Cultura, de que trata a Lei no 11.233, de 22 de 
dezembro de 2005, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VIGNATTI. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

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 EDUARDO AMORIM. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

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 AELTON FREITAS. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 2.472/03 – do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “acrescenta incisos I e II, ao art. 3º, da 
Lei Federal nº 10.754, de 31 de outubro 2003”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 08 
HORÁRIO: 10h 
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A – Apreciação das Emendas ao Orçamento de 
2010, Projeto de Lei nº 46/2009-CN. 

B – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 300/09 Do Sr. Edson Duarte – 
que “solicita que sejam convidados representantes 
da Casa Civil, da Associação dos Fiscais de Energia 
Nuclear (AFEN), da ONG Greenpeace e da Comissão 
Nacional de Energia Nuclear (CNEN) para debaterem, 
em reunião de audiência pública, a criação da Agência 
Reguladora Nuclear Brasileira”. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGENTE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.804/09 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 77/2009) – que “aprova o texto da 
Convenção Internacional sobre Controle de Sistemas 
Antiincrustantes Danosos em Navios, adotada pela 
Organização Marítima Internacional, em Londres, em 
05 de outubro de 2001”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES 
THAME. 
PARECER: pela aprovação. 

PRIORIDADE 

MENSAGEM Nº 921/08 – do Poder Executivo – (AV 
1106/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional, acompanhada de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, proposta de cessão ao Estado de Rondô-
nia, do imóvel da União com área de 181.700,00ha, 
parte de um todo maior denominado Gleba Guapo-
ré, situado nos Municípios de Cerejeiras e Pimentei-
ras do Oeste, naquele Estado, objeto do processo nº 
18010.000175/00-82, o que possibilitará a regulariza-
ção da Unidade de Conservação de Proteção Integral, 
denominada Parque Estadual de Corumbiara”. 
RELATOR: Deputado PAULO ROBERTO PEREIRA. 
PARECER: pela aprovação, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo. 

D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 4.573/04 – do Sr. Sarney Filho 
– que “dispõe sobre a co-gestão de unidades de con-
servação”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO FEIJÃO. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 4.433/08 – do Sr. Ernandes 
Amorim – que “altera a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 

2000, que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III 
e IV e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CEZAR SILVESTRI. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Zé Geraldo, em 11/11/2009. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.021/07 – do Sr. Moreira Men-
des – que “altera o art. 12 da Lei nº 8.629, de 25 de 
fevereiro de 1993, que dispõe sobre a regulamentação 
dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrá-
ria, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição 
Federal, alterado pelo art. 4º da Medida Provisória nº 
2.183-56, de 24 de agosto de 2001, que acresce e alte-
ra dispositivos do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho 
de 1941, das Leis nºs 4.504, de 30 de novembro de 
1964, 8.177, de 1º de março de 1991, e 8.629, de 25 
de fevereiro de 1993, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA. 
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda nº 
1/2008 apresentada na Comissão, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Sarney Filho, em 01/04/2009. 
O Deputado Marcos Montes apresentou voto em se-
parado em 08/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 5.362/09 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “dispõe sobre a identificação obrigatória das 
espécies florestais convertidas em madeira em qual-
quer das fases de seu processamento, como condição 
para a fiscalização da atividade madeireira, desde a 
extração e o transporte da matéria-prima até sua co-
mercialização e a dos produtos dela resultantes”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO FEIJÃO. 
PARECER: pela rejeição. 

DE LEI Nº 5.442/09 – do Sr. Dr. Ubiali – que “altera a 
Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, que dispõe 
sobre o Estatuto do Índio”. 
RELATOR: Deputado HOMERO PEREIRA. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Zé Geraldo, em 11/11/2009. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.586/09 – do Sr. Lupércio Ra-
mos – que “institui a Redução Certificada de Emissões 
do Desmatamento e da Degradação (RCEDD) e dá 
outras providências”. 
RELATORA: Deputada REBECCA GARCIA. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-09 
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.722/09 – do Sr. Antonio Fei-
jão – que “dá nova redação ao art.7º da Lei nº 9.985 
de 18 de julho de 2000, que regulamenta o art. 225, § 
1º ,incisos I, II, III e VI da Constituição Federal, institui 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado NILSON PINTO. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 20-11-
2009) 

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 Federal – 
Alvaro Dias – (PLS 469/2007) – que “acrescenta artigo 
à Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, para deter-
minar a divulgação, pela Agência Nacional de Petró-
leo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, de relató-
rios periódicos dos postos de combustíveis autuados, 
interditados e fiscalizados, bem como daqueles sem 
fiscalização há mais de um ano”. 
RELATOR: Deputado CARLOS BRANDÃO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.318/09 – do Sr. Roberto Alves 
– que “dispõe sobre desconto a ser concedido pelos 
postos de serviços no preço de combustíveis para abas-
tecimento a taxista e caminhoneiros autônomos”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CHIARELLI. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.120/08 – do Sr. Gilmar Ma-
chado – que “altera a Lei nº 8.723, de 28 de outubro 
de 2003, que dispõe sobre a redução de emissão de 

poluentes por veículos automotores e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado BRIZOLA NETO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.251/08 – do Senado Federal- 
Gerson Camata – (PLS 35/2004) – que “altera a Lei 
nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, para incluir novas 
hipóteses de aplicação de sanções aos infratores que 
exercem atividades relativas à indústria de petróleo e 
ao abastecimento nacional de combustíveis”. (Apen-
sados: PL 1509/2007 e PL 5158/2009) 
RELATOR: Deputado SILVIO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 6.231/09 – do Sr. Marcelo Ortiz 
– que “dispõe sobre a criação do Programa Nacional 
do Bioquerosene como incentivo à sustentabilidade 
ambiental da aviação brasileira e dá outras providên-
cias”. 
RELATOR: Deputado WLADIMIR COSTA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.397/06 – do Sr. Julio Semeghini 
– que “dispõe sobre as Áreas de Preservação Perma-
nente no entorno de reservatórios d’’água artificiais”. 
(Apensados: PL 2062/2007 (Apensado: PL 3549/2008) 
e PL 3460/2008) 
RELATOR: Deputado CIRO PEDROSA. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES  
E DE DEFESA NACIONAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

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 JAIR BOLSONARO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-09 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.751/09 – do Poder Executivo 
– que “assegura validade nacional à Carteira de Iden-
tidade expedida pelo Ministério da Defesa”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES 
THAME. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.658/07 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “determina que pelo menos 5% (cinco 
por cento) da execução orçamentária e financeira de 
obras do Departamento Nacional de Infra-Estrutura 
de Transportes (DNIT) constantes na Lei Orçamen-
tária Anual (LOA) sejam realizadas pelos Batalhões 
de Engenharia do Exército Brasileiro / Ministério da 
Defesa”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY. 

PROJETO DE LEI Nº 4.791/09 – dos Srs. Aldo Rebelo 
e Ibsen Pinheiro – que “submete ao Congresso Nacio-
nal a demarcação de terras tradicionalmente ocupadas 
pelos índios”. 
RELATOR: Deputado URZENI ROCHA. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E  
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 5 
HORÁRIO: 10h 

Tema: Discussão sobre indícios de que os discos óp-
ticos virgens importados estão sendo destinados não 
apenas ao mercado formal, mas, sobretudo, à pirataria 
de obras audiovisuais.

Convidados 

FAUSTO VIEIRA COUTINHO, Subsecretário de Adu-
ana e Relações Internacionais da Receita Federal do 
Brasil;
WILLIAM MARCEL MURAD, Delegado do Departa-
mento de Polícia Federal – DPF; 

PAULO ROSA, Presidente da Associação Brasileira 
de Produtores de Disco – ABPD;
JOSÉ CURCELLI, Presidente da Associação Brasileira 
das Empresas de Software – ABES; e
MARCOS OLIVEIRA, Diretor Executivo da Motion Pic-
ture Association Brasil – MPA.

Requerimento nº 164/09

Autor: Dep. Guilherme Campos (DEM/SP) 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.235/09 – do Sr. Paes de Lira – 
que “altera a Lei nº 11.530, de 24 de outubro de 2007, 
que institui o Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania – PRONASCI, e a Lei nº 4.375, de 17 
de agosto de 1964, Lei do Serviço Militar, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado WILLIAM WOO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.585/09 – do Sr. Carlos 
Bezerra – que “dispõe sobre a posse e a comer-
cialização de gás pimenta e similares e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado BISPO GÊ TENUTA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.256/09 – do Sr. Major Fábio 
– que “estende a isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados para veículos adquiridos por policiais 
militares e bombeiros militares, nas condições que 
estabelece”. 
RELATOR: Deputado CAPITÃO ASSUMÇÃO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

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 PAES DE LIRA. 



65170 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 20-11-2009) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO 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. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.982/08 – do Sr. Ratinho Junior 
– que “altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previ-
dência Social e dá outras providências”. (Apensado: 
PL 5824/2009) 
RELATOR: Deputado CLEBER VERDE. 

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 242/07 – do Sr. Lelo Coimbra – 
que “altera dispositivos da Lei n° 8.429, de 2 de junho 
de 1992, que trata da Improbidade Administrativa”. 
(Apensado: PL 767/2007) 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 751/03 – dos Srs. Assis Miguel 
do Couto e Selma Schons – que “altera o Art. 1º do 
Decreto-Lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, definindo 
critérios de enquadramento de atividade rural, para fins 
de recolhimento da contribuição sindical”. (Apensados: 
PL 901/2003 e PL 1425/2003) 
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.560/08 – do Senado Federal 
– Expedito Júnior – (PLS 161/2008) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de 
Espigão do Oeste, no Estado de Rondônia”. 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 

PROJETO DE LEI Nº 5.177/05 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “acrescenta dispositivo à Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para garantir seguro 
de vida aos jornalistas profissionais”. 
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 642/07 – do Sr. George Hilton – 
que “dispõe sobre a regulamentação da Profissão de 
Instrumentador”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.542/07 – do Sr. José Genoíno 
– que “dispõe sobre a Atividade de Inteligência Privada 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCIO JUNQUEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.782/08 – do Sr. Max Rosen-
mann – que “institui o Programa Nacional de Residên-
cia Técnica a ser denominado “O Caminho do Primei-
ro Emprego””. 
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.639/09 – do Sr. Flávio Bezer-
ra – que “dispõe sobre o pagamento de adicional de 
insalubridade aos pescadores profissionais e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.104/09 – da Sra. Manuela 
D’ávila – que “altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto 
de 1962”. (Apensado: PL 6257/2009) 
RELATOR: Deputado MARCIO JUNQUEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.113/09 – do Senado Federal-
Senador Paulo Paim – (PLS 387/2008) – que “altera 
a redação do caput do art. 193 da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre as 
atividades ou operações perigosas”. 
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RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 

PROJETO DE LEI Nº 6.127/09 – do Senado Federal 
– Cristovam Buarque – (PLS 392/2008) – que “inclui, 
entre os servidores que desenvolvem atividades exclu-
sivas de Estado, os servidores do Plano de Carreira e 
Cargos da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE)”. 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.130/09 – do Sr. Felipe Maia – 
que “autoriza a criação do Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia da Zona Oeste da cidade de 
Natal, no Estado do Rio Grande do Norte”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.138/09 – do Sr. Iran Barbosa 
– que “insere o art. 64-A e o art. 64-B no Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1° de maio de 1943 – Consolidação das 
Leis do Trabalho – criando a licença retribuição para o 
trabalhador que possui vínculo empregatício”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.153/09 – do Sr. Edgar Moury 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de indicação da 
situação de adimplência do usuário nas faturas emitidas 
por empresas concessionárias e permissionárias de 
serviços públicos, nas condições que menciona”. 
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.164/09 – do Sr. Mauro Nazif 
– que “dispõe sobre a jornada de trabalho e o piso sa-
larial do Zootecnista”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.179/09 – do Sr. Bonifácio de 
Andrada – que “dispõe sobre o Bacharelado em Segu-
rança do Trabalho e dá outras disposições”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.182/09 – do Sr. Mauro Nazif – 
que “autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica 
Federal de Seringueiras, no Estado de Rondônia”. 
RELATOR: Deputado MARCIO JUNQUEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.211/09 – do Sr. João Dado – 
que “altera o art. 67 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 
1997, que “Dispõe sobre a política energética nacio-
nal, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, 
institui o Conselho Nacional de Política Energética e 
a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providên-
cias”, para determinar a sujeição da PETROBRÁS às 
normas licitatórias comuns”. 
RELATOR: Deputado MARCIO JUNQUEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.216/09 – do Sr. Dr. Talmir – 
que “altera o art. 193, da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, para considerar perigosas as 

atividades laborais desenvolvidas em alturas em con-
dições de risco acentuado”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO NASCIMENTO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.220/09 – do Sr. Rogério Mari-
nho – que “dispõe sobre a criação de Escola Técnica 
Federal de Goianinha, Rio Grande do Norte”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.241/09 – do Senado Federal 
– Renato Casagrande – (PLS 372/2007) – que “auto-
riza a União a criar a Escola Nacional de Segurança 
Pública e Proteção Social”. 
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.252/09 – do Sr. Francisco Ros-
si – que “acrescenta alínea “c” e §§ 9º , 10 e 11 ao art. 
897 da Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 – Conso-
lidação das Leis do Trabalho”. 
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.265/09 – do Sr. Gladson Ca-
meli – que “altera o art. 4º, inciso IX, da Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, que institui, no âmbito da 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos 
termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Fede-
ral, modalidade de licitação denominada pregão, para 
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado MARCIO JUNQUEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.279/09 – do Sr. Carlos Zarattini 
– que “autoriza o Poder Executivo criar o Instituto Su-
perior de Energia e Inovação Tecnológica, na Região 
Metropolitana da Baixada Santista, no Estado de São 
Paulo, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.939/09 – do Sr. Luiz Paulo Vello-
zo Lucas – que “altera a Lei nº 6.019, de 3 de janeiro 
de 1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas 
empresas urbanas, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-09 
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.270/09 – do Sr. Silvio Torres – 
que “estabelece normas sobre a definição das ações 
destinadas à Copa do Mundo de Futebol de 2014 e 
aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 e sobre 
a forma de planejamento, execução, acompanhamento 
e fiscalização da aplicação de recursos públicos des-
tinados aqueles eventos”. 
RELATORA: Deputada THELMA DE OLIVEIRA. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.319/09 – do Sr. Hugo Leal – que 
“institui a Década de Ações de Segurança no Trânsito”. 
RELATOR: Deputado PEDRO FERNANDES. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.111/08 – do Sr. Edigar Mão 
Branca – que “dispõe sobre os atrasos na prestação 
do serviço de transporte rodoviário coletivo interna-
cional e interestadual de passageiros e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.013/08 – do Sr. Wellington Fa-
gundes – que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro 
de 1973 (mudança de traçado do trecho da BR-163 
entre Rondonópolis e Cuiabá)”. 
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.280/09 – do Sr. Giacobo – que 
“inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 

1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de Viação, o 
trecho rodoviário que menciona”. 
RELATOR: Deputado AIRTON ROVEDA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.289/09 – do Sr. Alex Canzia-
ni – que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 
1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, de modo 
a incluir na Relação Descritiva das Rodovias do Siste-
ma Rodoviário Federal, a rodovia de ligação que per-
mitirá o acesso ao Instituto Federal do Paraná – IFPR 
(Campus Jacarezinho)”. 
RELATOR: Deputado EDIO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 6.291/09 – do Sr. William Woo 
– que “altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 
1986, que “Dispõe sobre o Código Brasileiro de Aero-
náutica”, para enquadrar a prancha de surf entre os 
itens da franquia de bagagem”. 
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.717/09 – do Sr. Felipe Bornier 
– que “dispõe sobre afixação de mensagem educativa 
no painel dos automóveis”. 
RELATOR: Deputado LÚCIO VALE. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

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) 

AVISO 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-11-09 
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 inciso 
III do art. 208 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO. 
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III – COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Local: Plenário 2, Anexo II
Horário: 9h
PAUTA

A – Relatórios

PROJETO DE LEI Nº 09/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor de Encargos Fi-
nanceiros da União, crédito especial no valor de R$ 
4.987.500.000,00 (quatro bilhões, novecentos e oitenta 
e sete milhões e quinhentos mil reais), para o fim que 
especifica, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ASSIS DO COUTO.
Foi apresentada 1 emenda.

VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 28/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento de Investimento para 2009, em favor de 
Companhias Docas, crédito especial no valor de R$ 
78.800.615,00 (setenta e oito milhões, oitocentos mil 
e seiscentos e quinze reais), para os fins que espe-
cifica”.
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
Não foram apresentadas emendas.

VOTO: Favorável, nos termos do Projeto. 

PROJETO DE LEI Nº 34/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios do 
Meio Ambiente e da Integração Nacional, crédito es-
pecial no valor global de R$ 88.470.000,00 (oitenta e 
oito milhões, quatrocentos e setenta mil reais) para os 
fins que especifica, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado OSMAR JÚNIOR. 
Foram apresentadas 69 emendas.

VOTO: Favorável, nos termos do Projeto, com indica-
ção pela inadmissibilidade das emendas nº 1 a 10, 14, 
16 a 18, 24, 42, 43, 50 a 54 e 66 a 69 e pela rejeição 
das demais.

PROJETO DE LEI Nº 35/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento de Investimento para 2009, em favor do Banco 
da Amazônia S.A. – BASA, da Caixa Econômica Fe-
deral – CAIXA, do Banco Nossa Caixa S.A. – BCN e 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES, crédito especial no valor total de R$ 
256.205.237,00 (duzentos e cinquenta e seis milhões, 
duzentos e cinco mil e duzentos e trinta e sete reais) 
para os fins que especifica”.
RELATOR: Deputado CLEBER VERDE. 
Foram apresentadas 3 emendas.

VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 37/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da 
Ciência e Tecnologia, da Educação, da Cultura e do 
Esporte, crédito suplementar no valor global de R$ 
250.945.886,00 (duzentos e cinquenta milhões, no-
vecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta 
e seis reais), para reforço de dotações constantes da 
Lei Orçamentária vigente”.
RELATOR: Deputado NÁRCIO RODRIGUES. 
Foram apresentadas 86 emendas.

VOTO: Favorável nos termos do Projeto, com indica-
ção pela Inadmissibilidade das emendas nºs 1 a 3, 5, 
7, 8, 10, 12, 15, 26, 31 a 36, 38, 40 a 51, 56 a 58, 61, 
73 e 84 a 86 e pela rejeição das demais.

AVISO Nº 28/2009-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional cópia do Acórdão nº 1330/2009 – TCU 
– Plenário, bem como do Relatório e do Voto que o 
fundamentam, atinentes ao Levantamento de Audito-
ria realizado nas obras de implantação do Perímetro 
Irrigado de Rio Bálsamo, em Palmeiras dos Índios, no 
Estado de Alagoas. (TC 017.176/2007-7)”.
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE. 
Não foram apresentadas emendas.

VOTO: Pela incluisão no Anexo VI da Lei nº 11.897/08 
(LOA 2009), com base no art. 96 da Lei nº 11.768/2008 
(LDO/2009 ), do subtítulo 20.607.0379.1666.0101 – 
Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Balsamo 
– 1ª Etapa – com 700 ha no Estado de Alagoas – no 
município de Palmeira dos Índios – AL, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo anexo. 

PROJETO DE LEI Nº 31/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Trans-
portes, crédito especial no valor de R$ 277.207.100,00 
(duzentos e setenta e sete milhões, duzentos e sete 
mil e cem reais), para os fins que especifica”.
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ANDRADE. 
Foram apresentadas 70 emendas.

VOTO: Favorável, nos termos do Substitutivo apresen-
tado, com aprovação das emendas de nº 34 e 35; com 
aprovação parcial das emendas de nº 3, 4, 5, 9, 12, 23, 
25, 27, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 41, 46, 51, 57, 64, 69 e 
70; com indicação pela Inadmissibilidade das emendas 
de nºs 1, 2, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 37, 40, 49, 
50, 54, 60 e 61 e pela rejeição das demais.

PROJETO DE LEI Nº 36/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da 
Cultura e do Esporte, crédito especial no valor global 
de R$ 23.900.000,00 (vinte e três milhões e novecen-
tos mil reais), para os fins que especifica”
RELATOR: Deputado JILMAR TATTO. 
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Foram apresentadas 69 emendas.

VOTO: Favorável nos termos do Projeto, com indicação 
pela Inadmissibilidade das emendas nºs 17, 21 , 47 a 
60 e 67 e pela rejeição das demais.

PROJETO DE LEI Nº 41/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento da Seguridade Social da União, em favor do 
Ministério da Saúde, crédito especial no valor de R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais), para o fim que 
especifica, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE. 
Foram apresentadas 16 emendas.

VOTO: Favorável nos termos do Projeto, com indicação 
pela Inadmissibilidade da emenda de nº 13 e rejeição 
das demais.

PROJETO DE LEI Nº 47/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor do Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão, crédito suplementar no 
valor de R$ 5.468.000,00 (cinco milhões, quatrocentos 
e sessenta e oito mil reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente”.
RELATOR: Deputado NELSON MEURER. 
Não foram apresentadas emendas.

VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 51/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 
Defesa, credito especial no valor de R$ 10.000.000,00 
(dez milhões de reais), para o fim que especifica, e dá 
outras providências”.
RELATOR: Senador CÍCERO LUCENA. 
Não foram apresentadas emendas.

VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 53/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 
Fazenda e de Encargos Financeiros da União, crédito 
especial no valor global de R$ 23.400.000,00 (vinte e 
três milhões e quatrocentos mil reais), para os fins que 
especifica, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado HUMBERTO SOUTO. 
Não foram apresentadas emendas.

VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 54/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor da Presidência da 
República, crédito especial no valor de R$ 90.000,00 
(noventa mil reais), para o fim que especifica, e dá 
outras providências”.
RELATOR: Deputado OTÁVIO LEITE. 
Não foram apresentadas emendas.

VOTO: Favorável nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 56/2009-CN, que”abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 
Ciência e Tecnologia, crédito especial no valor de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais), para os fins que es-
pecifica, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado LAUREZ MOREIRA.
Não foram apresentadas emendas.

VOTO: Favorável nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 60/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento da Seguridade Social da União, em favor de 
diversos órgãos do Poder Executivo, crédito especial 
no valor global de R$ 2.698.867,00 (dois milhões, 
seiscentos e noventa e oito mil, oitocentos e sessenta 
e sete reais), para os fins que especifica, e dá outras 
providências”.
RELATOR: Deputado BRUNO RODRIGUES.
Não foram apresentadas emendas.

VOTO: Favorável nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 15/2009-CN, que “altera o art. 
2º e o Anexo IV da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 
2008, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração 
e execução da Lei Orçamentária de 2009 e dá outras 
providências”.
RELATOR: Deputado JILMAR TATTO. 
Não foram apresentadas emendas.

VOTO: Pela Prejudicialidade do Projeto, tendo em vista 
as disposições do Projeto de Lei nº 63/2009-CN.

PROJETO DE LEI Nº 57/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, crédito especial 
no valor de R$ 6.050.000,00 (seis milhões e cinquen-
ta mil reais), para o fim que especifica, e dá outras 
providências”.
RELATOR: Deputado MÁRCIO FRANÇA. 

Foi apresentada 1 emenda.

VOTO: Favorável nos termos do Projeto.

OFÍCIO Nº 30/2009-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional nos termos do art. 1º, § 6º, da Lei nº 11.948, de 
16.06.2009, o Relatório Gerencial Trimestral do BNDES, 
referente aos dois primeiros trimestres de 2009”.
RELATOR: Senador JOÃO RIBEIRO. 

VOTO: Pela solicitação de informações ao Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico e Social – BN-
DES, sobrestando a apreciação da matéria até o aten-
dimento da solicitação.

PROJETO DE LEI Nº 40/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Supremo Tri-
bunal Federal, da Justiça Eleitoral, da Presidência da 
República e do Ministério Público da União, crédito 
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suplementar no valor global de R$ 16.301.300,00 (de-
zesseis milhões, trezentos e um mil e trezentos reais), 
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamen-
tária Vigente”.
RELATOR: Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO. 
Foram apresentadas 2 emendas.

VOTO: Favorável nos termos do Projeto, com indicação 
pela Inadmissibilidade das emendas apresentadas.

PROJETO DE LEI Nº 52/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, crédito suple-
mentar no valor de R$ 90.000.000,00 (noventa milhões 
de reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente”.
RELATOR: Senador JOÃO RIBEIRO. 
Foram apresentadas 29 emendas.

VOTO: Favorável nos termos do Projeto, com indicação 
pela inadmissibilidade das emendas nºs 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 13, 19 e 20 e pela rejeição das demais.

AVISO Nº 34/2009-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional cópia do Acórdão nº 1571/2009 – TCU – Ple-
nário, bem como do Relatório e do Voto que o funda-
mentam, sobre o levantamento de auditoria realizado 
na Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 
– MD, que teve por objeto as obras de Construção do 
novo Aeroporto Internacional de Macapá, no Estado 
do Amapá (TC 006.349/2009-9)”.
RELATOR: Deputado JILMAR TATTO. 
Não foram apresentadas emendas.

VOTO: Pela EXCLUSÃO do Anexo VI da Lei nº 11.897, 
de 30 de dezembro de 2008 (LOA/2009), com fulcro no 
Art. 96 da Lei Nº 11.768/08 (LDO/2009), O SUBTÍTU-
LO 26.781.0631.1f53.0016 – Construção de Terminal 
de Passageiro no Aeroporto Internacional de Maca-
pá – no Estado do Amapá, (Unidade Orçamentária: 
50212 – Infraero), nos termos do Projeto de Decreto 
Legislativo anexo.

MENSAGEM Nº 93/2009-CN, que “encaminha ao Con-
gresso Nacional, nos termos do § 4º do art. 71 da Lei 
nº 11.768, de 14 de agosto de 2008, o Relatório de 
Avaliação de Receitas e Despesas, referente ao ter-
ceiro bimestre de 2009”.
RELATOR: Senador CÍCERO LUCENA. 

VOTO: Pelo arquivamento da Matéria.

OFÍCIO/CONORF/ADM/141/2009, de 6 de outubro, da 
Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do 
Senado Federal, que sugere a seguinte proposta de 
retificação: “Anula-se a retificação publicada no Diário 
Oficial da União nº 163, de 26-08-2009, Seção 1, pági-
na 2, pela constatação de ausência de erro material na 

Lei nº 11.897, de 30/12/2008 ( Lei Orçamentária anual 
que “ estima a receita e fixa a despesa da União para 
o exercício de 2009”), conforme solicitação exarada 
na Mensagem nº 166-CN, de 11/08/2009”. ( referente 
a Errata à Lei Orçamentária para 2009, aprovada pela 
CMO , sobre a emenda nº 24750012, de autoria do 
Deputado Ciro Pedrosa.)

PROJETO DE LEI Nº 38/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento da Seguridade Social da União, em favor dos 
Ministérios da Previdência Social e do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, crédito suplementar no valor 
global de R$ 597.937.321,00 (quinhentos e noventa e 
sete milhões, novecentos e trinta e sete mil, trezentos 
e vinte um reais) para reforço de dotações constantes 
da Lei Orçamentária vigente.
RELATOR: Deputado JOSÉ AIRTON CIRILO. 
Foram apresentadas 2 emendas.

VOTO: Favorável, nos termos do Projeto. 

PROJETO DE LEI Nº 42/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento da Seguridade Social da União, em favor 
dos Ministérios da Previdência Social e do Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome, crédito especial 
no valor global de R$ 20.300.000,00 (vinte milhões e 
trezentos mil reais), para os fins que especifica, e dá 
outras providências.
RELATOR: Deputado ZÉ GERARDO. 
Foram apresentadas 21 emendas.

VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 43/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento da Seguridade Social da União, em favor do 
Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de 
R$ 69.646.000,00 (sessenta e nove milhões, seiscentos 
e quarenta e seis mil reais), para reforço de dotações 
constates da Lei Orçamentária Vigente.
RELATORA: Deputada GORETTE PEREIRA. 
Foram apresentadas 46 emendas.

VOTO: Favorável, nos termos do Projeto, com indica-
ção pela inadmissibilidade das emendas nºs 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30 31, 32, 33, 37, 40 e 41 e rejeição 
das demais.

PROJETO DE LEI Nº 58 /2009-CN, que “Abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor do Ministério da Edu-
cação, crédito especial no valor de R$ 13.570.912,00 
(treze milhões, quinhentos e setenta mil, novecentos 
e doze reais), para os fins que especifica, e dá outras 
providências.
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ANDRADE. 
Foram apresentadas 34 emendas.
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VOTO: Favorável, nos termos do Projeto, com indica-
ção pela inadmissibilidade das emendas nºs 2 a 11 e 
13 a 34 e rejeição das demais.

AVISO Nº 35/2009-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional cópia do Acórdão nº 1628/2009 – TCU – Ple-
nário, bem como do Relatório e do Voto que o funda-
mentam, atinentes ao Levantamento de Auditoria rea-
lizado nas obras de restauração da Rodovia BR-174, 
que interliga as cidades de Manaus/AM e Boa Vista/
RR à Venezuela. (TC 017.267/2007-3)”.
RELATOR: Senador JOÃO RIBEIRO. 
Não foram apresentadas emendas.

VOTO: Pela Exclusão do Anexo VI da Lei Orçamentá-
ria Anual (Lei nº 11.897, de 30 de dezembro de 2008), 
no programa de trabalho 26.782.0220.2834.0014, re-
lativo a obras rodoviárias de Restauração de Rodo-
vias Federais no Estado de Roraima, as irregularida-
des relativas aos contratos 060/2006, 061/2006 e ao 
conjunto global da obra e manutenção da menção à 
irregularidade atualmente constante relativamente ao 
Contrato 063/2006, nos termos do Projeto de Decreto 
Legislativo anexo. 

AVISO Nº 37/1999-SF, que “encaminha ao Senado Fe-
deral, em caráter sigiloso, cópia da Decisão nº 795, de 
1999, adotada pelo Tribunal de Contas da União, na ses-
são extraordinária-reservada do plenário de 03 de no-
vembro de 1999, bem como dos respectivos Relatórios 
e Voto que a fundamentam (TC nº 928.510/98-0)”.
RELATOR: Senador OSVALDO SOBRINHO.

VOTO: Pelo Arquivamento da Matéria, e propõe seja 
dada ciência às Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional do Senado Federal e da Câmara 
dos Deputados.

RELATÓRIO DA RECEITA apresentado ao Projeto de 
Lei nº 46 de 2009-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional nos termos do art. 61 da Constituição Fe-
deral, o texto do projeto de lei que estima a receita e 
fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 
2010”. (PLOA para 2010).

RELATOR DA RECEITA: Senador ROMERO JUCÁ
Foram apresentadas 8 emendas à Receita e de Re-
núncia da Receita.

VOTO: Pela aprovação do projeto de lei orçamentária 
para o exercício financeiro de 2010, no que concerne 
às estimativas de receitas, nos termos apresentados 
pelo Poder Executivo, com as alterações decorrentes da 
aprovação da emenda nº 31380001, aprovação parcial 
da emenda nº 20330001 e apresentação das emen-
das de relator nºs 80990001, 80990002 e 80990003. 
A emenda nº 20970001 foi indicada para inadmissibili-
dade e as demais receberam voto pela rejeição.

MENSAGEM Nº 28/2009-CN, que “encaminha ao Con-
gresso Nacional a Prestação de Contas do Presidente 
da República relativa ao exercício de 2008.”

Ofício nº 11/2009-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional as informações da Câmara dos Deputados 
referentes ao exercício financeiro de 2008.

Ofício nº 19/2009-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional o Relatório das Contas de 2008 do Senado 
Federal, nos termos do Ato do Presidente nº 82, de 
2008.

Ofício nº 10/2009-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional o Relatório de Prestação de Contas da Jus-
tiça do Distrito Federal e dos Territórios referente ao 
Exercício de 2008.

Ofício nº 12/2009-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional o Relatório de Gestão e a Prestação de 
Contas referente ao exercício financeiro de 2008 des-
ta Corte.

Ofício nº 13/2009-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional o Relatório de Contas Anual da Justiça Elei-
toral, referente ao exercício financeiro de 2008.

Ofício nº 14/2009-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional o Relatório de Gestão Fiscal desta Justiça 
Militar da União – Ano Base 2009 / Ano Referência 
2008.

Ofício nº 16/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso 
Nacional a Prestação de Contas da Justiça do Trabalho 
relativa ao exercício de 2008.

Ofício nº 17/2009-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional o Relatório de Prestação de Contas deste 
Conselho e da Justiça Federal de 1º e 2º graus, refe-
rente ao exercício de 2008.

Ofício nº 18/2009-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional o Relatório das Contas do Supremo Tribunal 
Federal, relativas ao exercício de 2008.

Ofício nº 15/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso 
Nacional o Relatório de Prestação de Contas do Ministé-
rio Público da União, referente ao exercício de 2008.
RELATOR: Senador FRANCISCO DORNELLES
Não foram apresentadas emendas ao Relatório e ao 
Projeto de Decreto Legislativo.

VOTO: pela aprovação, com as ressalvas constantes 
do Relatório do TCU, das Contas do Presidente da 
República relativas ao exercício de 2008 e propondo 
sobrestamento do julgamento das Contas dos demais 
Órgãos e Poderes, em virtude de posicionamento do 
Supremo Tribunal Federal.

MENSAGEM Nº 33/2006-CN, que “encaminha ao Con-
gresso Nacional, em cumprimento aos arts. 84, XXIV 
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e 49, inciso IX, da Constituição Federal, e ao art. 56 
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 
a Prestação de Contas do Governo Federal, referente 
ao exercício de 2005.
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO
Não foram apresentadas emendas ao Relatório e ao 
Projeto de Decreto Legislativo.

VOTO: pela aprovação, com as ressalvas constantes 
do Relatório do TCU, das Contas do Presidente da 
República relativas ao exercício de 2005.

AVISO Nº 38/2009-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional cópia do Acórdão nº 1781/2009 – TCU – Plená-
rio, bem como do Relatório e do Voto que o fundamen-
tam, atinentes ao Levantamento de Auditoria realizado 
nas obras de construção da Barragem Congonhas no 
Estado de Minas Gerais (TC 007.299/2009-0).”
RELATORA: Deputada ROSE DE FREITAS. 
Não foram apresentadas emendas.

VOTO pela alteração no Anexo VI da Lei nº 11.897, 
de 30 de dezembro de 2008 (LOA/2009), de modo a 
permitir o aporte de recrusos orçamentários e finan-
ceiros para a realização dos estudos técnicos neces-
sários à obtenção de licenças ambientais, pagamento 
de indenizações fundiárias e conclusão dos projetos 
de engenharia mantendo-se, no entanto, o bloqueio de 
repasses ao Contrato 09/2002 (execução das obras 
civis) até que as exigências ambientais sejam cum-
pridas, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo 
apresentado.

PROJETO DE LEI Nº 39/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério das 
Relações Exteriores, crédito especial no valor de R$ 
77.000.000,00 (setenta e sete milhões de reais), para 
o fim que especifica”.
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 
Não foram apresentadas emendas.

VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 44/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e de 
Encargos Financeiros da União, crédito especial no va-
lor global de R$ 6.040.022,00 (seis milhões, quarenta 
mil, vinte e dois reais), para os fins que especifica, e 
dá outras providências.”
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA. 
Foram apresentadas 2 emendas.

VOTO: Favorável, nos termos do Projeto

AVISO Nº 43/2009-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional cópia do Acórdão nº 1863/2009 – TCU 
– Plenário, bem como do Relatório e do Voto que o 

fundamentam, atinentes ao Levantamento de Audi-
toria realizado nas obras de implantação de terminal 
em Pecém, no Ceará, envolvendo, especificamente, o 
cumprimento do contrato relativo ao projeto executivo 
e de assistência técnica para as obras de instalação 
da Refinaria da Petrobras no Porto de Pecém (TC 
012.713/2009-3)”.
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO.
Não foram apresentadas emendas.

VOTO: Pela Exclusão do Anexo VI da Lei nº 11.897, de 
30 de dezembro de 2008 (LOA/2009) do Programa de 
Trabalho nº 26.785.0289.11SM.0023 – Implantação do 
Terminal de Pecém (CE) no Estado do Ceará, de res-
ponsabilidade da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás, 
Unidade Orçamentária 32230, nos termos do Projeto 
de Decreto Legislativo apresentado.

AVISO Nº 33/2009-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional o Relatório de Desempenho do Fundo So-
berano do Brasil – FSB, a que se refere o art. 10 da 
Lei 11.887, de 24 de dezembro de 2008, relativo ao 
primeiro trimestre de 2009”.
RELATOR: Senador AUGUSTO BOTELHO.

VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

MENSAGEM Nº 135/2009-CN, que “encaminha ao 
Congresso Nacional, nos termos do § 4º do art. 71 da 
Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008, o Relatório de 
Avaliação de Receitas e Despesas referente ao quarto 
bimestre de 2009”.
RELATOR: Senador CÍCERO LUCENA.

VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

PROJETO DE LEI Nº 32/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento da Seguridade Social da União, em favor 
do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor 
de R$ 266.702.400,00 (duzentos e sessenta e seis 
milhões, setecentos e dois mil e quatrocentos reais), 
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamen-
tária vigente”.
RELATOR: Deputado JERÔNIMO REIS . 
Foram apresentadas 85 emendas.

VOTO: Favorável nos termos do Substitutivo, com apro-
vação das emendas nºs 72, 82, 83, 84, 85; com apro-
vação parcial das emendas nºs 7, 8, 12, 14, 18, 29, 

30, 34, 35, 38, 44, 63, 64, 65, 70, 71, 74, 80; com in-
dicação pela Inadmissibilidade das emendas nºs 1, 2, 
3, 4, 10, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 40, 
41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 76, 77, 78 e 
79 e pela rejeição das demais.

PROJETO DE LEI Nº 48/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 
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Pesca e Aquicultura, crédito especial no valor de R$ 
31.150.175,00 (trinta e um milhões, cento e cinquen-
ta mil, cento e setenta e cinco reais), para os fins que 
especifica, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado JOSÉ CHAVES. 
Foram apresentadas 27 emendas.

VOTO: Favorável, nos termos do substitutivo apresen-
tado, pela aprovação parcial das emendas nºs 7, 8, 
10, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26 e 27; com 
indicação pela Inadmissibilidade das emendas nºs 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 19, 20, 24 e 25.

PROJETO DE LEI Nº 49/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 
Justiça, crédito especial no valor de R$ 1.430.000,00 
(um milhão, quatrocentos e trinta mil reais), para os 
fins que especifica, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado JOSÉ FERNANDO APARECIDO 
DE OLIVEIRA. 
Foram apresentadas 22 emendas.

VOTO: Favorável nos termos do Projeto, com indica-
ção pela Inadmissibilidade das emendas nºs 2 a 22 e 
rejeição da emenda nº 1 .

PROJETO DE LEI Nº 59/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Trans-
portes, crédito especial no valor de R$ 156.384.778,00 
(cento e cinquenta e seis milhões, trezentos e oitenta e 
quatro mil. setecentos e setenta e oito reais), para os 
fins que especifica, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado MARCELO TEIXEIRA. 
Foram apresentadas 61 emendas.

VOTO: Favorável, nos termos do substitutivo apresenta-
do, com aprovação da Emenda nº 10; aprovoção parcial 
das emendas nºs 1, 2, 4, 8, 12, 14, 17, 19, 20, , 22, 23, 
25, 26, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 
50, 51, 57, 58, 59 e 61 com indicação pela Inadmissi-
bilidade das emendas nºs 9, 13, 18, 34, 35, 47, 52, 53, 
54, 55, 56 e 60 e pela rejeição das demais.

PROJETO DE LEI Nº 61/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento de Investimento para 2009, em favor de empre-
sas dos Grupos ELETROBRÁS e PETROBRÁS, crédito 
especial no valor total de R$ 4.629.593.230,00 (quatro 
bilhões, seiscentos e vinte e nove milhões, quinhentos 
e noventa e tres mil e duzentos e trinta reais),para os 
fins que especifica”.
RELATOR: Deputado CARLOS EDUARDO CADOCA. 
Foram apresentadas 2 emendas.

VOTO: Favorável, nos termos do Projeto, com indi-
cação pela Inadmissibilidade da emenda nº 1 e pela 
rejeição da

Projeto de Lei nº 64/2009-CN, que “abre ao Orçamento 
de Investimento para 2009, em favor de empresas do 
Grupo PETROBRÁS, crédito suplementar no valor to-
tal de R$ 10.957.649.796,00 (dez bilhões, novecentos 
e cinquenta e sete milhões, seiscentos e quarenta e 
nove mil e setecentos e noventa e seis reais), e reduz 
o Orçamento de Investimento de empresas daquele 
Grupo no valor global de R$ 12.509.951.733,00 (doze 
bilhões, quinhentos e nove milhões, novecentos e cin-
quenta e um mil e setecentos e trinta e três reais) para 
os fins que especifica”. 
RELATOR: Senador LOBÃO FILHO. 
Foram apresentadas 2 emendas.

VOTO: Favorável nos termos do Projeto, com indicação 
pela Inadmissibilidade das 2 emendas apresentadas.

PROJETO DE LEI Nº 65/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, 
crédito especial no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta 
milhões de reais), para os fins que especifica.”
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
Foram apresentadas 2 emendas.

VOTO: Favorável, nos termos do Projeto, com indicação 
pela Inadmissibilidade das emendas apresentadas.

PROJETO DE LEI Nº 66/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor da Presidência 
da República, crédito suplementar no valor de R$ 
8.341.060,00 (oito milhões, trezentos e quarenta e um 
mil, e sessenta reais, para reforço de dotações cons-
tantes da Lei Orçamentária vigente”.
RELATOR: Deputado ASSIS DO COUTO. 
Foram apresentadas 4 emendas.

VOTO: Favorável, nos termos do Projeto, com indica-
ção pela Inadmissibilidade da emenda nº 1 e pela re-
jeiççao das demais.

PROJETO DE LEI Nº 68/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor de Operações Ofi-
ciais de Crédito, crédito suplementar no valor de R$ 
350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de 
reais) para reforço de dotação constante da Lei Orça-
mentária vigente”.
RELATOR: Deputado CARLOS MELLES. 
Não foram apresentadas emendas.

VOTO: Favorável, nos termos do Projeto. 

PROJETO DE LEI Nº 69/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 
Ciência e Tecnologia, crédito especial no valor de R$ 
6.250.000,00 (seis milhões, duzentos e cinquenta mil 
reais), para os fins que especifica”.
RELATOR: Deputado LEANDRO VILELA . 
Foram apresentadas 13 emendas.
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VOTO: Favorável, nos termos do Projeto, com indi-
cação pela Inadmissibilidade das 13 emendas apre-
sentadas.

PROJETO DE LEI Nº 70/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 
Integração Nacional, crédito especial no valor de R$ 
22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais), para os 
fins que especifica”.
RELATOR: Deputado RUBENS OTONI. 
Foram apresentadas 52 emendas.

Voto: Favorável, nos termos do Projeto com indicação 
pela Inadmissibilidade das emendas nºs 1, 16, 19 e 
41 e pela rejeição das demais.

PROJETO DE LEI Nº 71/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor do Ministério da Inte-
gração Nacional, crédito suplementar no valor de R$ 
48.132.021,00 (quarenta e oito milhões,cento e trinta 
e dois mil, vinte e um reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente”.
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 
Foram apresentadas 64 emendas.

VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 72/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério do 
Turismo e de Encargos Financeiros da União, crédito 
especial no valor global de R$ 15.959.834,00 (quinze 
milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos 
e trinta e quatro reais), para os fins que especifica”.
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 
Foram apresentadas 59 emendas.

VOTO: Favorável, nos termos do Projeto, com indica-
ção pela Inadmissibilidade das emendas nºs 4, 6, 16 
a 18, 20 a 28, 30, 34, 44, 45, 51, 53, 54 e 59 e pela 
rejeição das demais.

PROJETO DE LEI Nº 73/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento da Seguridade Social da União, em favor do 
Ministério da Saúde, crédito especial no valor de R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais), para os fins que 
especifica”.
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 
Foram apresentadas 6 emendas.

VOTO: Favorável, nos termos do Projeto. 

PROJETO DE LEI Nº 75/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor do Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia, crédito suplementar no valor de R$ 
13.916.787,00 (treze milhões, novecentos e dezesseis 
mil, setecentos e oitenta e sete reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO. 
Foram apresentadas 29 emendas.

VOTO: Favorável nos termos do Projeto, com indicação 
pela Inadmissibilidade das emendas Nºs 3, 4, 6, 17, 
18, 22, 26 e 29 e pela rejeição das demais .

PROJETO DE LEI Nº 76/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, 
crédito especial no valor de R$ 75.501.000,00 (setenta 
e cinco milhões, quinhentos e um mil reais), para os 
fins que especifica, e dá outros providências”.
RELATOR: Deputado RATINHO JÚNIOR. 
Foi apresentada 1 emenda.

VOTO: Favorável, nos termos do Projeto. 

PROJETO DE LEI Nº 79/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Desenvol-
vimento Agrário, crédito suplementar no valor global 
de R$ 482.710.706,00 (quatrocentos e oitenta e dois 
milhões, setecentos e dez mil, setecentos e seis re-
ais), para reforço de dotações constantes da Lei Or-
çamentária vigente”.
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
Foram apresentadas 27 emendas.

VOTO: Favorável nos termos do Projeto, com indicação 
pela Inadmissibilidade das emendas nºs 1, 2, 11, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 23 e 26 e rejeição das demais.

PROJETO DE LEI Nº 80/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da 
Educação, da Cultura e do Esporte, crédito especial 
no valor global de R$ 82.397.711,00 (oitenta e dois 
milhões, trezentos e noventa e sete mil, setecentos 
e onze reais), para os fins que especifica e dá outras 
providências”.
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 
Foram apresentadas 90 emendas.

VOTO: Favorável, nos termos do Projeto, com indicação 
pela Inadmissibilidade das emendas nºs 1 a 6, 26, 39, 
57, 69, 73, 87, 89 e 90.

PROJETO DE LEI Nº 81/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, crédito especial no 
valor de R$ 11.590.361,00 (onze milhões, quinhentos 
e noventa mil, trezentos e sessenta e um reais), para 
os fins que especifica”.
RELATOR: Senador JOÃO RIBEIRO. 
Foram apresentadas 14 emendas.

VOTO: Favorável, nos termos do Projeto, com indi-
cação pela Inadmissibilidade da emenda nº 3 e pela 
rejeição das demais.

PROJETO DE LEI Nº 83/2009-CN, que “abre aos Or-
çamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, 
em favor dos Ministérios da Educação, da Cultura e 
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do Esporte, crédito suplementar no valor global de R$ 
1.277.680.344,00 (um bilhão, duzentos e setenta e sete 
milhões, seiscentos e oitenta mil, trezentos e quarenta 
e quatro reais), para reforço de dotações constantes 
da Lei Orçamentária vigente”.
RELATOR: Senador ROEMRO JUCÁ. 
Foram apresentadas 76 emendas.

VOTO: Favorável, nos termos do substitutivo apresenta-
do, com emendas de relator e pela aprovação da emenda 
nº 40; com indicação pela Inadmissibilidade das emen-
das nº 15 a 24 e 67 e pela rejeição das demais.

PROJETO DE LEI Nº 85/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e das Cidades, cré-
dito suplementar no valor global de R$ 420.999.637,00 
(quatrocentos e vinte milhões, novecentos e noventa e 
nove mil, seiscentos e trinta e sete reais), para reforço 
de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.”
RELATOR: Senador EFRAIM MORAIS. 
Foram apresentadas 86 emendas.

VOTO: Favorável, nos termos do substitutivo apresen-
tado; pela aprovação das emendas nºs 2, 11, 12, 20, 
22, 27, 31, 41, 62, 82, 84 e 85; pela aprovação parcial 
das emendas nºs 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 25, 28, 
32, 35, 36, 37, 39, 42, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 
63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 80 e 83; 
com indicação pela Inadmissibilidade das emendas 
nºs 1, 7, 24, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 75, 76 e 86 e 
pela rejeição das demais.

PROJETO DE LEI Nº 86/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento da Seguridade Social da União, em favor dos 
Ministérios da Previdência Social e do Desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome, crédito suplementar no 
valor global de R$ 98.671.192,00 (noventa e oito mi-
lhões, seiscentos e setenta e um mil, cento e noventa 
e dois reais), para reforço de dotações constantes da 
Lei Orçamentária vigente”.
RELATOR: Deputado CLÁUDIO CAJADO. 
Foram apresentadas 35 emendas.

VOTO: Favorável, nos termos do Substitutivo apresen-
tado, com aprovação parcial das emendas nºs 1, 2, 3, 
4, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 
33 e 35 e pela rejeição das demais.

PROJETO DE LEI Nº 89/2009-CN, que “abre aos Or-
çamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em 
favor da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, 
das Justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho, da Pre-
sidencia da República, do Ministério Público da União 
e do Ministério da Pesca e Aquicultura, crédito espe-
cial no valor global de R$ 293.272.036,00 (duzentos e 
noventa e três milhões, duzentos e setenta e dois mil 

e trinta e seis reais), para os fins que especifica, e dá 
outras providências”.
RELATOR: Deputado MÁRCIO FRANÇA. 
Foram apresentadas 26 emendas.

VOTO: Favorável, nos termos do Projeto, com indica-
ção pela Inadmissibilidade das emendas nºs 1, 2, 11, 
19, 22, 23 e 24 e pela rejeição das demais.

PROJETO DE LEI Nº 90/2009-CN, que “altera o caput do 
art. 3º da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009, que dis-
põe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da 
Lei Orçamentária de 2010 e dá outras providências”.
RELATOR: Senador AUGUSTO BOTELHO. 
Foram apresentadas 2 emendas.

VOTO: Favorável, nos termos do Projeto, com indicação 
pela Inadmissibilidade das 2 emendas apresentadas.

PROJETO DE LEI Nº 91/2009-CN, que “abre aos Or-
çamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em 
favor dos Ministérios da Justiça e da Defesa, crédito 
suplementar no valor global de R$ 445.096.235,00 
(quatrocentos e quarenta e cinco milhões, noventa e 
seis mil, duzentos e trinta e cinco reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
RELATOR: Deputado CLEBER VERDE. 
Foram apresentadas 7 emendas.

VOTO: Favorável, nos termos do Projeto, com indica-
ção pela Inadmissibilidade das emendas nºs 2, 3, 5, 6 
e 7 e pela rejeição das demais.

PROJETO DE LEI Nº 92/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor do Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, crédito 
especial no valor de R$ 100.000.000,00 (cem milhões 
de reais), para o fim que especifica.”
RELATOR: Senador JOÃO RIBEIRO. 
Foram apresentadas 6 emendas.

VOTO: Favorável, nos termos do Projeto, com indica-
ção pela Inadmissibilidade das emendas nºs 2, 3, 4, 5 
e 6 e pela rejeição da nº 1.

PROJETO DE LEI Nº 93/2009-CN, que “abre aos Orça-
mentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor 
do Superior Tribunal de Justiça, das Justiças Federal, 
Eleitoral, do Trabalho e do Distrito Federal e dos Territó-
rios, da Presidência da República, do Ministério Público 
da União e do Ministério das Relações Exteriores, crédito 
suplementar no valor global de R$ 646.938.037,00 (seis-
centos e quarenta e seis milhões, novecentos e trinta e 
oito mil e trinta e sete reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente”.
RELATOR: Deputado OTÁVIO LEITE . 
Foram apresentadas 3 emendas.
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VOTO: Favorável nos termos do Projeto, com indica-
ção pela Inadmissibilidade da emenda nº 2 e rejeição 
das demais.

PROJETO DE LEI Nº 97/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor do Ministério do Es-
porte, crédito especial no valor de R$ 300.000.000,00 
(trezentos milhões de reais), para os fins que especi-
fica, e dá outras providências”.
RELATOR: Senador ROBERTO CAVALCANTI. 
Foram apresentadas 71 emendas.

VOTO: Favorável, nos termos do substitutivo apresen-
tado pela aprovação das emendas nº s 13, 14, 17, 18, 
19, 21, 22, 23, 27 e 66; aprovada parcialmente 1, 12, 
15, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 55, 
56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, e 70, com 
indicação pela Inadmissibilidade das emendas nºs 2, 
6, 20, 28, 58 e 71.

PROJETO DE LEI Nº 98/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento de Investimento para 2009, em favor de empresas 
estatais federais, crédito suplementar no valor total de R$ 
842.967.231,00 (oitocentos e quarenta e dois milhões, 
novecentos e sessenta e sete mil, duzentos e trinta e um 
reais ) e reduz o Orçamento de Investimento de diver-
sas empresas no valor global de R$ 2.249.997.748,00 
(dois bilhões, duzentos e quarenta e nove milhões, no-
vecentos e noventa e sete mil, setecentos e quarenta 
e oito reais), para os fins que especifica”.
RELATOR: Deputado MIGUEL CORREA. 
Foram apresentadas 2 emendas.

VOTO: Favorável, nos termos do Projeto, com indicação 
pela Inadmissibilidade da emenda nº 1 e pela rejeição 
da emenda nº 2 .

AVISO Nº 17/2009-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, cópia do Acórdão nº 1005, de 2009 – TCU 
(Plenário), bem como do Relatório e do Voto que o fun-
damentaram relativo ao Relatório do Levantamento de 
Auditoria realizada nas obras de construção do Contor-
no Rodoviário de Boa Vista – BR, no Município de Boa 
Vista, Estado de Roraima, TC Nº 006.062/2009-4.”
RELATOR: Senador JOÃO RIBEIRO.

VOTO: Pela solicitação de diligência ao Tribunal de Con-
tas da União para que esclareça as medidas adotadas 
pela Prefeitura de Boa Vista/RR para dar cumprimento ao 
item 9.1.5 do Acórdão nº 859/2009-TCU – Plénario.

AVISO Nº 44/2009-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional cópia do Acórdão nº 2354/2007 – TCU – Ple-
nário, bem como do Relatório e do Voto que o funda-
mentam, realizado pela Secretaria de Macroavaliação 
Governamental – Semag, referentes ao 3º quadrimestre 
de 2006, sobre o acompanhamento das publicações e 

do envio a Corte de Contas pelos titulares dos Poderes 
e Órgãos da esfera federal. (TC 002.798/2007-0)”.

Mensagem nº 20/2007-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional, nos termos do art. 122 da Lei nº 11.178, de 
20 de setembro de 2005, o Relatório de Gestão Fiscal 
referente ao terceiro quadrimestre de 2006”.

Ofício nº 01/2007-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, em cumprimento ao disposto no caput do 
art. 122 da Lei nº 11.178, de 20 de setembro de 2005 
(LDO/2006), e no inciso I do art. 5º da Lei nº 10.028, 
de 19 de outubro de 2000, o Relatório de Gestão Fis-
cal da Câmara dos Deputados, referente ao período 
de janeiro a dezembro de 2006”.

Ofício nº 02/2007-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, nos termos do art. 54 da Lei Complementar 
nº 101, de 04 de maio de 2000, e de acordo com o art. 
122 da Lei nº 11.178, de 20 de setembro de 2005, o Re-
latório de Gestão Fiscal do Superior Tribunal de Justiça, 
referene ao 3º Quadrimestre do exercício de 2006”.

Ofício nº 03/2007-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, em cumprimento ao disposto no art. 125 da 
Lei nº 11.439, de 29 de dezembro de 2006, o Relatório 
de Gestão Fiscal do Ministério Público da União, refe-
rente ao período de janeiro a dezembro de 2006”.

Ofício nº 04/2007-CN, que “encaminha ao Congresso Na-
cional, em cumprimento ao artigo 122 da Lei nº 11.178, de 
20 de setembro de 2005 – LDO 2006, cópia do Relatório 
de Gestão Fiscal do Tribunal Superior Eleitoral, referente 
ao período de janeiro a dezembro de 2006”.
RELATOR: Deputado FERNANDO APARECIDO DE 
OLIVEIRA.

VOTO: Pelo Arquivamento da Matéria.

MENSAGEM Nº 190-A/2009-SF, que “encaminha ao 
Senado Federal Relatório da Audiência Pública nº 4, 
realizada pelo Supremo Tribunal Federal nos dias 27, 
28 e 29 de abril e 4, 6 e 7 de maio de 2009, a qual 
discutiu questões relativas às demandas judiciais que 
objetivam o fornecimento de prestações de saúde”.
RELATOR: Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO.

VOTO: Pelo Arquivamento da matéria, com a recomen-
dação veemente aos Senhores Parlamentares que 
envidem esforços no sentido de que seja aprovada a 
regulamentação da EC nº 29, de 2000

B – Requerimentos

REQUERIMENTO Nº 13/2009-CMO, do Sr. Claudio 
Cajado, que “solicita o comparecimento do Presiden-
te do Tribunal de Contas da União – TCU, Sr. Ubiratan 
Aguiar, para prestar esclarecimentos e informações 
acerca das irregularidades constatadas nas obras do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)”.
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REQUERIMENTO Nº 14/2009-CMO, do Sr. Eduardo 
Valverde, que “requer que seja convidado o Presidente 
do Tribunal de Contas da União para falar sobre as audi-
torias nas obras do PAC”. (Ministro Ubiratan Aguiar).

REQUERIMENTO Nº 15/2009-CMO, do Sr. Claudio 
Cajado, que “solicita a convocação do Presidente da 
Petrobrás, Sr. José Sérgio Gabrielli. (com o objetivo 
de prestar esclarecimentos sobre o superfaturamento 
apontado pelo Tribunal de Contas da União na constru-
ção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco)”.

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (9 DIAS) 

DECURSO: 4º DIA
ÚLTIMO DIA: 24-11-2009

PROJETO DE LEI Nº 46/2009-CN, que “encaminha ao 
Congresso Nacional nos termos do art. 61 da Cons-
tituição Federal, o texto do projeto de lei que Estima 
a receita e fixa a despesa da União para o exercício 
financeiro de 2010.”

RELATOR-GERAL: Deputado MAGELA

IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMA-
NENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS  
COMISSÕES 

EM 18/11/2009: 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: 
PROJETO DE LEI Nº 6.352/2009 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
431/2009 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
432/2009 
RECURSO Nº 326/2009 
RECURSO Nº 327/2009 
RECURSO Nº 328/2009 

Comissão de Educação e Cultura: 
PROJETO DE LEI Nº 6.417/2009 

Comissão de Finanças e Tributação: 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 538/2009 

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional: 
MENSAGEM Nº 873/2009 

(Encerra-se a sessão às 22 horas e 18 
minutos.)

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 133 do RICD, 
as seguintes proposições: 

PROJETO DE LEI:

Nº 3.108/2004 (Paes Landim) – Estabelece alternati-
vas para cumprimento do disposto no art. 7º da Cons-
tituição Federal.

Nº 326/2007 (Jorge Tadeu Mudalen) – Dispõe sobre 
o exercício da profissão, o cadastramento e a fisca-
lização dos prestadores de serviços de chaveiro e 
de instalação de sistemas de segurança, e dá outras 
providências.

Nº 3.508/2008 (Cleber Verde) – Determina que o pro-
dutor rural plante um hectare de lavouras alimentares 
para casa hectare que cultivar com lavouras destina-
das à produção de biodiesel. 

Brasília, 18 de novembro de 2009. – Michel 
Temer, Presidente.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

ARQUIVE-SE, nos termos do § 4º do artigo 164 do 
RICD, a seguinte proposição:

PROJETO DE LEI

Nº 1.829/2007 (Senado Federal – Flávio Arns) – Dá 
nova redação ao parágrafo único do art. 18 da Lei nº 
8.742, de 7 de dezembro de 1993, para alterar a au-
toridade julgadora do recurso relativo a Certificado de 
Entidade Beneficente de Assistência Social.

Brasília, 18 de novembro de 2009. – Michel 
Temer, Presidente.

PARECERES 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 1.740-A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional) 
MENSAGEM Nº 78/2009  

AVISO Nº 80/2009 – C. CIVIL

Aprova o texto da Resolução MEPC 
165 (56), adotada em 13 de julho de 2007, 
com Emendas à Lista de Substâncias Ane-
xa ao Protocolo Relativo à Intervenção em 
Alto-Mar em Casos de Poluição por outras 
Substâncias que não Óleo; tendo parece-
res: da Comissão de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável, pela aprova-
ção (relator: DEP. VALDIR COLATTO); e da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
MARCELO ORTIZ).

Despacho: Às Comissões de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e 
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Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

Publicação dos Pareceres das Comissões de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

I – Relatório

O Projeto de Decreto Legislativo nº 1.740, de 
2009, foi proposto pela Comissão de Relações Exterio-
res e de Defesa Nacional com base na Mensagem nº 
78, de 2009, da Casa Civil da Presidência da República. 
Propõe a aprovação do texto da Resolução MEPC 165 
(56), adotada em 13 de julho de 2007. Essa resolução, 
por sua vez, emenda a Lista de Substâncias Anexa ao 
Protocolo Relativo à Intervenção em Alto-Mar em casos 
de poluição por substâncias “que não óleo”.

A Lista de Substâncias faz parte de uma série 
de documentos no âmbito da Convenção Internacio-
nal para a Prevenção da Poluição por Navios – Marpol 
– adotada pela Organização Marítima Internacional, 
em Londres, em 2 de novembro de 1973, e do seu 
Protocolo de 1978, com as Emendas adotadas em 4 
de dezembro de 2003 a 1° de abril de 2004, consoli-
dadas em 2007.

Pelo que se pode deduzir da leitura do docu-
mento anexo ao projeto, a emenda tem como propó-
sito ajustes de redação, destinando-se a tornar mais 
claro o parágrafo 2 do artigo 1 do Protocolo relativo à 
Intervenção em Alto-Mar em Casos de Poluição por 
outras Substâncias que não Óleo, parte do Anexo da 
Resolução MEPC.100(48). Não acrescenta e nem eli-
mina qualquer substância à lista.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A Convenção Internacional para a Prevenção da 
Poluição por Navios – Marpol – foi firmada em conse-
qüência do grande número de acidentes com embar-
cações que resultam em derramamento de petróleo 
e seus derivados e de outras substâncias nocivas ou 
perigosas, responsáveis por desastres ambientais de 
grandes proporções. Ela estabelece regras sobre os 
procedimentos e cuidados que as atividades de trans-
porte marítimo e a operação de embarcações, incluindo 
plataformas de exploração de petróleo e gás, devem 
tomar para evitar e remediar efeitos nocivos sobre o 
meio ambiente marítimo. Contempla desde a segu-
rança dos cascos e tanques de navios, até operações 

de carga e descarga. Trata de problemas como a ge-
ração e destinação de esgotos e lixo produzidos nas 
embarcações e até da emissão de gases e materiais 
particulados que causam poluição do ar.

A Convenção Marpol é, portanto, um eficiente – e 
até indispensável – instrumento de que os países sig-
natários, como o Brasil, podem servir-se para preser-
var seus ambientes costeiros e, em conjunto, as águas 
internacionais. Ela é, ressalte-se, compatível com 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 providências.

A aplicação da Convenção Marpol é fundamental 
para que um país reivindique indenizações e compen-
sações em casos de acidentes envolvendo navios, com 
derramamento de petróleo e de outras substâncias 
poluentes ou perigosas, e que prejudiquem os recur-
sos marinhos, os ecossistemas costeiros, as praias e 
outros atributos naturais sob sua jurisdição.

Enfatizamos que o Projeto de Decreto Legislati-
vo em análise faz apenas ajustes de redação em um 
dos vários documentos que vêm sendo incorporados 
à Marpol ao longo do tempo, no caso a Lista de Subs-
tâncias anexa ao Protocolo Relativo à Intervenção em 
Alto-Mar, em casos de poluição por outras substâncias 
que não óleo, de 1973. Esses ajustes não incluem e 
nem excluem quaisquer substâncias à lista, destinando-
se, apenas, a melhorar a clareza do texto.

Diante do exposto, no que cabe a esta Comissão 
regimentalmente analisar, encaminhamos o voto pela 
aprovação, quanto ao mérito, do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 1.740, de 2009.

Sala da Comissão, 27 de outubro de 2009. – 
Deputado Valdir Colatto, Relator

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 1.740/2009, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Valdir Colatto. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Roberto Rocha – Presidente, Marcos Montes, Juran-
dy Loureiro e Leonardo Monteiro – Vice-Presidentes, 
André de Paula, Antônio Roberto, Edson Duarte, Ger-
vásio Silva, Givaldo Carimbão, Mário de Oliveira, Pau-
lo Piau, Rebecca Garcia, Rodovalho, Sarney Filho, 
Zé Geraldo, Antonio Feijão, Paulo Roberto Pereira e 
Wandenkolk Gonçalves. 

Sala da Comissão, 11 de novembro de 2009. – 
Deputado Roberto Rocha, Presidente.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA

I – Relatório

Vem, a esta Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, a proposição em epígrafe, formalizada 
pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional, que aprova o texto da Resolução MEPC 165 
(56), adotada em 13 de julho de 2007, com Emendas 
à Lista de Substâncias Anexa ao Protocolo Relativo à 
Intervenção em Alto-Mar em Casos de Poluição por 
outras Substâncias que não Óleo.

O Ministro Celso Amorim, em sua justificativa 
diante do Presidente da República, considera:

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada considera-

ção de Vossa Excelência o anexo texto da Resolução 
MEPC.165(56), adotada em 13 de julho de 2007, com 
emendas à Lista de Substâncias anexa ao Protocolo 
Relativo à Intervenção em Alto-Mar em Casos de Po-
luição por Outras Substâncias que não Óleo.

2. A Convenção Internacional relativa à Interven-
ção em Alto-Mar em Casos de Acidentes com Poluição 
por Óleo, adotada pela Conferência Jurídica Internacio-
nal sobre Danos por Poluição Marinha, em Bruxelas, 
em 29 de novembro de 1969, e o seu Protocolo rela-
tivo à Intervenção em Alto-Mar em Casos de Poluição 
por Substâncias Outras que não Óleo, adotado pela 
Conferência Internacional sobre Poluição Marinha, em 
Londres, em 2 de novembro de 1973, entraram em 
vigor internacionalmente, respectivamente, em 6 de 
maio de 1975 e 30 de março de 1983.

3. Em essência, o que as Partes Contratantes 
conveniaram nesses dois instrumentos foi a possibili-
dade de adotarem, em alto-mar, as medidas necessá-
rias para prevenir, atenuar ou eliminar perigos graves e 
iminentes que apresentem, para suas costas ou inte-
resses conexos, uma poluição ou ameaça de poluição 
das águas do mar, resultante de um acidente marítimo 
ou das ações relacionadas a tal acidente, que possam 
resultar em conseqüências prejudiciais.

4. Cabe destacar que, no Brasil, os textos da Con-
venção e de seu Protocolo foram promulgados pelo 
Decreto nº 6.478, de 9 de junho de 2008, publicado 
no DOU de 10 de junho de 2008.

5. A lista de substâncias anexa ao Protocolo de 
1973 que, pela Resolução MEPC.165(56), está sendo 
emendada, foi atualizada pela Organização Marítima 
Internacional, em função das alterações ocorridas no 
Anexo II, revisado, da Convenção MARPOL, adota-
do pela Resolução MEPC.118(52), e em vigor des-
de 1o de janeiro de 2007. O Anexo II, da Convenção 

MARPOL, trata das regras para o controle da polui-
ção por substâncias líquidas nocivas transportadas 
a granel.

6. À luz do exposto, e com vistas ao encaminha-
mento do assunto à apreciação do Poder Legislativo, 
conforme prevê o inciso VIII do art. 84 da Constituição 
Federal, submeto a Vossa Excelência projeto de Men-
sagem ao Congresso Nacional, juntamente com cópias 
autenticadas da Resolução.

Nos termos regimentais (art. 32, IV, “a”), compete-
nos a análise da constitucionalidade, juridicidade e da 
técnica legislativa.

Por último, lembramos que, como a matéria tra-
mita em regime de urgência, houve a distribuição si-
multânea para a Comissão de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável, encarregada da análise 
do seu mérito.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Sob o ponto de vista da constitucionalidade, não 
temos óbices à livre tramitação da matéria, porquanto 
cabe, ao Congresso Nacional, nos termos do art. 49, I, 
com exclusividade, dispor sobre os Acordos firmados 
pelo Presidente da República (art. 84, VIII), bem como, 
na hipótese sob apreciação, o texto do da Resolução 
MEPC 165 (56), com o propósito de validação junto 
ao nosso ordenamento jurídico.

De igual modo, não temos restrições à juridicidade 
da matéria, vez que a proposição não afronta os prin-
cípios aceitos e consagrados em nosso ordenamento 
jurídico. Pelo contrário, o texto da referida Resolução 
respeita a legislação pátria e os seus princípios.

Não temos reparos à técnica legislativa, obedien-
te aos padrões normalmente consagrados na tradição 
parlamentar.

Isso posto, votamos pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De-
creto Legislativo nº 1.740, de 2009.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2009. – 
Deputado Marcelo Ortiz, Relator.

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 do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.740/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Marcelo Ortiz.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha e José 
Maia Filho – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Biscaia, 
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Antonio Carlos Pannunzio, Augusto Farias, Carlos 
Bezerra, Colbert Martins, Emiliano José, Felipe Maia, 
Fernando Coruja, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Gonzaga Patriota, Jefferson Campos, José Carlos 
Aleluia, José Genoíno, Marçal Filho, Marcelo Itagiba, 
Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mauro Bene-
vides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Osmar 
Serraglio, Pastor Manoel Ferreira, Paulo Magalhães, 
Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Sérgio Barradas Car-
neiro, Sérgio Brito, Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, 
Vilson Covatti, Alexandre Silveira, Arnaldo Faria de 
Sá, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Domingos Dutra, 
Eduardo Lopes, Fátima Bezerra, Hugo Leal, Jaime 
Martins, Jairo Ataide, João Magalhães, Jorginho Ma-
luly, José Guimarães, Leo Alcântara, Luiz Couto, Ma-
jor Fábio, Maria do Rosário, Moreira Mendes, Odílio 
Balbinotti, Onyx Lorenzoni, Ricardo Tripoli, Solange 
Amaral e William Woo.

Sala da Comissão, 29 de setembro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.791-A, DE 2009 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional) 

MENSAGEM Nº 563/2009 
AVISO Nº 470/2009 – C. CIVIL

Aprova o texto de modificações ao 
Convênio Constitutivo do Fundo Mone-
tário Internacional, que trata, respectiva-
mente, da reforma da expansão da capaci-
dade de investimento e renda do FMI e da 
distribuição de quotas e do poder de voto 
dos países membros; tendo pareceres: da 
Comissão de Finanças e Tributação, pela 
compatibilidade e adequação financeira e 
orçamentária e, no mérito, pela aprovação 
(relator: DEP. RICARDO BARROS e relator 
substituto: DEP. PEDRO EUGÊNIO); e da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
EMILIANO JOSÉ). 

Despacho: Às Comissões de Finanças e 
Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

Publicação dos Pareceres das Comissões de Fi-
nanças e Tributação e Constituição e Justiça e de 
Cidadania

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – Relatório

Em conformidade com o artigo 49, inciso 1, com-
binado com o artigo 84, inciso VIII, da Constituição Fe-
deral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
submete à consideração do Congresso Nacional, por 
meio da Mensagem 563, de 2009, do Poder Execu-
tivo (Aviso nº 470/2009 – Casa Civil), instruída com 
Exposição de Motivos (E.M.) dos Srs. Ministros das 
Relações Exteriores e da Fazenda, o texto de modifi-
cações ao Convênio Constitutivo do Fundo Monetário 
Internacional, que trata, respectivamente, da reforma 
da expansão da capacidade de investimento e renda 
do FMI e da distribuição de quotas e do poder de voto 
dos países membros.1

Antes de passar a esta Comissão de Finanças 
a Mensagem foi distribuída à Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional, que opinou unanime-
mente pela aprovação da Mensagem nº 563/2009 nos 
termos do presente Projeto de Decreto Legislativo. 

No Relatório àquela Comissão o ilustre Relator, 
Dep. Maurício Rands, ressalta que as alterações ao 
Convênio Constitutivo do FMI, ora examinadas, constam 
das Resoluções n° 63-3 e 63-2, aprovadas pela Junta 
de Governadores do Fundo no primeiro semestre do 
corrente ano. As citadas Resoluções mereceram voto 
favorável do Ministro da Fazenda, que é o represen-
tante do Brasil na Junta de Governadores.

Quanto às modificações referentes ao modelo 
de renda do FMI (Resolução n° 63-3), elas tem por 
finalidade aumentar a receita do Fundo, que tem se 
mostrado insuficiente para fazer frente aos custos de 
manutenção do organismo. A este respeito a Exposição 
de Motivos E.M. nº 00047/2009 – MF/MRE, que integra 
a Mensagem, informa que a receita do FMI é baseada, 
atualmente, principalmente nos juros recebidos pelos 
seus empréstimos. Tendo em vista que estas opera-
ções tem sofrido redução nos últimos anos, uma das 
medidas propostas consiste na autorização de venda 
de 403 toneladas de ouro pelo FMI, sendo que as re-
ceitas obtidas com deverão ser transferidas preferen-
cialmente para a sua Conta de Investimento.

1  As modificações ao texto do Convênio foram agrupadas 
em dois Anexos. As emendas constantes do Anexo I visam a 
ampliar a competência do FMI. Nesse sentido, foram alterados 
os itens “iii’ e “vi” da letra “f’ da Seção 6 do art. XII, bem como a 
letra “h” da Seção 12 do art. V. Além dessas alterações, o Anexo 
I determina a inclusão de uma letra “k” na Seção 12 do art. V. Já as 
emendas reunidas no Anexo II têm por finalidade aprimorar a voz e 
a participação no Fundo Monetário Internacional. Nesse contexto, 
foram alteradas: a letra “e” da Seção 3 do art. XII; a letra “a” da Seção 
5 do art. XII; e o parágrafo 2 da Sequência “L”, todos do Convênio 
Constitutivo do FMI.
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Já as alterações promovidas pela Resolução 63-2 
tratam da revisão das fórmulas de distribuição das co-
tas dos países junto ao Fundo bem como da definição 
de um novo método, que melhor represente a sua atual 
posição relativa na economia mundial. O relatório apro-
vado pela CREDN informa que o número de votos de 
cada Estado Membro do FMI é proporcional à respec-
tiva quota-parte, fixada em razão do peso econômico 
desse Estado na economia global, sendo que, de cin-
co em cinco anos, o FMI promove alterações nos cri-
térios de cálculo da quota-parte. Pelas regras atuais, o 
Brasil tem uma quota nominal de 3.036,1 milhões de 
Direitos Especiais de Saque (DES), o que corresponde 
a 1,420% da quota total. Com a fórmula proposta nas 
alterações sob exame, a cota nominal brasileira salta-
rá para 4.250,4 milhões de DES, equivalente a 1,783% 
da quota total. Como consequência do aumento de sua 
quota-parte, o poder de voto do Brasil passará do equi-
valente a 1,402% para 1,715%. Resulta daí a adoção de 
um novo modelo de distribuição das quotas -parte, que 
aumenta o peso relativo dos países emergentes nos 
órgãos de tomada de decisão do Fundo, o que atende 
aos interesses brasileiros de participar de modo mais 
efetivo nos principais foros multilaterais.

É o relatório.

II – Voto

Cabe a esta Comissão, além do exame de mérito, 
inicialmente apreciar a proposição quanto à sua com-
patibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei 
de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, nos 
termos do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados (RI, art.53, II) e de Norma Interna da Comissão 
de Finanças e Tributação, de 29 de maio de 1996, que 
“estabelece procedimentos para o exame de compati-
bilidade ou adequação orçamentária e financeira”. No 
mesmo sentido dispõe o art. 5º, § 1º, da Resolução nº 
1, de 2002-CN, segundo o qual esta apreciação con-
siste em analisar a “repercussão sobre a receita ou a 
despesa pública da União e a implicação quanto ao 
atendimento das normas orçamentárias e financeiras 
vigentes, em especial a conformidade com a Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a lei do plano 
plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orça-
mentária da União”. Ainda de acordo com o Regimento 
Interno, somente aquelas proposições que “importem 
aumento ou diminuição de receita ou de despesa pú-
blica” estão sujeitas ao exame de compatibilidade ou 
adequação financeira e orçamentária. 

Vale ressaltar que um dos objetivos da LRF é evi-
tar que a assunção de novas despesas pelo governo, e, 
portanto, não previstas na lei orçamentária, venham a 
comprometer o alcance das metas de resultado primário 

ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. 

No que tange o projeto de decreto legislativo em 
tela, descrito acima, a observância dos citados precei-
tos legais está plenamente garantida, de forma que 
entendemos que o mesmo está em consonância com 
a legislação correlata. Isto porque, no que tange as mo-
dificações ao Convênio Constitutivo do Fundo Monetário 
Internacional, referentes ao modelo de renda do FMI 
(Resolução n° 63-3), vimos que elas tem por finalidade 
aumentar a receita do Fundo, especialmente pela auto-
rização de venda de ouro do próprio Fundo. Já no que 
tange as alterações ao Convênio que tratam da revisão 
das fórmulas de distribuição das cotas dos países junto 
ao Fundo, cumpre observar que eventuais despesas 
que vierem a ser necessárias em função do aumento 
da cota nominal brasileira, se efetuariam no âmbito do 
Banco Central do Brasil – e, portanto não transitariam 
diretamente2 pelo orçamento fiscal da União – em con-
sonância com o disposto no art. 7º da Medida Provisória 
nº 2.179-36, de 24 de agosto de 2001:

“Art. 7o A integralização de cotas e ações 
de organismos internacionais de que a União 
participe, à exceção daqueles previstos no § 2o 
deste artigo, é de responsabilidade da União, a 
cujo resultado incorporar-se-ão as respectivas 
receitas e despesas.

§ 1o As cotas e ações dos organismos 
internacionais referidos no caput, detidas pelo 
Banco Central do Brasil, serão transferidas 
para a União.

§ 2o A integralização de cotas e ações 
do Fundo Monetário Internacional e do Banco 
de Compensações Internacionais é de respon-
sabilidade do Banco Central do Brasil, a cujo 
resultado incorporar-se-ão as respectivas re-
ceitas e despesas.

Pelo acima descrito, percebe-se a com-
patibilidade e a adequação orçamentária e 
financeira do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.791, de 2009. 

Quanto ao mérito do projeto vimos que a 
proposta de alteração no modelo de renda do 
Fundo Monetário Internacional, contida na Reso-
lução nº 63-3, decorre de que a receita do FMI é 
baseada principalmente nos juros recebidos pelos 
empréstimos, e que essas receitas são insuficien-
tes para fazer frente aos custos. A esse repeito 
a E.M. informa que as medidas propostas para 
alteração no modelo de renda visam alcançar, em 
linhas gerais, os seguintes objetivos:

2  Indiretamente afetam o Resultado do BACEN, que se 
constitui em fonte de receita orçamentária.
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– expandir a capacidade da Conta de 
Investimento (“Investment Account – IA”) e da 
Conta de Desembolsos Especiais (“Special 
Disbursement Account – SDA”);

– permitir a venda de 403 toneladas de 
ouro adquiridas depois da Segunda Emenda 
de 1973 e o investimento dos lucros dessas 
vendas na Conta de Investimento; e 

– retornar o reembolso à conta GRA (“Ge-
neral Resources Account”) das despesas ad-
ministrativas do PRGF-ESF Trust (“Poverty 
Reduction and Growth Facility” ), que fornece 
empréstimos com juros privilegiados para pa-
íses de baixa renda. 

No que se refere à Resolução no 63-2 
do Fundo, a E.M. informa que o FMI já havia 
definido, em setembro de 2006, as bases para 
as reformas de quotas e representatividade, 
que se processará em dois estágios: o primei-
ro incluindo um aumento ad hoc para China, 
Coréia, México e Turquia. O segundo envol-
vendo: (i) a revisão das fórmulas de distribui-
ção das cotas e definição de um novo método 
que determine a posição relativa dos países 
membros na economia mundial; e (ii) uma outra 
rodada de aumentos ad hoc. É esse segundo 
estágio que está sendo tratado na Resolução 
em comento.

A E.M. também informa que, para que 
haja um realinhamento das quotas para os 
países mais dinâmicos, considerou-se uma 
desistência voluntária de quotas de países 
como Estados Unidos, Alemanha e Itália.3 
A proposta também estabelece, de maneira 
inovadora, um aumento mínimo para as eco-
nomias dinâmicas, com base no uso de um 
filtro, que compara a participação dos países 
no PIB/PPP (poder de paridade de compra) 
com a quota pré- Resolução de Cingapura. 
Aqueles países, em que a divisão da média 
de três anos da participação do PIB/PPP pela 
quota pré-Cingapura for maior ou igual a 1,75, 
têm direito a um aumento ad hoc de 40% na 
sua quota nominal. O Brasil faz jus a este au-
mento.

3  Há ainda o estabelecimento de um teto de aumento de 
quotas para Irlanda e Luxemburgo em 50%. Os países que rece-
beram aumentos de quotas no primeiro estágio (Turquia, México, 
China e Coréia) tiveram direito a um aumento mínimo de 15% nas 
suas quotas.

A proposta aprovada pela Resolução 63-2 
contém ainda emenda ao Artigo XII, Seção 
5(a) dos Estatutos do FMI, triplicando os votos 
básicos e estipulando que a participação dos 
mesmos no total de votos deva ficar constante. 
A participação que está no texto é de 5,502%. 
Nesse sentido, como ficou fixa a participação, 
a quantidade de votos básicos deve variar com 
o tempo, quando houver alteração de cotas ou 
do número de membros.4

Vale repetir que, atualmente, o Brasil tem 
quota nominal de 3.036,1 milhões de Direito 
Especiais de Saque (DES). Essa quota nominal 
representa 1,420% da quota total (resultado 
pré-Resolução de Cingapura). Com a nova 
fórmula, a quota calculada do Brasil passa 
de 1,069% a 1,725% (ou 3.688,1 milhões de 
DES). Com a aplicação do filtro, o Brasil se 
beneficia também do aumento em sua quota 
nominal, que passa de 1,420% a 1,783% do 
total (ou 4.250,4 milhões de DES). O poder de 
voto correspondente passa de 1,402% para 
1,715%.

Percebe-se, deste forma, que a reforma 
prevista na Resolução no 63-2 proporcionará 
ao Brasil um incremento tanto em sua cota 
nominal como no poder de voto no Fundo 
Monetário Internacional – posição de a longo 
almejada pelo governo brasileiro.

São estas as razões pelas quais esta-
mos sugerindo a aprovação do presente Pro-
jeto de Decreto Legislativo, na forma em que 
foi apresentado pela Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional.

Diante do exposto, somos pela compati-
bilidade e adequação financeira e orçamen-
tária do Projeto de Decreto Legislativo nº 
1.791, de 2009, e, no mérito, votamos pela 
sua aprovação.

Sala da Comissão, em de de 2009. – De-
putado Ricardo Barros, Relator”

Sala da Comissão, 18 de novembro de 2009. – 
Deputado Pedro Eugênio, Relator Substituto.

4  A proposta de resolução prevê igualmente emenda ao 
Artigo XII, Section 3(e), criando dois cargos de diretor executivo 
para duas constituencies (conjunto de países que elegem um dire-
tor) africanas.
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III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
extraordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, 
pela compatibilidade e adequação financeira e orça-
mentária e, no mérito, pela aprovação do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 1.791/09, nos termos do pare-
cer do relator, Deputado Ricardo Barros, e do relator 
substituto, Deputado Pedro Eugênio. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Vignatti, Presidente; Antonio Palocci, Luiz Carlos Hauly 
e Félix Mendonça, Vice-Presidentes; Aelton Freitas, 
Andre Vargas, Arnaldo Madeira, Carlos Melles, Ciro 
Pedrosa, Eduardo Amorim, Geraldinho, Gladson Ca-
meli, Guilherme Campos, Ilderlei Cordeiro, João Dado, 
João Pizzolatti, Júlio Cesar, Luiz Carreira, Manoel Ju-
nior, Marcelo Castro, Pedro Eugênio, Pedro Novais, 
Pepe Vargas, Ricardo Barros, Ricardo Berzoini, Silvio 
Costa, Vicentinho Alves, Wilson Santiago, Leonardo 
Quintão e Reginaldo Lopes. 

Sala da Comissão, 18 de novembro de 2009. – 
Deputado Vignatti, Presidente. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo que 
aprova o texto de modificações ao Convênio Constitu-
tivo do Fundo Monetário Internacional, que trata, res-
pectivamente, da reforma da expansão da capacidade 
de investimento e renda do FMI e da distribuição de 
quotas e do poder de voto dos países membros.

O texto do acordo, segundo Mensagem do Poder 
Executivo, dão conseqüência às Resoluções nº 63-3 e 
63-2, aprovadas com o voto do representante brasileiro, 
que se destinam a adaptar o modelo de renda do FMI 
ao fato de que a receita dessa instituição sofreu subs-
tancial redução nos últimos anos, sendo insuficiente 
para fazer frente aos custos, bem como a reformar as 
quotas e a representatividade do Fundo.

Enviado à apreciação do Congresso Nacional, o 
Acordo recebeu parecer pela aprovação na Comissão 
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, nos ter-
mos do presente Projeto de Decreto Legislativo.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme dispõe o art. 32, IV, a do Regimento 
Interno desta Casa, compete a esta Comissão mani-
festar-se sobre a proposição quanto à sua constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

A matéria é da competência do Congresso Na-
cional, visto que a este incumbe resolver definitiva-
mente sobre tratados, acordos o atos internacionais 

que acarretem encargos ou compromissos gravosos 
ao patrimônio nacional, nos termos do art. 49, I da 
Constituição Federal. Foram, outrossim, observados 
os pressupostos constitucionais e regimentais para a 
apresentação e tramitação do presente projeto.

No âmbito da constitucionalidade material, não 
se vislumbra qualquer violação aos preceitos da Cons-
tituição de 1988.

Nada tendo a opor quanto à juridicidade e à téc-
nica legislativa da proposição, manifestamo-nos pela 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.791, de 2009.

Sala da Comissão, 23 de setembro de 2009. – 
Deputado Emiliano José, Relator.

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 do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.791/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Emiliano José.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Ta-
deu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bonifácio de 
Andrada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, Anto-
nio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Augusto 
Farias, Carlos Bezerra, Felipe Maia, Fernando Coruja, 
Flávio Dino, Francisco Tenorio, Gerson Peres, Gonzaga 
Patriota, João Campos, João Paulo Cunha, José Carlos 
Aleluia, Jutahy Junior, Magela, Marçal Filho, Marcelo Gui-
marães Filho, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Maurício 
Quintella Lessa, Mauro Benevides, Mendonça Prado, 
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães, Paulo 
Maluf, Regis de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens 
Otoni, Sérgio Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente 
Arruda, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo 
Filho, Arnaldo Faria de Sá, Chico Alencar, Dilceu Spe-
rafico, Edson Aparecido, Eduardo Amorim, Hugo Leal, 
Jaime Martins, João Magalhães, Leo Alcântara, Luiz 
Couto, Major Fábio, Odílio Balbinotti, Onyx Lorenzoni, 
Ricardo Tripoli, Roberto Santiago, Rômulo Gouveia, 
Sergio Petecão, William Woo e Wilson Santiago.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  
No 16-A, DE 1999 

(Do Sr. Moacir Micheletto)

Propõe que a Comissão de Agricultura 
e Política Rural fiscalize o Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, 
bem como as suas Superintendências Regio-
nais, quanto ao cumprimento da legislação 
em vigor relativa aos assuntos fundiários; 



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65189 

tendo a Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural, 
concluído por encaminhar as sugestões do 
relator aos órgãos responsáveis pela Refor-
ma Agrária, e sugerido a formação de três 
Conselhos: Nacional, Estadual e Municipal, 
para avaliar os assentamentos rurais cons-
tantes desta Proposta de Fiscalização e Con-
trole (relator: DEP. LUIS CARLOS HEINZE).

Despacho: À Comissão de Agricultu-
ra Pecuária, Abastecimento e Desenvolvi-
mento Rural

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Interna nas Comissões

Publicação do Parecer da Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  
N° 16, DE 1999 

RELATÓRIO PRÉVIO

Propõe que a Comissão de Agricultu-
ra e Política Rural fiscalize o Instituto Na-
cional de Colonização e Reforma Agrária 
– INCRA, bem como as suas Superinten-
dências Regionais, quanto ao cumprimento 
da legislação em vigor relativa aos assun-
tos fundiários.

Autor: Dep. Moacir Micheletto (PMDB/PR) 
Relator: Dep.Luis Carlos Heinze (PPB/RS)

I – SOLICITAÇÃO DA PFC

O Excelentíssimo Deputado Moacir Micheletto 
(PMDB/PR) apresentou à Comissão de Agricultura e 
Política Rural da Câmara dos Deputados Requerimento 
propondo, ouvido o Plenário desta Comissão, a adoção 
das medidas necessárias para realizar ato de fiscaliza-
ção e controle dos procedimentos administrativos no 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária — 
INCRA, órgão subordinado ao Ministério Extraordinário 
de Política Fundiária, especialmente com a abordagem 
dos seguintes temas: obtenção de relatório dos focos de 
conflitos agrários; levantamento da relação dos assen-
tamentos em andamento com o montante de recursos 
destinados aos mesmos, dos resultados da política de 
assentamento do INCRA, da relação custo benefício da 
aplicação por cada família assentada e da metodologia 
de definição e ajustes dos parâmetros, índices e indica-
dores que informam o conceito de produtividade e de 
classificação da propriedade produtiva, visando assim o 
cumprimento da legislação relativa aos assuntos fundi-
ários (Lei n° 8.629/93), especialmente de que resultam 
graves prejuízos para a agricultura brasileira.

Tal ação fiscalizatória encontra abrigo no art. 100, 
§ 1° combinado com os artigos 60, inciso II, e 61 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Aludido 
requerimento foi numerado pela Mesa como Proposta 
de Fiscalização e Controle n° 16, de 1999.

Conforme o ilustre Autor, a Lei n° 8.629, de 25-2-
93, regulamenta dispositivos constitucionais atinentes 
à reforma agrária. Citado diploma legal estabelece que, 
para que uma propriedade seja considerada produtiva 
e insuscetível de desapropriação, o grau de utilização 
da terra deverá ser superior a 80% e o grau de efici-
ência da terra, igual ou superior a 100%.

Informa ainda o ilustre Autor que o grau de utili-
zação da terra revela a “’ I al entre a área efetivamente 
utilizada e a área aproveitável total do grau de eficiên-
cia da terra é calculado em função de índices de ren-
dimento agrícola e de lotação da exploração pecuária. 
fixados pelo Poder Executivo para cada Microrregião 
Homogênea.

Alega o nobre Autor que o INCRA, órgão subor-
dinado ao Ministério - Extraordinário de Política Fun-
diária. é o responsável pela realização de vistorias em 
imóveis rurais e pela definição dos índices supracitados. 
Em vários estados, como o Paraná, os técnicos do IN-
CRA estão realizando tais vistorias com a utilização de 
parâmetros totalmente inadequados que dificilmente 
considerarão qualquer propriedade produtiva.

O distinto Autor ressalta que essa situação, ao 
mesmo tempo, traz insegurança e apreensão aos 
produtores rurais e cria ilusões e falsas expectativas 
naqueles que aguardam ser assentados em terras re-
sultantes da reforma agrária. Estimulam-se, destarte, 
as invasões de terras, a desordem e a violência.

Conclui o ilustre Autor que compete ao Ministé-
rio Extraordinário de Política Fundiária, por meio do 
INCRA, executar os ditames legais relativos aos as-
suntos fundiários, sendo necessário, assim, que esta 
Casa exerça com energia sua prerrogativa de fiscalizar 
e controlar os atos do Poder Executivo.

II – OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA
Este Relator considera de extrema oportunidade 

e coneniência a implementação desta PFC. As visto-
rias realizadas pelo INCRA, tendo por base parâme-
tros incorretos, têm trazido problemas tanto ao setor 
produtivo rural. submetido à insegurança de ter suas 
terras produtivas desapropriadas, quanto àqueles que 
aguardam o assentamento em terras oriundas do pro-
cesso de reforma agrária e são induzidos à prática de 
atos violentos no campo. Além disso, a política fundi-
ária, por utilizar recursos públicos, merece a avaliação 
da sua eficácia quanto quanto ao atendimento dos 
objetivos determinados em lei.
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III – COMPETÊNCIA DESTA COMISSÃO
O artigo 32, I, b do Regimento Interno da Câmara 

dos Deputados alberga a competência desta Comissão 
neste assunto, pois determina que constitui sua atri-
buição “política e questões fundiárias; reforma agrária: 
justiça agrária; direito agrário... “. Além disso. o pará-
grafo único do mesmo artigo estatui que “Os campos 
temáticos ou áreas de atividades de cada Comissão 
Permanente abrangem ainda os e programas governa-
mentais com eles relacionados e respectivo ihamento 
e fiscalização orçamentária.. “

IV – ALCANCE JURÍDICO, ADMINISTRATIVO, POLÍ-
TICO, ECONÔMICO, SOCIAL E ORÇAMENTÁRIO

Sob o aspecto jurídico, cabe verificar se há vio-
lação premeditada da Lei n° 8.629/93, a qual dispõe 
sobre a regulamentação dos dispositivos constitucio-
nais referentes à reforma agrária. nos procedimentos 
atinentes à execução da política fundiária por parte 
do INCRA.

Sob os ângulos administrativo, político e social, 
a fiscalização permitirá evidenciar falhas nos proce-
dimentos administrativos utilizados pelo INCRA para 
apuração da produtividade de terras e desapropriação 
destas para reforma agrária. tendo em vista que tais 
falhas têm trazido tensão social no setor rural entre 
produtores e sem-terra, bem como apontar correções 
a serem implementadas por aquele órgão de modo 
a tornar mais justa a política fundiária por ele desen-
volvida.

Sob o enfoque orçamentário, cabe verificar o 
montante de recursos públicos destinados à política 
fundiária em conjunto, os custos dos procedimentos 
utilizados  pelo INCRA, bem como a eficácia da aplica-
ção de referidos recursos e financiamentos realizados 
e em andamento.

Sob o enfoque econômico, a implementação de 
uma política fundiária definida, com critérios corre-
tos e transparentes que resguardem as propriedades 
realmente produtivas, é importante para estimular o 
aumento da produção no campo, redundando no in-
cremento do setor primário brasileiro.

V – Plano de Execução e Metodologia de Avaliação
A fiscalização solicitada pelo nobre Autor terá me-

lhor efetividade, se executada inicialmente pelo Tribunal 
de Contas da União (TCU) por meio de Operacional junto 
ao Incra para obter os dados relacionados no primeiro 
parágrafo deste Relatório Prévio, sem prejuízo de outros 
que se fizerem necessários à análise da matéria.

Ressalte-se que está assegurada em nossa Cons-
tituição Federal a possibilidade de o Poder Legislativo 
acionar aquela Corte para realizar auditorias e inspe-
ções em qualquer órgão dos três poderes da União, 
conforme visto nos artigos abaixo transcritos:

“Art. 49. É da competência exclusiva do 
Congresso Nacional:

X – fiscalizar e controlar, diretamente, 
ou por qualquer de suas Casas, os atos do 
Poder Executivo, incluídos os da administra-
ção indireta;”

“Art. 70. A fiscalização contábil, financei-
ra, orçamentária, operacional e patrimonial da 
União e das entidades da administração dire-
ta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação das subvenções e re-
núncia de receitas, será exercida pelo Congres-
so Nacional, mediante controle externo, e pelo 
sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer 
pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que 
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre 
dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais 
a União responda, ou que, em nome desta, as-
suma obrigações de natureza pecuniária.”

“Art. 71. O controle externo, a cargo do Con-
gresso Nacional, será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

 ..............................................................
IV – realizar, por iniciativa própria, da Câ-

mara dos Deputados, do Senado Federal, de 
Comissão técnica ou de inquérito, inspeções 
e auditorias de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial, nas 
unidades administrativas dos Poderes Legisla-
tivo, Executivo e Judiciário, e demais entidades 
referidas no inciso II;”

O Plano de Execução da presente Proposta de 
Fiscalização e Controle compreende, desta forma, as 
seguintes etapas:

1. Solicitação ao Tribunal de Contas da 
União de realização de Auditoria Operacional 
junto ao Incra, determinando seja remetida 
cópia dos resultados a esta Comissão, com 
vistas à abordagem especialmente dos seguin-
tes pontos: obtenção de relatório dos focos de 
conflitos agrários, levantamento da relação dos 
assentamentos em andamento com o montan-
te de recursos destinados aos mesmos, dos 
resultados da política de assentamento do In-
cra, da relação custo benefício da aplicação 
por cada família assentada e da Metodologia 
de classificação da propriedade produtiva e 
sua adequação à Lei no 8.629/93;

2. Realização de visitas, por membros 
desta Comissão, a assentamentos rurais, es-
colhidos por amostragem dentre os localiza-
dos no Paraná e em outros três estados com 
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maior número de assentamentos, de modo a 
obter dados para a avaliação da política fun-
diária quanto à sua eficácia;

3. Com base nas informações obtidas, 
realização de audiência pública com o Sr. Mi-
nistro Extraordinário de Política Fundiária;

4. Apresentação, discussão e votação do 
relatório final desta PFC;

5. Encaminhamento dos resultados e con-
clusões desta PFC nos termos do art. 37 do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados.

A Metodologia de Avaliação consiste na análise 
das informações obtidas, para delas tirar conclusões 
sobre a política fundiária implementada pelo Poder Exe-
cutivo quanto ao seu custo e eficácia, e em função de 
referido exame apresentar contribuições para o aper-
feiçoamento da reforma agrária no Brasil. Além disso, 
cabe verificar a adequação dos parâmetros, índices e 
indicadores utilizados pelo Incra, em classificação de 
propriedades como produtivas e sugerir a adoção de 
medidas que corrijam as distorções constatadas.

VI – Voto

Pelas razões expostas, vota o Relator pela im-
plementação da PFC proposta pelo ilustre Deputado 
Moacir Micheletto, nos termos do Plano de Execução 
e Metodologia de Avaliação apresentados.

Sala das Sessões, Brasília, 28 de setembro de 
1999. – Deputado Luis Carlos Heinze, Relator.

COMISSÃO DE  
AGRICULTURA E POLÍTICA RURAL

TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DA PFC No 16/1999

Declaro que foi aprovado o parecer prévio do Sr. 
Luís Carlos Heinze pela implementação da PFC no 
16/99, na reunião de 17-11-99.

Brasília, 17 de novembro de 1999. – Moizés Lobo 
da Cunha, Secretário.

Ofício no 130/Gab

Brasília, 31 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Gerson Peres
Presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural
Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Submeto aos seus cuidados documentos cole-

tados em Pradópolis, São Paulo, que revelam que os 
problemas relacionados ao nosso processo de refor-
ma agrária não restringem-se à atuação do INCRA. 
Acredito que os documentos em tela contribuirão para 
o relatório da Proposta de Fiscalização e Controle no 
16/99, desenvolvido pelo ilustre deputado Luis Carlos 
Heinze.

Aproveito o ensejo para reiterar minha estima e 
consideração e para colocar-me a inteira disposição.

Atenciosamente, – Xico Graziano, Deputado 
Federal PSDB – SP.
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OFCFC.33/00 – PFC NO 16/2000

Brasília, 13 de julho de 2000

Excelentíssimo Senhor
Ministro Iran Saraiva
Presidente do Tribunal de Contas da União
Brasília – DF

Senhor Presidente:
Na qualidade de Relator da Proposta de Fiscaliza-

ção e Controle – PFC No 16/99, que fiscaliza o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA 
– e suas superintendências regionais, instrumento 
fundamentado nos artigos 100, § 1o, combinado com 

os artigos 60 e 61 do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, e dando cumprimento ao Plano de 
Execução aprovado em Plenário da Comissão de Agri-
cultura e Política Rural (cópia anexa), solicito a Vossa 
Excelência a realização de Auditoria Operacional jun-
to ao Incra, com o objetivo de avaliar a relação custo/
benefício dos gastos realizados com assentamentos 
rurais não emancipados.

Solicito, também, seja incluída na realização da 
citada Auditoria a verificação da procedência de denún-
cias relacionadas com a utilização indevida de recur-
sos públicos colocados à disposição das cooperativas 
abaixo relacionadas ou de seus associados:
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a. Paraná: COANA, Cooperativa de Co-
mercialização e Reforma Agrária Avante Ltda, 
da Cidade de Querência do Norte.

b. Paraná: COAGRI – Cooperativa dos 
Trabalhadores Rurais e Reforma Agrária do 
Centro-Oeste do Paraná, da cidade de La-
ranjeiras do Sul.

c. Rio Grande do Sul: COCEARGS – 
Cooperativa Central dos Assentamentos do 
Rio Grande do Sul.

d. São Paulo: COCAMP – Cooperativa de 
Comercialização e Prestação de Serviços dos 
Assentados de Reforma Agrária do Pontal.

Colocando-me à disposição de Vossa Excelência 
para quaisquer informações adicionais ou esclareci-
mentos necessários, firmo-me.

Cordialmente, – Luis Carlos Heinze – Deputado 
Federal, Relator da PFC no 16/99

OFCFC. 32/00 – PFC NO 16/2000

Brasília, 13 de julho de 2000

Excelentíssimo Senhor
Ministro Raul Belens Jungmann Pinto 
Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA
Esplanada dos Ministérios, B. A, 8o andar
70054-900 BRASÍLIA – DF

Senhor Ministro:
Na qualidade de Relator da Proposta de Fis-

calização e Controle no 16, de 1999 – PFC no 16/99, 
aprovada pela Comissão de Agricultura e Política Agrí-
cola Rural da Câmara dos Deputados para fiscalizar 
o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá-
ria – INCRA, bem como as suas Superintendências 
Regionais, quanto ao cumprimento da legislação em 
vigor relativa aos assuntos fundiários, solicito-lhe, nos 
termos do art. 61 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, a gentileza de remeter a esta Relatoria as 
informações abaixo listadas:

1. Histórico e perfil da Cooperativa de Trabalha-
dores Rurais e Reforma Agrária do Centro–Oeste do 
Paraná (COAGRI), da COCAMP, COANA e da COCE-
ARGS, incluindo:

– Identificação: CGC e Endereço;
– Data da criação:
– Objetivo;
– Número de associados;
– Nome dos Diretores e principais res-

ponsáveis;
– Valor dos financiamentos concedidos, 

desde a fundação, direta ou indiretamente a 
essas cooperativas, objeto dos financiamen-
tos, datas dos repasses, prazos de vencimen-

tos, valores já amortizados e valores atuais 
da dívida;

– valor de eventuais recursos públicos 
concedidos desde a fundação, mediante con-
vênios ou contratos, objeto dos convênios e 
contratos, datas dos repasses, finalidades, 
períodos de vigência e avaliação atualizada 
da execução.

2. Histórico e perfil de cada um dos assentamen-
tos existentes nas áreas de abrangência das citadas 
Cooperativas, incluindo:

– data da criação;
– localização;
– população;
– número de famílias assentadas atu-

ais;
– número de lotes não ocupados;
– área total dos assentamentos;
– área apta para agricultura;
– tamanho médio, mínimo e máximo dos 

lotes dos assentados;
– valor dos financiamentos concedidos 

direta ou indiretamente, a partir de 1995, aos 
assentados ou a seus representados, objeto 
dos financiamentos, datas dos repasses, pra-
zos de vencimento, valores já amortizados e 
valores atuais da dívida;

– valor de eventuais recursos públicos 
concedidos mediante convênios ou contratos 
com representantes dos assentados, objeto 
dos convênios e contratos, datas dos repasses, 
finalidades, períodos de vigência e avaliação 
atualizada da execução.

Cordialmente, – Luis Carlos Heinze – Deputado 
Federal, Relator da PFC no 16/99.

Aviso no 5365-SGS-TCU

Brasília, 28 de agosto de 2000

A Sua Excelência, o Senhor
Deputado Gerson Peres
Presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural 
da Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados – Anexo II Térreo s/36
70000-000 – Brasília – DF

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento 

do contido item 8.4, cópia da Decisão número 678/2000, 
adotada pelo Tribunal de Contas da União na Sessão 
Ordinária do Plenário de 23-8-2000, bem como dos 
respectivos Relatório e Voto que a fundamentam (TC 
no 005.909/2000-8).

Atenciosamente, – Iram Saraiva, Presidente.
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DECISÃO No 678/2.000 – TCU – Plenário

1. Processo no TC-005.909/2000-8
2.Classe de Assunto: (VII) Solicitação de Auditoria 

Operacional no Instituto Nacional de Colonização e Re-
forma Agrária – INCRA e em suas Superintendência 
Regionais (originária de Requerimento apresentado 
pelo Deputado Federal Moacir Micheletto perante a 
Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara 
dos Deputados).

3.Interessado: Presidente da Comissão de Agri-
cultura e Política Rural da Câmara dos Deputados.

4.Entidade: Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária – INCRA

5. Relator: Ministro Valmir Campelo
6. Representante do Ministério Público: não 

atuou
7. Unidade Técnica: 7a SECEX
8.DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões 

expostas pelo Relator. DECIDE:
8.1 – conhecer da Solicitação consubstanciada 

no Ofício no 427/2000, de 3-5-2000, por preencher os 
requisitos de admissibilidade previstos no inciso IV do 
art. 71 da Constituição Federal, no inciso I do art. 38 
da Lei no 8.443/92 c/c o disposto no art. 184 do Regi-
mento Interno do TCU;

8.2 – informar à autoridade interessada que o 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá-
ria – INCRA já se encontra incluído no Plano de Au-
ditorias aprovado para o segundo semestre de 2.000, 
cujos trabalhos estão previstos para serem efetivados 
já no início deste semestre, quando serão verificados 
os pontos levantados pela Comissão, bem como o 
cumprimento, por parte do Órgão e de suas Supe-
rintendências Regionais, das determinações constan-
tes da Decisão no 750/98 - TCU/Plenário:

8.3 – determinar que a Auditoria Operacional 
em tela seja coordenada pela 7a SECEX com a 
participação das Secretarias de Controle Externo nos 
Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Amazonas, 
Ceará, Mato Grosso do Sul e São Paulo, onde se en-
contram os principais focos de conflitos:

8.4 – dar ciência ao Sr. Presidente da Comis-
são de Agricultura e Política Rural da Câmara dos 
Deputados do inteiro teor desta Decisão, bem como 
do Relatório e Voto que a fundamentam;

8.5 – arquivar o presente processo.
9. Ata no 33/2000 – Plenário
Data da Sessão: 23-8-2000 – Ordinária
11. Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Iram Saraiva (Presiden-

te), Adhemar Paladini Ghisi, Marcos Vinicios Rodrigues 
Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Buga-
rin, Valmir Campelo (Relator), Adylson Motta, Walton 

Alencar Rodrigues e o Ministro-Substituto José Antonio 
Barreto de Macedo.

Iram Saraiva Presidente.
Valmir Campelo Ministro-Relator.

Grupo I – Classe VII – Plenário
TC- 005.909/2000-8
Natureza: Solicitação
Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária – INCRA
Interessado: Presidente da Comissão de Agricultura e 
Política Rural da Câmara dos Deputados
Ementa: Solicitação decorrente da Proposta de Fis-
calização e Controle no 16, de 29-9-99, de autoria do 
Deputado Moacir Micheletto, para que o Tribunal realize 
Auditoria Operacional no Incra com o objetivo de avaliar 
a eficácia da política fundiária desenvolvida pelo citado 
órgão, frente às determinações legais específicas. Co-
nhecimento da solicitação, por preencher os requisitos 
de admissibilidade previstos, informando à autoridade 
interessada que o Incra já foi incluído no “Plano de Au-
ditorias aprovado para o 2o Semestre de 2000” e que a 
auditoria solicitada será realizada no início do referido 
semestre: envio ao Presidente da Comissão de cópia 
da deliberação do Tribunal, bem como do Relatório e 
Voto que a fundamentam; determinação para que a 
Auditoria Operacional em tela seja coordenada pela 7a 
SECEX com a participação das Secex nos Estados do 
Rio Grande do Sul, Paraná, Amazonas, Ceará, Mato 
Grosso do Sul e São Paulo, onde se encontram os prin-
cipais focos de conflitos; arquivamento dos autos.

Por intermédio do Ofício no 427/2000, de 3 de maio 
de 2000 (fl. 01), o Presidente da Comissão de Agricultura 
e Política Rural da Câmara dos Deputados, Deputado 
Federal Gerson Peres, trouxe ao conhecimento deste 
Tribunal a aprovação da Proposta de Fiscalização e 
Controle no 16/99, em reunião ordinária daquele órgão, 
realizada em 28 de setembro de 1999, decorrente de 
Requerimento de autoria do Deputado Federal Moacir 
Micheletto. Na oportunidade, o ilustre interessado enca-
minhou cópia do inteiro teor da respectiva PFC no 16/99 
e do Parecer do Relator (fls. 2/07 e 8/09).

2. A mencionada Proposta envolve solicitação a 
esta Corte de Contas para que realize

Auditoria Operacional no Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária – INCRA, e em suas 
Superintendências Regionais, com o objetivo de ava-
liar a eficácia da política rural que vem sendo desen-
volvida pelos referidos órgãos em cumprimento à le-
gislação em vigor relativa aos assuntos fundiários (Lei 
no 8.629/93).

3. O processo foi encaminhado à 7a Secex para 
instrução do feito, pelo Despacho de fl. 11, da Secretá-
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ria-Geral de Controle Externo, nos termos do art. 29E, 
§ 1o, da Resolução TCU no 77/96 (redação introduzida 
pela Resolução TCU no 125/99), com observações no 
sentido de serem os autos posteriormente restituídos 
àquela Unidade e observado o prazo fixado no men-
cionado dispositivo.

4. Em atendimento, a Diretora da 1a DT, Ana Régia 
Coelho da Costa, emitiu o Parecer de fls. 12/13, regis-
trando, dentre outras questões, o seguinte:

“Cabe ressaltar, preliminarmente, que, 
no exercício de 1997, a 4a Secretaria de Con-
trole Externo realizou auditoria operacional 
no Incra, cujo relatório aponta ocorrências 
relevantes na área de cadastro rural, recur-
sos fundiários e assentamentos, o que gerou 
diversas determinações constantes da Deci-
são no 750/98-TCU/Plenário. A adoção das 
medidas cabíveis por parte da autarquia de-
verá ser objeto de análise nas contas relativas 
ao exercício de 1999.

Em virtude dos fatos veiculados na im-
prensa quanto aos atuais problemas com a 
reforma agrária, esta Secretaria incluiu no 
“Plano de Auditorias para o 2o semestre de 
2000” a realização de trabalho. na área de po-
lítica fundiária, notadamente para a verificação 
do cumprimento das determinações referentes 
à Decisão n° 750/98. Essa auditoria tem início 
previsto para agosto do corrente ano.

Entendemos que a solicitação em comen-
to poderá ser atendida com a realização dessa 
auditoria por estar relacionada ao escopo do 
trabalho a ser efetuado por esta Secretaria no 
segundo semestre.

Entendemos, também, que a realização 
da auditoria operacional solicitada, mister se faz 
a colaboração de algumas Secretarias de Con-
trole Externo nos estados, preferencialmente 
uma em cada região do País. Ante as notícias 
divulgadas pela imprensa quanto aos focos 
dos conflitos e a existência de irregularidades, 
sugerimos que o trabalho seja coordenado por 
esta Secretaria com a participação das Seca 
RS, PR, AM, CE, MS, SP.”

5. Concluindo o exame do processo, a Diretora 
propôs que o Tribunal conhecesse da solicitação, por 
preencher os requisitos de admissibilidade previstos na 
Constituição Federal e na Lei n° 8.443/92, e informasse 
à Comissão solicitante que a auditoria em questão será 
realizada no início do segundo semestre do corrente 
ano, oportunidade em que serão verificados os pontos 
levantados e, ainda, o cumprimento, por parte do Incra, 

das determinações formuladas na Decisão n° 750/98 – 
TCU/Plenário, arquivando-se os autos.

6. No mesmo sentido foi a manifestação do Sr. 
Secretário de Controle Externo da 7ª SECEX.

7. Por intermédio do Despacho de fl. 14, a Srª 
Secretária-Geral de Controle Externo, após registrar 
que foram tomadas as providências a cargo daquela 
Segecex, determinou o encaminhamento dos autos ao 
meu Gabinete, com base no art. 29E, § 1°, da Resolu-
ção TCU n° 77/96.

É o relatório

Voto

8. Trata-se de matéria originária do Requerimento 
apresentado pelo Exm° Sr. Deputado Federal Moacir 
Micheletto, perante a Comissão de Agricultura e Po-
lítica Rural da Câmara dos Deputados, que resultou 
na aprovação da Proposta de Fiscalização e Controle 
n° 16, de 29-9-99, relativamente à solicitação a esta 
Corte de Contas para realizar Auditoria Operacional 
no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá-
ria – INCRA, e em suas Superintendências Regionais, 
com o objetivo de avaliar a eficácia da política rural 
que vem sendo desenvolvida pelos referidos órgãos 
em cumprimento à legislação em vigor, especialmen-
te no que diz respeito aos assuntos fundiários (Lei n° 
8.629/93).

9. Assim, conforme Relatório que integra o pre-
sente Voto, o Exmº Sr. Presidente da Comissão Téc-
nica acima citada, Deputado Federal Gerson Peres, 
encaminhou à Presidência deste Tribunal o Ofício nº 
427/2000, de 3 de maio do corrente ano, solicitando, 
nos termos do art. 24, inciso X, do Regimento Interno 
daquela Casa Legislativa, c/c o art. 71 da Constituição 
Federal, a adoção das providências necessárias, no 
âmbito desta Corte de Contas, para que se efetivasse 
a Auditoria Operacional em questão.

10. Os documentos processuais demonstram 
que o assunto trazido à colação é relevante, exigin-
do atenção especial desta Casa haja vista que envol-
ve recursos públicos federais destinados à reforma 
agrária, às questões fundiárias, além de outras, que 
representam setores prioritários da Administração 
Pública Federal.

11.  Ao examinar o Relatório Prévio submetido ao 
Plenário daquela douta Comissão, verifica-se que o 
eminente Relator, Deputado Luis Carlos Heinze, enfa-
tizou, como justificativa para a aprovação da respectiva 
Proposta de Fiscalização e Controle, inúmeros aspectos 
importantes, valendo destacar da mencionada peça os 
seguintes trechos:

“Este Relator considera de extrema opor-
tunidade e conveniência a implementação desta 
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PFC. As vistorias realizadas pelo Incra, tendo 
por base parâmetros incorretos, têm trazido pro-
blemas tanto no setor produtivo rural, submetido 
à insegurança de ter suas terras produtivas de-
sapropriadas, quanto àqueles que aguardam o 
assentamento em terras oriundas do processo 
de reforma agrária e são induzidos à prática de 
atos violentos no campo. Além disso, a política 
fundiária, por utilizar recursos públicos, merece 
a avaliação da sua eficácia quanto ao atendi-
mento dos objetivos determinados em lei.

(...)
Sob o aspecto jurídico, cabe verificar se 

há violação premeditada da Lei n° 8.629/93, a 
qual dispõe sobre a regulamentação dos dis-
positivos constitucionais referentes à reforma 
agrária, nos procedimentos atinentes à execu-
ção da política fundiária por parte do Incra.

Sob os ângulos administrativo, político e 
social, a fiscalização permitirá evidenciar falhas 
nos procedimentos administrativos utilizados pelo 
Incra para apuração da produtividade de terras e 
desapropriação destas para reforma agrária, tendo 
em vista que tais falhas têm trazido tensão social 
no setor rural entre produtores e sem terra, bem 
como apontar incorreções a serem implementadas 
por aquele órgão de modo a tornar mais justa a 
política fundiária por ele desenvolvida.

(...)”

12. A matéria, conforme já foi registrado, vem 
sendo objeto de atenção desta Corte de Contas, que 
realizou Auditoria Operacional na entidade, no exer-
cício de 1997, ensejando, por ocasião do julgamento 
do respectivo relatório, uma série de determinações 
deste Tribunal, em face das irregularidades detectadas 
(Decisão Plenária n° 750/98). E, mais, o Instituto Na-
cional de Colonização e Reforma Agrária está incluí-
do no Plano de Auditorias aprovado para o segundo 
semestre de 2000, cujo trabalho está previsto para 
ser efetivado já no início deste semestre, sob a coor-
denação da 7ª Secex e contando com a participação 
das Secretarias de Controle Externo nos Estados do 
Rio Grande do Sul, Paraná, Amazonas, Ceará, Mato 
Grosso do Sul e São Paulo, onde se encontram os 
principais focos de conflitos.

Ante todo o exposto, considerando que a pre-
sente solicitação está formulada em consonância com 
os requisitos constitucionais, legais e regimentais de 
admissibilidade em vigor, Voto no sentido de que o 
Tribunal adote a Decisão que ora submeto a este Co-
lendo Plenário.

TCU, Sala das Sessões, 23 de agosto de 2000. 
– Almir Campelo, Ministro-Relator.

Aviso n° 6.040-SGS-TCU

Brasília – DF, 18 de setembro de 2000

A Sua Excelência, o Senhor
Deputado Gerson Peres
Presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural 
da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-

mento, cópia da Decisão nº 761/2000, adotada pelo 
Tribunal de Contas da União na Sessão Extraordinária 
do Plenário de 13-9-2000, bem como do Relatório de 
Inspeção (fls. 283/311) e dos respectivos Relatório e 
Voto que a fundamentam (TC n° 009.693/1997-1).

Atenciosamente, – Iram Saraiva, Presidente.

DECISÃO Nº 761/2000 – TCU – Plenário

1. Processo no 009.693/1997-1 – Sigiloso.
2. Classe de Assunto: VII – Denúncia.
3. Interessado: Sigilo preservado (Lei no 8.443/92, 

art. 55).
4. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária – INCRA.
5. Relator: Ministro Adhemar Paladini Ghisi.
6. Representante do Ministério Público: não 

atuou.
7. Unidade Técnica: 7a SECEX.
8. Decisão: O Tribunal de Contas da União, em 

Sessão Plenária Extraordinária reservada, ante as ra-
zões expostas pelo Relator, com fulcro no art. 53 da 
Lei no 8.443/92, DECIDE:

8.1. conhecer da presente denúncia para, no mé-
rito, considerá-la parcialmente procedente, em vista da 
constatação de atrasos no pagamento de precatórios 
que, no entanto, não podem ser atribuídos à respon-
sabilidade do INCRA;

8.2. determinar ao INCRA que adote as devidas 
providências com vistas a:

8.2.1. assegurar a observância da ordem crono-
lógica no cumprimento dos precatórios;

8.2.2. evitar duplo pagamento e propiciar celeridade 
no andamento dos feitos judiciais e administrativos;

8.2.3. estabelecer critérios de aferição de quali-
dade dos trabalhos produzidos por seus procuradores 
autárquicos;

8.2.4. estabelecer rotinas de natureza preventiva, 
especialmente nas procuradorias regionais, que permi-
tam resguardar o erário de prejuízos decorrentes da má 
gestão de processos nas referidas procuradorias;

8.2.5. estudar a viabilidade de criação de uma cor-
regedoria e de uma contadoria na sua Procuradoria;

8.2.6. apurar a responsabilidade pela falta do de-
vido andamento do processo referente à reclamação 
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trabalhista TRT/10a 0133/97, de interesse de Sebastião 
Azevedo, que fez com que a autarquia deixasse de ser 
representada em juízo, dando noticia ao Tribunal, no 
prazo de 60 (sessenta) dias, dos resultados das apura-
ções, bem assim das eventuais providências adotadas 
em face daqueles resultados.

8.3. remeter cópia desta Decisão, acompanhada 
do Relatório e dos Votos que a fundamentam e ainda 
da íntegra do Relatório de Inspeção de fls. 283/311, 
em face do detalhamento das questões nele discuti-
das, ao signatário desta denúncia, ao Presidente e ao 
Procurador-Geral do Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária, ao Exmo. Sr. Ministro do Desenvolvi-
mento Agrário, ao Juiz do Trabalho signatário da repre-
sentação que constituiu o TC-927.980/1998-3, anexo, e 
à Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara 
dos Deputados, em atendimento à Decisão 670/98 - 
TCU - Plenário, proferida no TC-013.760/97-1;

8.4. retirar a chancela de sigilo aposta aos autos;
8.5. juntar o: presente processo às contas do INCRA 

relativas ao exercício de 1997 (TC- 004.273/1998-2).
9. Ata no 36/2000 - Plenário
10. Data da Sessão: 13-9-2000 - Extraordinária 

de Caráter Reservado
11. Especificação do quorum:
11.1 Ministros Presentes: Iram Saraiva (Presi-

dente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Marcos Vi-
nicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, 
Bento José Bugarin, Valmir Campeio, Adylson Mona, 
Walton Alencar Rodrigues e Guilherme Palmeira. – 
Iram Saraiva, Presidente – Adhemar Paladini Ghisi, 
Ministro-Relator 

I – Relatório

GRUPO I – Classe VII – Plenário
TC-009.693/1997-1 – Sigiloso
Natureza: Denúncia
Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária – INCRA
Interessado: sigilo preservado (Res. 136/2000)

Ementa: Denúncia apontando retardo no pagamento de 
precatórios, com descumprimento a decisões judiciais. 
Descumprimento do prazo constitucional para pagamen-
to dos precatórios decorrente de cortes orçamentários, 
contingenciamentos e liminares obtidas na Justiça, con-
forme apurado em inspeção. Conhecimento. Determina-
ções. Remessa de cópias. Juntada às contas.

Cuidam os autos de Denúncia encaminhada ao 
Tribunal apontando o retardo deliberado, por parte do 
INCRA, do cumprimento de decisões judiciais relati-
vas ao pagamento de indenizações. A peça de origem 
aponta, ainda, a ausência de celeridade da Procuradoria 

da Autarquia na imissão de posse das terras desapro-
priadas para fins da reforma agrária e o atraso na fase 
administrativa de processos de desapropriação.

2. A instrução a cargo da 4a SECEX destacou que, 
à exceção do denunciado descumprimento de decisões 
judiciais, as demais questões trazidas pelo denunciante 
já foram tratados no TC-003.047/97-0 – Relatório de 
Auditoria Operacional realizada no ano de 1997 (De-
cisão 750/98 – Plenário). Para esclarecimento dessa 
nova questão, foi proposta a realização de inspeção, 
autorizada por despacho deste Relator.

3. A inspeção, realizada pela 7a SECEX, em vir-
tude da alteração da clientela das Unidades Técnicas 
deste Tribunal, verificou, por amostragem, diversos pro-
cessos, tendo, ao final, concluído que são frequentes 
os atrasos nos pagamentos de precatórios. Destacou, 
porém, que “não ficou configurada demora deliberada 
ou proposital, o que poderia ser considerado desídia 
dos servidores que atuaram em cada processo”. Es-
clareceu que o atraso se deveu, basicamente, a cor-
tes orçamentários e contingenciamentos e à existên-
cia de decisões judiciais (liminares) suspendendo os 
pagamentos.

4. Não obstante, a equipe de inspeção apontou 
questões operacionais relacionadas às atividades da 
Procuradoria-Geral que podem, em seu juízo, dificultar 
o bom andamento dos processos no INCRA, propondo 
que o Tribunal expeça determinações à respeito.

5. Considerando que o denunciante, na peça ves-
tibular, fez menção à existência de indenizações traba-
lhistas de alta monta, a equipe analisou, também por 
amostragem, alguns processos, constatando que no pro-
cesso trabalhista que deu origem ao Precatório TRT/10a 
0133/97 (Interessado: Sebastião Azevedo), que tratava 
de reclamação em que se pleiteava valores referentes ao 
denominado Plano Bresser, a autarquia não se defendeu 
em contestação e tampouco compareceu à audiência de 
conciliação e julgamento, não constando do processo 
examinado a cópia do aviso de recebimento da citação 
efetuada. O recurso apresentado pelo INCRA, alegan-
do não ter sido citado, não foi provido, sendo frustados 
também os embargos à execução.

6.  Nesse caso específico, entende a equipe ne-
cessário que se determine “para que se apure a res-
ponsabilidade pelo recebimento da citação, nessa recla-
mação trabalhista, e a responsabilidade de quem não 
deu o devido andamento ao processo administrativo no 
âmbito da Procuradoria, fazendo com que a autarquia 
deixasse de ser representada em juízo”.

7. A equipe de inspeção averiguou, também, os 
fatos tratados no TC-927.980/98-3, juntado a estes au-
tos, que cuidava de representação formulada pelo Juiz 
do Trabalho Presidente da 9a JCJ de Brasília, relatan-
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do o descumprimento, por parte do Incra, de decisão 
judicial proferida no curso da reclamação trabalhista 
no 1.553/89, acarretando prejuízo aos cofres públicos, 
em virtude da aplicação de multa de 1% ao dia sobre 
o valor da condenação. A esse respeito, verificou que 
o Incra adotou as providências necessárias com vistas 
ao cumprimento da decisão judicial, exceto quanto a 
parte da sentença que determinava a incorporação de 
gratificações a servidores que não mais se encontra-
vam naquela entidade por terem sido redistribuídos. A 
respeito, assinalou a equipe de inspeção:

“O Incra tomou todas as providências ne-
cessárias, nos termos do Decreto no 526/92, 
para o pagamento dos reclamantes, exce-
to para os que haviam sido redistribuídos, e 
informou ao juízo competente, em diversas 
oportunidades. Não se pode exigir que a au-
tarquia proceda à ‘intimação’ de outra entidade 
da Administração, sem norma ou decisão judi-
cial que subsidie tal ação. Tanto é assim que 
o próprio juízo o reconheceu em despacho e 
desobrigou o Incra de incorporar vantagem aos 
vencimentos da servidora cujos proventos não 
mais estavam sob sua responsabilidade.”

8. Ao final, a 7a Secex, em pareceres concor-
dantes, propôs:

“I. Seja conhecida a presente denúncia 
e julgada procedente, em parte.

II. Seja determinado ao Incra que:
a) adote sistema de protocolo mecânico 

de documentos, com data e hora, tal como no 
Poder Judiciário, visto que para os processos 
de precatórios a ordem cronológica de apre-
sentação é extremamente importante;

b) implemente sistema de controle infor-
matizado de processos judiciais e administra-
tivos, vinculando uns aos outros, quando for o 
caso, contendo distribuição/procurador respon-
sável, andamento/localização, movimentação 
judicial, interessados (cabeça e outros) para 
evitar duplo pagamento e propiciar celeridade 
no andamento dos feitos;

c) implemente método de avaliação peri-
ódica de desempenho das atividades exercidas 
por seus procuradores autárquicos, estabele-
cendo critérios de aferição de qualidade dos 
trabalhos produzidos;

d) proceda, preventivamente, ao levan-
tamento periódico dos feitos que tramitam 
em cada procuradoria regional, avaliando a 
condução dos processos no âmbito do poder 
judiciário, com vistas a resguardar o Erário de 

prejuízos decorrentes da má gestão de pro-
cessos nas procuradorias do Incra;

e) promova estudos a respeito de mu-
danças estruturais na autarquia para criar uma 
corregedoria e uma contadoria na Procurado-
ria do Incra;

f) apure a responsabilidade de quem não 
deu o devido andamento ao processo referente 
à reclamação trabalhista TRT/10ª 0133/97, de 
interesse de Sebastião Azevedo, fazendo com 
que a autarquia deixasse de ser representada 
em juízo. Caso seja possível quantificar o pre-
juízo causado, instaure a respectiva Tomada 
de Contas Especial;

III. Seja encaminhada cópia deste rela-
tório, bem como do relatório, voto e decisão 
que vierem a ser proferidos:

a) ao signatário desta denúncia;
b) ao Presidente e ao Procurador-Geral 

do Instituto Nacional de Colonização e Refor-
ma Agrária;

c) ao Ministro do Desenvolvimento 
Agrário;

d) ao Juiz do Trabalho signatário da repre-
sentação que constituiu o TC-927.980/I998-3, 
anexo;

e) à Comissão de Agricultura e Política 
Rural da Câmara dos Deputados (atendendo 
à Decisão 670/98 – TCU – Plenário, no TC-
013.760/97-I); e

f) à Advocacia Geral da União, para as 
providências que entender cabíveis;

IV. Seja retirada a chancela de sigilo do 
presente processo.”

É o Relatório.

II – Voto

Embora tenha constatado o atraso no pagamento 
de precatórios, a equipe de auditoria não atribuiu tais 
atrasos a ações deliberadas do Incra, vinculando-os 
à insuficiência de créditos decorrentes de cortes or-
çamentários ou de contingenciamentos, ou ainda, à 
existência de decisões judiciais suspendendo os pa-
gamentos (liminares). Tal constatação esgota, a meu 
ver, as questões tratadas na denúncia.

Ante o exposto, concordando integralmente com 
os pareceres quanto ao essencial, voto no sentido de 
que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto 
ao Colegiado.

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão 
Alves de Souza, 13 de setembro de 2000. Adhemar 
Paladini Ghisi –  Ministro-Relator.
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Brasília, 26 de outubro de 2000

Ao Senhor
Dr. Biramar Nunes
Superintendente do Crédito Rural
Banco do Brasil, S/A.
SBS – Ed. Sede III – 24º Andar 70073-900 

Senhor Superintendente,
Na qualidade de Relator da Proposta de Fiscali-

zação e Controle n° 16, de 1999 – PFC n° 16/99, apro-
vada pela Comissão de Agricultura e Política Rural da 
Câmara dos Deputados para fiscalizar o Instituto Nacio-
nal de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, bem 
como as suas Superintendências Regionais, quanto 
ao cumprimento da legislação em vigor relativa aos 
assuntos fundiários, solicito-lhe, nos termos do art. 61 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a 
gentileza de remeter a esta Relatoria quadro demons-
trativo contendo informações sobre os valores anuais 
dos empréstimos concedidos pelo Banco do Brasil 
relacionados com a reforma agrária (Procera, Pronaf 
e outros), nas linhas de custeio e investimento, para o 
período 1995-1999.

Aproveito esta oportunidade para renovar-lhe meus 
sinceros votos de elevada estima e consideração.

Cordialmente, – Luis Carlos Heinze, Deputado 
Federal.

Aviso no 596-SGS-TCU-Plenário

Brasília, 14 de abril de 2004

A Sua Excelência, o Senhor
Deputado Federal Leonardo Vilela
Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara 
dos Deputados
Praça dos Três Poderes – Câmara dos deputados
Brasília – DF

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-

mento, em especial das informações de item 9.1, có-
pia do Acórdão no 425/2004, proferido nos autos do 
processo no TC 009.402/2002-4, examinado pelo Ple-
nário desta Corte na Sessão Ordinária de 14-4-2004, 
bem como do Relatório e do Voto que fundamentaram 
aquela deliberação.

Atenciosamente, – Valmir Campelo – Presi-
dente.
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65274 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65275 



65276 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65277 



65278 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65279 



65280 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65281 



65282 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65283 



65284 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65285 



65286 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65287 



65288 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65289 



65290 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65291 



65292 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65293 



65294 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65295 



65296 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65297 



65298 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65299 



65300 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65301 



65302 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65303 



65304 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65305 



65306 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65307 



65308 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65309 



65310 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65311 



65312 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65313 



65314 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65315 



65316 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65317 



65318 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65319 



65320 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65321 



65322 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65323 



65324 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65325 



65326 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65327 



65328 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65329 



65330 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65331 



65332 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65333 



65334 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65335 



65336 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65337 



65338 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65339 



65340 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65341 



65342 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65343 



65344 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65345 



65346 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65347 



65348 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65349 



65350 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65351 



65352 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65353 



65354 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65355 



65356 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65357 



65358 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65359 



65360 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65361 



65362 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65363 



65364 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65365 



65366 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65367 



65368 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65369 



65370 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65371 



65372 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65373 



65374 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65375 



65376 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65377 



65378 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65379 



65380 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65381 



65382 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65383 



65384 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65385 



65386 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65387 



65388 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65389 



65390 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65391 



65392 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65393 



65394 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65395 



65396 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65397 



65398 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65399 



65400 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65401 



65402 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65403 



65404 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65405 



65406 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65407 



65408 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65409 



65410 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65411 



65412 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65413 



65414 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65415 



65416 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65417 



65418 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65419 



65420 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65421 



65422 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65423 



65424 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65425 



65426 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65427 



65428 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65429 



65430 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65431 



65432 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65433 



65434 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65435 



65436 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65437 



65438 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65439 



65440 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65441 



65442 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65443 



65444 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65445 



65446 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65447 



65448 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65449 



65450 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65451 



65452 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65453 



65454 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65455 



65456 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65457 



65458 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65459 



65460 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65461 



65462 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65463 



65464 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65465 



65466 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65467 



65468 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65469 



65470 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65471 



65472 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65473 



65474 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65475 



65476 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65477 



65478 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65479 



65480 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65481 



65482 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65483 



65484 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65485 



65486 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65487 



65488 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65489 



65490 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65491 



65492 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65493 



65494 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65495 



65496 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65497 



65498 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65499 



65500 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65501 



65502 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65503 



65504 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65505 



65506 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65507 



65508 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65509 



65510 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65511 



65512 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65513 



65514 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65515 



65516 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65517 



65518 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65519 



65520 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65521 



65522 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65523 



65524 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009
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Oficio n° 272/2005/CFFC-P 

Brasília, 9 de novembro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Ministro Adylson Motta
Presidente do Tribunal de Contas da União 
Nesta

Ref.: Proposta de Fiscalização Financeira e Controle 
n° 82/2005

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as devi-

das providências, cópia da Proposta de Fiscalização 
Financeira e Controle n° 82, de 2005, de autoria do 
Deputado Leonardo Mattos e outros, propondo “que 
a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle 
realize ato de fiscalização e controle para verificar 
regularidade de todos os atos administrativos e pro-
cedimentos licitatórios para a implementação do Pro-
jeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias 
hidrográficas do Nordeste Setentrional”, e do Relatório 
prévio, do Deputado B. Sá, aprovado na reunião or-
dinária desta Comissão, realizada hoje, que concluiu 
pela implementação.

Cordiais Saudações – Deputado Alexandre Car-
doso, Presidente.

Aviso n° 7.095-GP/TCU

Brasília, 18 de novembro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Federal Alexandre Cardoso
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Controle da Câmara dos Deputados Brasília – DF
Nesta

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o re-

cebimento do Ofício n° 272/2005/CFFC-P, de 9-11-
2005, mediante o qual Vossa Excelência encaminha 
cópia da Proposta n° 82/2005, de autoria do De-
putado Leonardo Mattos e outros, propondo “que 
a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle 
realize ato de fiscalização e controle para verifi-
car regularidade de todos os atos administrativos 
e procedimentos licitatórios para a implementação 
do Projeto de Integração do Rio São Francisco com 
Bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional”, e do 
Relatório prévio, do Deputado B. Sá, que concluiu 
pela sua implementação.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
mencionado expediente – autuado neste Tribunal sob 
o número TC-020.110/2005-0 – foi remetido ao Rela-
tor, Senhor Ministro Benjamin Zymler.

Atenciosamente, – Adylson Motta, Presidente.

Processo n° TC – 20.110/2005-0
Interessado: Deputado Federal Alexandre Cardoso 
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira 
e Controle da Câmara dos Deputados

Assunto: Encaminha cópia da Proposta n° 82/2005 e 
do Relatório prévio do Deputado B. Sá.

DESPACHO

Encaminhem-se os autos ao Senhor Minis-
tro Benjamin Zymler, Relator da LUJ n° 2 (Biênio 
2005/2006).

Gabinete da Presidência, 18 de novembro de 
2005. – Adyilson Motta, Presidente.

Aviso n° 7.209 – GP/TCU

Brasília, 8 de dezembro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Federal Alexandre Cardoso
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Controle da Câmara dos Deputados Brasília – DF

Senhor Presidente,
Cumprimento-o cordialmente e, consoante Despacho 

do Senhor Ministro-Relator Benjamin Zymler (cópia anexa), 
exarado em 21-11-2005, nos autos do TC-020.110/2005-0, 
informo a Vossa Excelência que o objeto da Proposta de 
Fiscalização Financeira e Controle n° 82/2005 já constitui 
objeto de processo específico nesta Corte de Contas, autu-
ado sob o n° TC-004.375/2005-7, ao qual serão apensados 
os demais processos instaurados para acompanhamento 
dos atos e procedimentos licitatórios, relacionados ao Pro-
jeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias 
Hidrográficas do Nordeste Setentrional.

Atenciosamente, – Adylson Motta, Presidente.

TC – 20.110/2005-0

DESPACHO

À 4a SECEX,
Para que elabore minuta de Aviso informando 

que o objeto da Proposta de Fiscalização Financeira 
e Controle n° 82/2005 já constitui objeto de proces-
so específico nesta Corte, autuado sob o n° TC – 
004.375/2005-7, ao qual serão apensados os demais 
processos instaurados para acompanhamento dos atos 
e procedimentos licitatórios, relacionados ao Projeto 
de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hi-
drográficas do Nordeste Setentrional.

Implementada a medida, encaminhem-se os autos a 
este Gabinete, para posterior remessa à Presidência, com 
vistas à expedição do Aviso correspondente, após o que 
deve o feito ser apensado ao TC – 004.375/2005-7.

Gabinete, 21 de novembro de 2005. – Benjamin 
Zymler, Relator.
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Aviso n° 1.009 – GP/TCU

Brasília, 27 de junho de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Federal Celso Russomanno
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Controle da Câmara dos Deputados Brasília – DF

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho a 

Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acór-

dão n° 297/2007 (acompanhado dos respectivos Re-

latório e Voto), proferido pelo Tribunal de Contas da 

União, na Sessão Plenária de 7-3-2007, ao apreciar o 

processo nº TC-004.375/2005-7, constituído para con-

solidar as atividades de Acompanhamento do Projeto 

de Integração do Rio São Francisco com as Bacias 

Hidrográficas do Nordeste Setentrional.

Atenciosamente, – Walton Alencar Rodrigues, 
Presidente.
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COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

53º Legislativa – 3º Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Quinquagésima Quinta Reunião Ordi-
nária (Deliberativa) Realizada em 11 de novembro 
de 2009

Às dez horas e trinta e cinco minutos do dia onze 
de novembro de dois mil e nove, reuniu-se ordinaria-
mente a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abaste-
cimento e Desenvolvimento Rural, no Plenário nº 6 do 
Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a Presidência 
do Deputado Fábio Souto, Presidente, para a realiza-
ção de reunião ordinária destinada à discussão e vo-
tação das matérias constantes da Pauta nº 24/09. O 
Livro de Presença registrou o comparecimento dos 
Deputados: – Titulares: Fábio Souto, Presidente, Wan-
denkolk Gonçalves, Luis Carlos Heinze e Nelson Meu-
rer – Vice-Presidentes; Abelardo Lupion, Anselmo de 
Jesus, Antônio Andrade, Assis do Couto, Celso Mal-
daner, Cezar Silvestri, Dilceu Sperafico, Duarte No-
gueira, Fernando Coelho Filho, Flávio Bezerra, Home-
ro Pereira, Jairo Ataide, Leandro Vilela, Leonardo Vi-
lela, Lira Maia, Luciana Costa, Luiz Carlos Setim, 
Moacir Micheletto, Moises Avelino, Moreira Mendes, 
Nazareno Fonteles, Onyx Lorenzoni, Osvaldo Reis, 
Pedro Chaves, Tatico, Valdir Colatto, Waldemir Moka, 
Zé Gerardo e Zonta; – Suplentes: Alfredo Kaefer, Car-
los Alberto Canuto, Dalva Figueiredo, Edson Duarte, 
Eduardo Sciarra, Ernandes Amorim, Francisco Rodri-
gues, Geraldo Simões, Giovanni Queiroz, Jerônimo 
Reis, Júlio Cesar, Márcio Marinho, Marcos Montes, 
Mário Heringer, Paulo Piau, Silvio Lopes e Veloso. 
Compareceu também o Deputado Lupércio Ramos, 
como não-membro. Deixaram de comparecer os De-
putados Benedito de Lira, Beto Faro, Dagoberto, Hum-
berto Souto, Odílio Balbinotti e Vitor Penido. ABERTU-
RA: Havendo número regimental, o Presidente decla-
rou abertos os trabalhos e determinou a leitura da Ata 
da Quinquagésima Quarta Reunião ordinária (Delibe-
rativa), que foi dispensada a requerimento aprovado 
do Deputado Wandenkolk Gonçalves. Submetida à 
discussão e votação, a Ata foi aprovada unanimemen-
te. EXPEDIENTE: Em seguida, o Presidente cientificou 
ao Plenário que, em quatro de novembro do corrente 
distribuiu os Projetos de Lei nºs 511/07, 6.263/09, 
6.254/09 e 1.720/07 aos Deputados Anselmo de Jesus, 
Celso Maldaner, Leonardo Vilela e Washington Luiz, 
respectivamente. ORDEM DO DIA: Iniciada a Ordem 

do Dia, o Presidente anunciou a apreciação das ma-
térias constantes da pauta: A – Requerimentos: 1) 
REQUERIMENTO Nº 480/09 – do Sr. Wandenkolk 
Gonçalves – que “requer realização de Seminário des-
ta Comissão, dia 23 de novembro do corrente ano, no 
Ginásio Poliesportivo Ismaelino Moreira Pontes, mu-
nicípio de Tucuruí, Estado do Pará, convidando para 
comparecer o Diretor-Presidente da Eletronorte Sr. 
Jorge Nassar Palmeira, para debater sobre as ativida-
des de pesca e aquicultura na área de influência do 
Lago de Tucuruí”. O autor defendeu o requerimento e 
solicitou alteração da reunião para a cidade de Belém/
PA e a inclusão da participação da Assembleia Legis-
lativa do Pará e um representante da Eletronorte. Sub-
metido à discussão e votação, o requerimento foi apro-
vado com a alteração proposta; 2) REQUERIMENTO 
Nº 491/09 – do Sr. Abelardo Lupion e outros – que 
“solicita seja convocado o Senhor Tarso Genro, Minis-
tro da Justiça, a comparecer a esta comissão para 
prestar esclarecimentos sobre as ações que estão 
sendo implementadas pelo Ministério da Justiça em 
relação à prática de atos ilegais dos Movimentos So-
ciais ligados à Reforma Agrária”. O autor defendeu o 
requerimento e solicitou que fosse retirado de aprecia-
ção desta reunião tendo em vista a solicitação do Mi-
nistro Tarso Genro em receber membros da Comissão, 
naquele Ministério, na próxima quarta-feira, dia dezoi-
to de novembro próximo. Discutiram a matéria os De-
putados Wandenkolk Gonçalves, Giovanni Queiroz, 
Moreira Mendes, que solicitaram subscrição ao reque-
rimento; Anselmo de Jesus, Luis Carlos Heinze, Er-
nandes Amorim e Assis do Couto. O Autor, com a 
anuência dos Deputados Wandenkolk Gonçalves e 
Giovanni Queiroz, solicitou que este requerimento fos-
se de autoria da Subcomissão Especial com o objetivo 
de fazer a intermediação dos Conflitos Agrários no 
Brasil. Conforme solicitação, o Presidente deferiu o 
pedido dos autores. Prosseguindo, o Deputado Assis 
do Couto perguntou ao Presidente quando será insta-
lada a Subcomissão Especial para acompanhar o pro-
cesso de Fusão entre Perdigão e Sadia, JBS e Bertim, 
Marfrig e Seara, e Avaliar a legislação a respeito das 
relações de Integração. Em resposta, o Presidente 
informou-o que convocará a instalação da subcomis-
são o mais rápido possível e que aguarda a indicação 
de um Bloco deste Órgão técnico; e em seguida, anun-
ciou o próximo item da pauta: 3) REQUERIMENTO Nº 
492/09 – do Sr. Beto Faro e outros – que “nos termos 
regimentais, requeiro seja realizada Sessão de Audi-
ência Pública desta Comissão para debater os resul-
tados do Censo Agropecuário de 2006. Requeiro, ain-
da, sejam convidados para participarem da reunião, o 
Diretor de Pesquisa do IBGE, O Secretário Nacional 
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de Agricultura Familiar (MDA) e o Secretário de Políti-
ca Agrícola (MAPA)”. Os Deputados Assis do Couto, 
Nazareno Fonteles e Anselmo de Jesus solicitaram 
subscrição ao requerimento o que foi deferido pelo 
Presidente. O Deputado Assis do Couto defendeu o 
requerimento. Discutiu a matéria o Deputado Celso 
Maldaner. Submetido à votação, o requerimento foi 
aprovado unanimemente; B – Proposições Sujeitas à 
Apreciação do Plenário: – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 
4) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.323/08 
– do Sr. Homero Pereira – que “susta a Portaria nº 
1.429, de 4 de agosto de 2008, do Ministro de Estado 
da Justiça, Tarso Genro, que declara de posse perma-
nente do grupo indígena Manoki a Terra Indígena Ma-
noki, localizada no município de Brasnorte, Estado de 
Mato Grosso”. RELATORA: Deputada LUCIANA COS-
TA. PARECER: pela aprovação. A relatora leu o parecer. 
Conforme solicitação, foi concedida vista ao Deputado 
Assis do Couto; C – Proposições Sujeitas à Apreciação 
Conclusiva pelas Comissões: TRAMITAÇÃO ORDINÁ-
RIA: 5) PROJETO DE LEI Nº 5.586/09 – do Sr. Lupér-
cio Ramos – que “institui a Redução Certificada de 
Emissões do Desmatamento e da Degradação (RCE-
DD) e dá outras providências”. RELATOR: Deputado 
CELSO MALDANER. PARECER: pela aprovação, com 
emenda. Vista ao Deputado Anselmo de Jesus, em 
04/11/2009. O Deputado Anselmo de Jesus apresen-
tou voto em separado em 10/11/2009. O relator leu o 
parecer. Discutiram a matéria o autor e os Deputados 
Nazareno Fonteles, que leu o Voto em Separado do 
Deputado Anselmo de Jesus; Luis Carlos Heinze, Val-
dir Colatto, Moacir Micheletto, Waldemir Moka e Zonta. 
Submetido à votação, o parecer do relator foi aprova-
do contra o voto do Deputado Nazareno Fonteles. O 
Deputado Assis do Couto absteve-se de votar; 6) PRO-
JETO DE LEI Nº 5.887/09 – do Sr. Valdir Colatto – que 
“submete ao Congresso Nacional as desapropriações 
por interesse social, para fins de reforma agrária, de 
imóveis rurais”. RELATOR: Deputado LUIS CARLOS 
HEINZE. PARECER: pela aprovação. Conforme solici-
tação, foi concedida vista ao Deputado Assis do Cou-
to; 7) PROJETO DE LEI Nº 2.795/03 – do Sr. Confúcio 
Moura – que “dispõe sobre a concessão de terras pú-
blicas da Bacia Amazônica para a exploração florestal 
por meio de manejo florestal sustentável”. (Apensados: 
PL 5398/2005 e PL 986/2007). RELATOR: Deputado 
WANDENKOLK GONÇALVES. PARECER: pela rejei-
ção deste, da Emenda 1/2008 da CAPADR, do Subs-
titutivo da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável e do PL 5398/2005, apensado, e 
pela aprovação do PL 986/2007, apensado. Vista ao 
Deputado Abelardo Lupion, em 25/03/2009. O relator 
solicitou a dispensa da leitura do parecer e questionou 

o Presidente sobre a possibilidade de sobrestar a apre-
ciação e encaminhar os projetos à Comissão Especial 
que trata do assunto. Em resposta, o Presidente infor-
mou-o que solicitou ao Presidente da Casa o envio 
dos projetos à comissão especial e que foi indeferido 
o pedido. Assim sendo, o relator solicitou apreciação 
da matéria. Submetido à discussão e votação, o pare-
cer do relator foi aprovado unanimemente. Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos 
às doze horas e vinte e seis minutos, antes, porém, 
convidou os membros a participarem de Reunião Or-
dinária (Audiência Pública), terça-feira, dia dezessete 
de novembro, às quatorze horas e trinta minutos, no 
Plenário a definir. E para constar, eu, Moizes Lobo da 
Cunha, Secretário, lavrei a presente ATA, que, depois 
de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e 
encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos 
Deputados. Deputado Fábio Souto Presidente. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 41ª Reunião Ordinária Realizada em 4 
de novembro de 2009. 

Às dez horas e trinta e seis minutos do dia quatro 
de novembro 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, 
sob a presidência alternada das Deputadas Professo-
ra Raquel Teixeira e Cida Diogo. A Lista de Presença 
registrou o comparecimento dos Senhores Deputados 
Eduardo Gomes – Presidente; Professora Raquel Tei-
xeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes; 
Antonio Carlos Chamariz, Beto Mansur, Bilac Pinto, 
Bispo Gê Tenuta, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Bran-
ca, Eleuses Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício Oli-
veira, Francisco Rossi, Gilmar Machado, Glauber Bra-
ga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, José Rocha, Miro Tei-
xeira, Paulo Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, 
Paulo Roberto Pereira, Paulo Teixeira, Ratinho Junior, 
Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, Uldurico Pinto e 
Zequinha Marinho – Titulares; Angela Amin, Ariosto 
Holanda, Arolde de Oliveira, Celso Russomanno, Col-
bert Martins, Duarte Nogueira, Eliene Lima, Fernando 
Ferro, Flávio Bezerra, Jorginho Maluly, José Mendon-
ça Bezerra, Julio Semeghini, Lobbe Neto, Márcio Ma-
rinho, Nelson Meurer e Rômulo Gouveia – Suplentes. 
Compareceu também o Deputado Professor Victorio 
Galli, como não-membro. Deixaram de comparecer os 
Deputados Abelardo Camarinha, Charles Lucena, Ja-
der Barbalho, Lindomar Garçon, Manoel Salviano, 
Narcio Rodrigues, Nelson Proença, Paulo Pimenta, 
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Solange Amaral e Vic Pires Franco. Justificaram a au-
sência os Deputados Nelson Proença e Raul Jung-
mann. ABERTURA: Havendo número regimental, a 
Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou à 
apreciação as Atas das 39ª e 40ª reuniões, realizadas 
no dia 28 de outubro de 2009. O Deputado Gustavo 
Fruet solicitou a dispensa da leitura das atas. Não hou-
ve discussão. Em votação, as Atas foram APROVADAS 
por unanimidade. EXPEDIENTE: A Presidente comu-
nicou ao Plenário que: 1) recebeu do Primeiro-Secre-
tário da Câmara dos Deputados, Deputado Rafael 
Guerra, ofício encaminhando resposta ao Requerimen-
to de Informação nº 4.227/2009, da comissão, que 
solicitou ao Ministério da Justiça, informações acerca 
da Portaria nº 2.014/2008, que estabelece o tempo 
máximo para o contato direto com o atendente e o ho-
rário de funcionamento no Serviço de Atendimento ao 
Consumidor – SAC; 2) recebeu convite do Movimento 
Brasil Competitivo para participar do Fórum dos Líde-
res em Educação do Brasil a realizar-se dia 5 de no-
vembro, no Hotel Pestana Bahia, em Salvador/BA; 3) 
recebeu justificativa de ausência dos Deputados Cida 
Diogo, nas reuniões do dia 28 de outubro, em razão 
de compromissos político-partidários em seu Estado; 
Raul Jungmann, nos dias 20 a 22 de outubro e 24 de 
outubro a 7 de novembro, para tratamento de saúde; 
e Nelson Proença, no período de 20 a 29 de outubro 
e 4 de novembro, respectivamente, em razão de par-
ticipação no encontro “LatinSource GlobalSource”, e 
de compromisso político-partidário em seu Estado; 4) 
os Deputados Narcio Rodrigues, Gilmar Machado e 
Ratinho Junior serão os coordenadores das sugestões 
de emendas da comissão ao PLOA 2010 (PLN 
046/2009); 5) foram distribuídas aos relatores as se-
guintes proposições, cuja relação foi encaminhada por 
meio eletrônico aos membros da comissão e divulga-
da na página da comissão: 28 de outubro – Deputado 
Abelardo Camarinha, TVR Nº 1.836/09 e TVR Nº 
1.935/09; Deputada Andreia Zito, TVR Nº 1.835/09 e 
TVR Nº 1.888/09; Deputada Angela Amin, TVR Nº 
1.861/09 e TVR Nº 1.903/09; Deputado Angelo Vanho-
ni, TVR Nº 1.865/09 e TVR Nº 1.941/09; Deputado 
Antônio Carlos Biffi, TVR Nº 1.866/09 e TVR Nº 1.943/09; 
Deputado Antonio Carlos Chamariz, TVR Nº 1.462/09; 
Deputado Antonio Palocci, TVR Nº 1.867/09 e TVR Nº 
1.944/09; Deputado Ariosto Holanda, TVR Nº 1.702/09 
e TVR Nº 1.899/09; Deputado Arnaldo Jardim, TVR Nº 
1.890/09; Deputado Arolde de Oliveira, TVR Nº 1.891/09; 
Deputado Beto Faro, TVR Nº 1.868/09 e TVR Nº 
1.945/09; Deputado Beto Mansur, TVR Nº 1.559/09 e 
TVR Nº 1.906/09; Deputado Bilac Pinto, TVR Nº 
1.496/09, TVR Nº 1.650/09 e TVR Nº 1.907/09; Depu-
tado Bispo Gê Tenuta, TVR Nº 1.826/09 e TVR Nº 

1.924/09; Deputado Celso Russomanno, TVR Nº 
1.870/09 e TVR Nº 1.946/09; Deputado Charles Luce-
na, TVR Nº 1.535/09 e TVR Nº 1.908/09; Deputada 
Cida Diogo, TVR Nº 1.672/09 e TVR Nº 1.909/09; De-
putado Clóvis Fecury, TVR Nº 1.892/09; Deputado 
Colbert Martins, TVR Nº 1.869/09 e TVR Nº 1.873/09; 
Deputado Dr. Adilson Soares, TVR Nº 1.645/09 e TVR 
Nº 1.910/09; Deputado Duarte Nogueira, TVR Nº 
1.872/09 e TVR Nº 1.948/09; Deputado Edigar Mão 
Branca, TVR Nº 1.856/09 e TVR Nº 1.940/09; Deputa-
do Eleuses Paiva, TVR Nº 1.827/09 e TVR Nº 1.925/09; 
Deputado Eliene Lima, TVR Nº 1.871/09 e TVR Nº 
1.947/09; Deputado Emanuel Fernandes, TVR Nº 
1.828/09 e TVR Nº 1.926/09; Deputado Eunício Olivei-
ra, TVR Nº 1.742/09 e TVR Nº 1.912/09; Deputado 
Fábio Faria, TVR Nº 1.860/09 e TVR Nº 1.900/09; De-
putado Fernando Ferro, TVR Nº 1.874/09; Deputado 
Flávio Bezerra, TVR Nº 1.875/09; Deputado Francisco 
Rossi, TVR Nº 1.753/09 e TVR Nº 1.911/09; Deputado 
Gilmar Machado, TVR Nº 1.754/09, TVR Nº 1.825/09 
e TVR Nº 1.913/09; Deputado Glauber Braga, TVR Nº 
1.839/09; Deputado Gustavo Fruet, TVR Nº 1.829/09 
e TVR Nº 1.929/09; Deputado Indio da Costa, TVR Nº 
1.893/09; Deputada Iriny Lopes, TVR Nº 1.760/09, TVR 
Nº 1.821/09, TVR Nº 1.914/09 e TVR Nº 1.934/09; De-
putada Jô Moraes, TVR Nº 1.706/09, TVR Nº 1.859/09 
e TVR Nº 1.901/09; Deputado João Matos, TVR Nº 
1.878/09; Deputado Jorginho Maluly, TVR Nº 1.863/09 
e TVR Nº 1.894/09; Deputado José Aníbal, TVR Nº 
1.864/09; Deputado José Carlos Araújo, TVR Nº 
1.879/09; Deputado José Mendonça Bezerra, TVR Nº 
1.895/09; Deputado José Paulo Tóffano, TVR Nº 
1.862/09 e TVR Nº 1.902/09; Deputado José Rocha, 
PROJETO DE LEI Nº 5.867/09, TVR Nº 1.806/09 e 
TVR Nº 1.916/09; Deputado Julio Semeghini, TVR Nº 
1.884/09 e TVR Nº 1.896/09; Deputado Lindomar Gar-
çon, TVR Nº 1.831/09 e TVR Nº 1.927/09; Deputado 
Lobbe Neto, TVR Nº 1.676/09 e TVR Nº 1.877/09; De-
putado Luiz Fernando Faria, TVR Nº 1.880/09; Depu-
tada Luiza Erundina, TVR Nº 1.852/09 e TVR Nº 
1.937/09; Deputado Manoel Salviano, TVR Nº 1.830/09, 
TVR Nº 1.858/09 e TVR Nº 1.928/09; Deputado Márcio 
Marinho, TVR Nº 1.881/09; Deputado Mendes Ribeiro 
Filho, TVR Nº 1.882/09; Deputado Miro Teixeira, TVR 
Nº 1.853/09; Deputado Narcio Rodrigues, TVR Nº 
1.820/09 e TVR Nº 1.915/09; Deputado Nelson Meurer, 
TVR Nº 1.883/09; Deputado Nelson Proença, TVR Nº 
1.832/09 e TVR Nº 1.930/09; Deputado Olavo Calhei-
ros, TVR Nº 1.885/09; Deputado Paulo Bornhausen, 
TVR Nº 1.833/09 e TVR Nº 1.931/09; Deputado Paulo 
Henrique Lustosa, TVR Nº 1.659/09, TVR Nº 1.822/09, 
TVR Nº 1.917/09 e TVR Nº 1.942/09; Deputado Paulo 
Pimenta, TVR Nº 1.837/09 e TVR Nº 1.918/09; Depu-
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tado Paulo Roberto Pereira, TVR Nº 1.838/09 e TVR 
Nº 1.919/09; Deputado Paulo Teixeira, TVR Nº 1.823/09 
e TVR Nº 1.920/09; Deputada Professora Raquel Tei-
xeira, TVR Nº 1.670/09, TVR Nº 1.834/09 e TVR Nº 
1.932/09; Deputado Ratinho Junior, PROJETO DE LEI 
Nº 4.961/05, TVR Nº 1.921/09 e TVR Nº 1.936/09; De-
putado Raul Jungmann, TVR Nº 1.897/09; Deputado 
Rodrigo Rollemberg, TVR Nº 1.854/09 e TVR Nº 
1.938/09; Deputado Rômulo Gouveia, TVR Nº 1.898/09; 
Deputado Sabino Castelo Branco, TVR Nº 1.886/09; 
Deputado Sandes Júnior, TVR Nº 1.637/09 e TVR Nº 
1.922/09; Deputado Silas Câmara, TVR Nº 1.705/09 e 
TVR Nº 1.887/09; Deputada Solange Amaral, TVR Nº 
1.677/09 e TVR Nº 1.933/09; Deputado Takayama, TVR 
Nº 1.889/09 e TVR Nº 1.905/09; Deputado Uldurico 
Pinto, TVR Nº 1.855/09 e TVR Nº 1.939/09; Deputado 
Wilson Picler, TVR Nº 1.857/09 e TVR Nº 1.904/09; 
Deputado Zequinha Marinho, TVR Nº 1.824/09 e TVR 
Nº 1.923/09. ORDEM DO DIA: Matéria Sobre a Mesa: 
A Presidente colocou em votação o requerimento de 
inclusão, extra-pauta, do Requerimento nº 218/2009, 
do Deputado Jorginho Maluly. Em votação, o Plenário 
APROVOU por unanimidade. 1 – REQUERIMENTO 
Nº 218/09 – do Sr. Jorginho Maluly – que “requer a 
realização de audiência pública convocando a empre-
sa Telefônica para prestar esclarecimentos acerca da 
acusação feita pela Associação dos Engenheiros de 
Telecomunicações – AET à Securities & Exchange 
Comission – SEC, de suposta fraude no balanço de 
2008 da empresa”. Falaram a favor os Deputados Ema-
nuel Fernandes e Professora Raquel Teixeira. APRO-
VADO, COM A ALTERAÇÃO DA EXPRESSÃO “CON-
VOCANDO” PARA “CONVIDANDO”. 2 – REQUERI-
MENTO Nº 215/09 – da Sra. Luiza Erundina – (PL 
2269/1999) – que “requer a realização de Audiência 
Pública para discutir as implicações da aprovação do 
Projeto de Lei nº 2.269, de 1999, que dispõe sobre a 
utilização de programas abertos pelos entes de direi-
to público e de direito privado sob controle acionário 
da administração pública”. Discutiram a matéria os 
Deputados Gustavo Fruet, Emanuel Fernandes e Pau-
lo Teixeira. APROVADO, COM A REALIZAÇÃO DO 
EVENTO EM DUAS ETAPAS E EXTENSÃO DO CON-
VITE AO DIRETOR-PRESIDENTE DA ABES (ASSO-
CIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWA-
RE), JOSÉ CURCELLI; AO PRESIDENTE DA FENAIN-
FO (FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE 
INFORMÁTICA), MAURÍCIO LAVAL PINA DE SOUSA 
MUGNAINI; A OMAR KAMINSKI, DA ORDEM DOS 
ADVOGADOS DO BRASIL – OAB/PR; A SÉRGIO 
AMADEU DA SILVEIRA, PROFESSOR DA FUNDA-
ÇÃO CÁSPER LÍBERO; E A REPRESENTANTE DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS, BANCO CENTRAL DO 

BRASIL (BACEN) E DA RECEITA FEDERAL DO BRA-
SIL (RFB). 3 – REQUERIMENTO Nº 217/09 – da Sra. 
Luiza Erundina – que “requer a realização de Audiên-
cia Pública para discutir os efeitos, as implicações e a 
viabilidade técnica e financeira da implementação do 
Plano Nacional de Banda Larga”. Falou o Deputado 
José Rocha. APROVADO. 4 – PROJETO DE LEI Nº 
2.473/03 – do Sr. Colbert Martins – que “dispõe sobre 
Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas 
envolvendo Seres Humanos”. RELATORA: Deputada 
CIDA DIOGO. PARECER: pela aprovação, com subs-
titutivo. Vista ao Deputado Paulo Henrique Lustosa, 
em 21/10/2009. RETIRADO DE PAUTA PELO AUTOR. 
5 – PROJETO DE LEI Nº 4.068/08 – do Sr. Walter Bri-
to Neto – que “proíbe a veiculação de mensagem su-
bliminar na propaganda de bens e serviços”. (Apensa-
do: PL 4825/2009) RELATOR: Deputado NELSON 
PROENÇA. PARECER: pela aprovação deste, e do PL 
4825/2009, apensado, com substitutivo. RETIRADO 
DE PAUTA A REQUERIMENTO DO RELATOR. Inicia-
da a discussão das Proposições Sujeitas à Apreciação 
Conclusiva pelas Comissões: Prazo Constitucional, 
falaram os Deputados Luiza Erundina, Beto Mansur, 
Glauber Braga, Gilmar Machado, Miro Teixeira, Paulo 
Roberto Pereira, Emanuel Fernandes, Bispo Gê Tenu-
ta e Paulo Teixeira. 6 – TVR Nº 1.567/09 – do Poder 
Executivo – (MSC 733/2009) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 1.132, de 23 de dezembro de 2008, que auto-
riza a Associação Cultural e Difusão Comunitária exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária no muni-
cípio de Matina, Estado da Bahia” RELATOR: Deputa-
do BILAC PINTO. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 7 – TVR Nº 
1.568/09 – do Poder Executivo – (MSC 733/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 1.136, de 23 de dezembro 
de 2008, que autoriza a Associação Comunitária Ami-
gos de Caravelas executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Caravelas, Estado da 
Bahia” RELATOR: Deputado BISPO GÊ TENUTA. PA-
RECER: pela aprovação. VISTA AO DEPUTADO UL-
DURICO PINTO. 8 – TVR Nº 1.583/09 – do Poder 
Executivo – (MSC 733/2009) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 1.178, de 30 de dezembro de 2008, que auto-
riza a Instituto de Comunicação Popular a Voz do Rin-
cão executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Bonito, Estado do Mato Grosso do Sul” 
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES. PARE-
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CER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDA-
DE O PARECER. 9 – TVR Nº 1.598/09 – do Poder 
Executivo – (MSC 726/2009) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante do De-
creto de 27 de fevereiro de 2009, que renova a con-
cessão outorgada à Rádio e Televisão Record S.A para 
explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e ima-
gens, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA. PARECER: pela 
aprovação. VISTA CONJUNTA AOS DEPUTADOS AN-
TONIO CARLOS CHAMARIZ, BETO MANSUR, BISPO 
GÊ TENUTA, GLAUBER BRAGA, GUSTAVO FRUET, 
LUIZA ERUNDINA, MÁRCIO MARINHO E PAULO 
ROBERTO PEREIRA. 10 – TVR Nº 1.605/09 – do Po-
der Executivo – (MSC 726/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante do 
Decreto de 10 de junho de 2009, que renova a con-
cessão outorgada à RBS TV Santa Rosa Ltda para 
explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e ima-
gens, na cidade de Santa Rosa, Estado do Rio Gran-
de do Sul”. RELATOR: Deputado BISPO GÊ TENUTA. 
PARECER: pela aprovação. VISTA CONJUNTA AOS 
DEPUTADOS ANTONIO CARLOS CHAMARIZ, BETO 
MANSUR, GLAUBER BRAGA, GUSTAVO FRUET, 
JOSÉ ROCHA, LUIZA ERUNDINA, MÁRCIO MARI-
NHO E PAULO ROBERTO PEREIRA. 11 – TVR Nº 
1.607/09 – do Poder Executivo – (MSC 726/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante do Decreto de 10 de junho de 2009, que 
renova a concessão outorgada à TV Tocantins Ltda 
para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e 
imagens, na cidade de Anápolis, Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado RATINHO JUNIOR. PARECER: 
pela aprovação. VISTA CONJUNTA AOS DEPUTADOS 
ANTONIO CARLOS CHAMARIZ, BETO MANSUR, 
BISPO GÊ TENUTA, GLAUBER BRAGA, GUSTAVO 
FRUET, JOSÉ ROCHA, LUIZA ERUNDINA, MÁRCIO 
MARINHO E PAULO ROBERTO PEREIRA. 12 – TVR 
Nº 1.608/09 – do Poder Executivo – (MSC 726/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 12 de junho de 2009, 
que renova a concessão outorgada à TV Bauru S.A 
para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e 
imagens, na cidade de Bauru , Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET. PARECER: 
pela aprovação. VISTA CONJUNTA AOS DEPUTADOS 
ANTONIO CARLOS CHAMARIZ, BETO MANSUR, 
BISPO GÊ TENUTA, GLAUBER BRAGA, JOSÉ RO-
CHA, LUIZA ERUNDINA, MÁRCIO MARINHO E PAU-

LO ROBERTO PEREIRA. 13 – TVR Nº 1.609/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 726/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante do 
Decreto de 12 de junho de 2009, que renova a con-
cessão outorgada à Televisão Cultura S.A para explo-
rar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, na 
cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado BILAC PINTO. PARECER: pela 
aprovação. VISTA CONJUNTA AOS DEPUTADOS AN-
TONIO CARLOS CHAMARIZ, BETO MANSUR, BISPO 
GÊ TENUTA, GLAUBER BRAGA, GUSTAVO FRUET, 
JOSÉ ROCHA, LUIZA ERUNDINA, MÁRCIO MARI-
NHO E PAULO ROBERTO PEREIRA. 14 – TVR Nº 
1.611/09 – do Poder Executivo – (MSC 726/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante do Decreto de 12 de junho de 2009, que 
renova a concessão outorgada à Televisão Guaíba 
Ltda para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de 
sons e imagens, no município de Porto Alegre, Estado 
do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado BETO 
MANSUR. PARECER: pela aprovação. VISTA CON-
JUNTA AOS DEPUTADOS ANTONIO CARLOS CHA-
MARIZ, BISPO GÊ TENUTA, GLAUBER BRAGA, GUS-
TAVO FRUET, JOSÉ ROCHA, LUIZA ERUNDINA, 
MÁRCIO MARINHO E PAULO ROBERTO PEREIRA. 
15 – TVR Nº 1.616/09 – do Poder Executivo – (MSC 
727/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 27 de feverei-
ro de 2009, que renova a concessão outorgada à Rá-
dio Record de Campos Ltda para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de 
Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 16 – TVR Nº 1.620/09 – do Poder Execu-
tivo – (MSC 727/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 
27 de fevereiro de 2009, que renova a concessão ou-
torgada à Rádio Barretos Ltda para explorar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de 
Barretos, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado 
BILAC PINTO. PARECER: pela aprovação. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE O PARECER. 17 – TVR Nº 
1.622/09 – do Poder Executivo – (MSC 727/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante do Decreto de 10 de junho de 2009, que 
renova a concessão outorgada à Fundação Educativa 
Nordeste para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
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ra em onda média, na cidade de Lagoa Vermelha, Es-
tado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado BI-
LAC PINTO. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 18 – TVR Nº 
1.623/09 – do Poder Executivo – (MSC 727/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante do Decreto de 10 de junho de 2009, que 
renova a concessão outorgada à Rádio Princesa do 
Jacuí Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
ra em onda média, na cidade de Candelária, Estado 
do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado BISPO 
GÊ TENUTA. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 19 – TVR Nº 
1.624/09 – do Poder Executivo – (MSC 727/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante do Decreto de 10 de junho de 2009, que 
renova a concessão outorgada à Rádio Planalto de 
Perdizes Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Perdizes, Estado 
de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado JULIO SEME-
GHINI. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 20 – TVR Nº 1.625/09 
– do Poder Executivo – (MSC 727/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante do Decreto de 10 de junho de 2009, que renova 
a concessão outorgada à Rádio Record de Curitiba 
Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES. PARE-
CER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDA-
DE O PARECER. 21 – TVR Nº 1.632/09 – do Poder 
Executivo – (MSC 727/2009) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante do De-
creto de 12 de junho de 2009, que renova a concessão 
outorgada à Rádio Cultural de Araçatuba Ltda para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 22 – TVR Nº 1.634/09 – do Poder Execu-
tivo – (MSC 727/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 
12 de junho de 2009, que renova a concessão outor-
gada à Rádio Cabo Frio Ltda para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de 
Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro”. RELATOR: De-
putado JOSÉ ROCHA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 23 

– TVR Nº 1.635/09 – do Poder Executivo – (MSC 
727/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 12 de junho 
de 2009, que renova a concessão outorgada à Fun-
dação Champagnat para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em onda média, na cidade de Curitiba, 
Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado NARCIO 
RODRIGUES. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 24 – TVR Nº 
1.642/09 – do Poder Executivo – (MSC 728/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 327, de 07 de julho de 
2005, que outorga permissão à Fundação Educacional 
Canãa do Brasíl para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, com fins exclusiva-
mente educativos, no município de Goiana, Estado de 
Pernambuco”. RELATOR: Deputado EUNÍCIO OLIVEI-
RA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 25 – TVR Nº 1.643/09 
– do Poder Executivo – (MSC 728/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 939, de 22 de dezembro de 2008, 
que outorga permissão à Fundação Educacional de 
Fernandópolis para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, com fins exclusiva-
mente educativos, no município de Fernandópolis, 
Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado RATINHO 
JUNIOR. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 26 – TVR Nº 1.648/09 
– do Poder Executivo – (MSC 729/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 990, de 23 de dezembro de 2008, 
que outorga permissão à Empresa de Radiodifusão 
Pantaneira Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no município de Si-
drolândia, Estado do Mato Grosso do Sul”. RELATOR: 
Deputado SANDES JÚNIOR. PARECER: pela aprova-
ção. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
27 – TVR Nº 1.652/09 – do Poder Executivo – (MSC 
729/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 997, de 23 de 
dezembro de 2008, que outorga permissão à Rádio e 
TV Schappo Ltda para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no município 
de Major Isidoro, Estado da Alagoas”. RELATOR: De-
putado GILMAR MACHADO. PARECER: pela aprova-
ção. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
28 – TVR Nº 1.653/09 – do Poder Executivo – (MSC 
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729/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 998, de 23 de 
dezembro de 2008, que outorga permissão à Rádio 
FM Veneza Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no município de Uba-
jara, Estado do Ceará”. RELATOR: Deputado EMA-
NUEL FERNANDES. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 29 
– TVR Nº 1.654/09 – do Poder Executivo – (MSC 
729/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 999, de 23 de 
dezembro de 2008, que outorga permissão à Rádio 
FM Livramento Ltda para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no município 
de Trairi, Estado do Ceará”. RELATOR: Deputado GUS-
TAVO FRUET. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 30 – TVR Nº 
1.655/09 – do Poder Executivo – (MSC 729/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 1000, de 23 de dezembro 
de 2008, que outorga permissão à Rede de Rádio e 
Televisão Fenebi Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no município 
de Tacuru, Estado do Mato Grosso do Sul”. RELATOR: 
Deputado LINDOMAR GARÇON. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 31 – TVR Nº 1.657/09 – do Poder Executivo 
– (MSC 729/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
1.003, de 23 de dezembro de 2008, que outorga per-
missão à Rádio Ultra FM Ltda para explorar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
município de Lajinha, Estado de Minas Gerais”. RELA-
TOR: Deputado MANOEL SALVIANO. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 32 – TVR Nº 1.661/09 – do Poder Executivo 
– (MSC 729/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
1.010, de 23 de dezembro de 2008, que outorga per-
missão à Rádio Som Araguaia de Palmas Ltda para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequ-
ência modulada, no município de Wanderlândia, Esta-
do do Tocantins”. RELATOR: Deputado NARCIO RO-
DRIGUES. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 33 – TVR Nº 
1.666/09 – do Poder Executivo – (MSC 729/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 1.017, de 23 de dezembro 

de 2008, que outorga permissão à Sistema Integração 
de Rádio Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no município de Ca-
reaçu, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado 
JULIO SEMEGHINI. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 34 – TVR 
Nº 1.680/09 – do Poder Executivo – (MSC 729/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 51, de 24 de março de 
2009, que outorga permissão à Sociedade Rádio Con-
temporânea FM Ltda para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no município 
de Gaurama, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: 
Deputado BETO MANSUR. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 35 
– TVR Nº 1.681/09 – do Poder Executivo – (MSC 
729/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 52, de 24 de 
março de 2009, que outorga permissão ao Sistema 
Bréscia de Radiodifusão Ltda para explorar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
município de Nova Bréscia, Estado do Rio Grande do 
Sul”. RELATOR: Deputado BILAC PINTO. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 36 – TVR Nº 1.694/09 – do Poder Execu-
tivo – (MSC 729/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
305, de 14 de maio de 2009, que outorga permissão 
à Pereira e França Ltda para explorar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada, no muni-
cípio de Barreirinha, Estado do Amazonas”. RELATOR: 
Deputado PAULO ROBERTO PEREIRA. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 37 – TVR Nº 1.696/09 – do Poder Execu-
tivo – (MSC 730/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
333, de 11 de junho de 2008, que outorga permissão 
à Empresa de Radiodifusão Esrela Polar Ltda para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequ-
ência modulada, na cidade de Itaberá, Estado de São 
Paulo”. RELATOR: Deputado RATINHO JUNIOR. PA-
RECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMI-
DADE O PARECER. 38 – TVR Nº 1.700/09 – do Poder 
Executivo – (MSC 730/2009) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 386, de 13 de junho de 2008, que outorga 
permissão à SBC – Radiodifusão Ltda para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
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serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, na cidade de Concórdia do Pará, Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado BISPO GÊ TENUTA. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 39 – TVR Nº 1.708/09 – do Poder Execu-
tivo – (MSC 730/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
71, de 25 de março de 2009, que outorga permissão 
à Moriá FM Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, na cidade de Gene-
ral Carneiro, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado 
ELEUSES PAIVA. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 40 – TVR 
Nº 1.721/09 – do Poder Executivo – (MSC 730/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 261, de 07 de maio de 
2009, que outorga permissão à Sistema Arizona de 
Comunicação Ltda para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, na cidade de 
Acará, Estado do Pará”. RELATORA: Deputada AN-
GELA AMIN. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 41 – TVR Nº 
1.725/09 – do Poder Executivo – (MSC 730/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 293, de 14 de maio de 
2009, que outorga permissão à Difusora Natureza FM 
Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, na cidade de Herculândia, Es-
tado de São Paulo”. RELATOR: Deputado SANDES 
JÚNIOR. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 42 – TVR Nº 1.735/09 
– do Poder Executivo – (MSC 730/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 306, de 14 de maio de 2009, que 
outorga permissão à Empresa de Radiodifusão Alfa 
Centauro Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, na cidade de Porto 
de Moz, Estado do Pará”. RELATOR: Deputado ELIE-
NE LIMA. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 43 – TVR Nº 
1.740/09 – do Poder Executivo – (MSC 730/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 311, de 14 de maio de 
2009, que outorga permissão à Empresa de Radiodi-
fusão Alfa Centauro Ltda para explorar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada, na cidade 
de Alenquer, Estado do Pará”. RELATOR: Deputado 
JOSÉ CARLOS ARAÚJO. PARECER: pela aprovação. 

APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 44 
– TVR Nº 1.755/09 – do Poder Executivo – (MSC 
731/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 17 de julho de 
2009, que outorga concessão à Empresa de Radiodi-
fusão Alfa Centauro Ltda. para explorar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em onda média, no município de 
Almeirim, Estado do Pará”. RELATOR: Deputado AR-
NALDO JARDIM. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 45 – TVR 
Nº 1.758/09 – do Poder Executivo – (MSC 731/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 17 de julho de 2009, 
que outorga concessão à Rádio Comunicação LMW 
Ltda. – ME para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
ra em onda média, no município de Vila Bela da San-
tíssima Trindade, Estado do Mato Grosso”. RELATOR: 
Deputado INDIO DA COSTA. PARECER: pela aprova-
ção. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
46 – TVR Nº 1.762/09 – do Poder Executivo – (MSC 
732/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 866, de 19 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização à Asso-
ciação Comunitária de Desenvolvimento do Portal do 
Jalapão para executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Novo Acordo, Estado do 
Tocantins”. RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 47 – TVR Nº 1.768/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 732/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 897, de 22 de dezembro de 2008, que ou-
torga autorização à Associação de Desenvolvimento 
Comunitário e Esportivo Açude – ACESA para execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária no município 
de Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro”. RELA-
TOR: Deputado BILAC PINTO. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
48 – TVR Nº 1.778/09 – do Poder Executivo – (MSC 
732/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 947, de 23 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização à Asso-
ciação Educativa e Social do Distrito de Rubião Júnior 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Botucatu, Estado de São Paulo”. RELA-
TOR: Deputado PAULO ROBERTO PEREIRA. PARE-
CER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDA-
DE O PARECER. 49 – TVR Nº 1.779/09 – do Poder 



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65601 

Executivo – (MSC 732/2009) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 948, de 23 de dezembro de 2008, que outorga 
autorização à Associação Ação Morro do Ouro – AMO 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Apiaí, Estado de São Paulo”. RELATOR: 
Deputado SANDES JÚNIOR. PARECER: pela aprova-
ção. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
50 – TVR Nº 1.786/09 – do Poder Executivo – (MSC 
732/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 986, de 23 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização à Asso-
ciação e Movimento Comunitário Beneficente Cultural 
Cidadania Taquaritubense para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Taquarituba, 
Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado GUSTAVO 
FRUET. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 51 – TVR Nº 1.787/09 
– do Poder Executivo – (MSC 732/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 1.027, de 23 de dezembro de 2008, 
que outorga autorização à Rádio Comunitária Socie-
dade FM de Pedregulho para executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no município de Pedregulho, 
Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado LINDO-
MAR GARÇON. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 52 – TVR 
Nº 1.788/09 – do Poder Executivo – (MSC 732/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 1.031, de 23 de dezem-
bro de 2008, que outorga autorização à Associação 
de Difusão Comunitária Paraíso de Rios para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Anitápolis, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: De-
putado BISPO GÊ TENUTA. PARECER: pela aprova-
ção. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
53 – TVR Nº 1.789/09 – do Poder Executivo – (MSC 
732/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1.033, de 23 
de dezembro de 2008, que outorga autorização à As-
sociação Comunitária de Rádio Transa Rio para exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária no muni-
cípio do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado ELEUSES PAIVA. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 54 – TVR Nº 1.791/09 – do Poder Execu-
tivo – (MSC 732/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 

1.043, de 23 de dezembro de 2008, que outorga au-
torização à Sociedade Assistencial Social e Cultural 
Vida Feliz para executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Fraiburgo, Estado de Santa 
Catarina”. RELATOR: Deputado MANOEL SALVIANO. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 55 – TVR Nº 1.798/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 732/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 1.067, de 23 de dezembro de 2008, que 
outorga autorização à Associação Comunitária de Rá-
dio de Souto Soares para executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Souto Soares, 
Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado BISPO GÊ 
TENUTA. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 56 – TVR Nº 
1.799/09 – do Poder Executivo – (MSC 732/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 1.072, de 23 de dezembro 
de 2008, que outorga autorização à Organização Não 
Governamental Poeta Leone para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Aratuipe, 
Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado BISPO GÊ 
TENUTA. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 57 – TVR Nº 
1.801/09 – do Poder Executivo – (MSC 732/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 1.074, de 23 de dezembro 
de 2008, que outorga autorização ao Conselho Cultu-
ral e Artístico Pedras Brancas para executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no município de Guaíba, 
Estado do Rio Grande do Sul”. RELATORA: Deputada 
LUIZA ERUNDINA. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 58 – TVR 
Nº 1.804/09 – do Poder Executivo – (MSC 732/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 1.080, de 23 de dezem-
bro de 2008, que outorga autorização à Associação 
do Movimento de Radiocomunicação da Cidade de 
Avanhandava para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Avanhandava, Estado de 
São Paulo”. RELATOR: Deputado EDIGAR MÃO BRAN-
CA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 59 – TVR Nº 1.809/09 
– do Poder Executivo – (MSC 734/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 845, de 17 de dezembro de 2008, 
que autoriza a Associação Cantareira executar, pelo 
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prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de São 
Paulo, Estado de São Paulo” RELATOR: Deputado BI-
LAC PINTO. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 60 – TVR Nº 
1.818/09 – do Poder Executivo – (MSC 734/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 1.135, de 23 de dezembro 
de 2008, que autoriza a Associação Comunitária de 
Comunicação São Domingos, executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no município de São Domingos, 
Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado BISPO GÊ 
TENUTA. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 61 – TVR Nº 
1.843/09 – do Poder Executivo – (MSC 734/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 313, de 21 de maio de 
2009, que autoriza a Associação Comunitária Cultural 
de Comunicação de Timóteo executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no município de Timóteo, Es-
tado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado RATINHO 
JUNIOR. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 62 – TVR Nº 1.848/09 
– do Poder Executivo – (MSC 735/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 1.213, de 30 de dezembro de 2008, 
que autoriza a Fundação Valter Evaristo executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de São 
Miguel do Tapuio, Estado do Piauí”. RELATOR: Depu-
tado EDIGAR MÃO BRANCA. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
63 – PROJETO DE LEI Nº 1.288/95 – do Poder Exe-
cutivo – (MSC 1336/1995) – que “dá nova redação ao 
parágrafo único do art. 3º do Decreto-lei nº 509, de 20 
de março de 1969, que dispõe sobre a transformação 
do Departamento dos Correios e Telégrafos em em-
presa pública”. RELATOR: Deputado ANTONIO CAR-
LOS CHAMARIZ. PARECER: pela rejeição deste e da 
emenda nº1/99-CCTCI. Vista ao Deputado Glauber 
Braga, em 21/10/2009. APROVADO POR UNANIMI-
DADE O PARECER. 64 – PROJETO DE LEI Nº 3.575/00 
– do Sr. Neuton Lima – que “modifica a redação da Lei 
nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991, que institui o 
Conselho de Comunicação Social”. (Apensados: PL 
5872/2001 e PL 6852/2002) RELATOR: Deputado 
NELSON PROENÇA. PARECER: pela aprovação des-
te, do PL 5872/2001, e do PL 6852/2002, apensados, 
com substitutivo. RETIRADO DE PAUTA A REQUERI-
MENTO DO RELATOR. 65 – PROJETO DE LEI Nº 
2.166/07 – do Sr. Pedro Eugênio – que “dispõe sobre 

pedido de suspensão ou rescisão de contrato de pres-
tação de serviço de telecomunicações”. (Apensados: 
PL 2702/2007, PL 2931/2008, PL 3968/2008 e PL 
4230/2008) RELATORA: Deputada CIDA DIOGO. PA-
RECER: pela aprovação deste, do PL 2702/2007, do 
PL 2931/2008, do PL 3968/2008, e do PL 4230/2008, 
apensados, com substitutivo. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 66 – PROJETO DE LEI Nº 
3.558/08 – da Sra. Maria do Rosário – 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 dispên-
dios efetivados em projeto de pesquisa científica e 
tecnológica e de inovação tecnológica do cálculo do 
lucro líquido”. RELATORA: Deputada PROFESSORA 
RAQUEL TEIXEIRA. PARECER: pela aprovação. Dis-
cutiram a matéria os Deputados Emanuel Fernandes, 
Paulo Teixeira, Bilac Pinto e Jorginho Maluly. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. A Deputada 
Cida Diogo ocupou a presidência durante a apreciação 
do item 65 da pauta. ENCERRAMENTO: Antes de 
encerrar os trabalhos, a Presidente lembrou a todos a 
realização de audiência pública, dia 11, para discutir 
a pertinência de se aplicarem aos portais e sítios de 
internet que divulgam conteúdos noticiosos as restri-
ções à composição de capital estabelecidas pelo art. 
222 da Constituição Federal, fruto do requerimento nº 
212/2009, dos Deputados Eduardo Gomes e Gustavo 
Fruet. Nada mais havendo a tratar, a Presidente en-
cerrou os trabalhos às onze horas e quarenta e nove 
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. Deputado Edu-
ardo Gomes, Presidente.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 42ª Reunião Ordinária Audiência Públi-
ca Realizada em 11 de novembro de 2009.  

Às nove horas e quarenta e nove minutos do 
dia onze de novembro 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 Tei-
xeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes; 
Antonio Carlos Chamariz, Beto Mansur, Bilac Pinto, 
Charles Lucena, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, 
Eleuses Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, 
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Francisco Rossi, Gilmar Machado, Glauber Braga, Gus-
tavo Fruet, Lindomar Garçon, Manoel Salviano, Narcio 
Rodrigues, Nelson Proença, Paulo Henrique Lustosa, 
Paulo Roberto Pereira, Paulo Teixeira, Ratinho Junior, 
Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, Solange Amaral, 
Uldurico Pinto e Zequinha Marinho – Titulares; Andreia 
Zito, Ariosto Holanda, Celso Russomanno, Flávio Be-
zerra, Jorginho Maluly, José Carlos Araújo, Julio Seme-
ghini, Lobbe Neto, Márcio Marinho, Rômulo Gouveia 
e Wilson Picler – Suplentes. Compareceu também o 
Deputado Professor Victorio Galli, como não-membro. 
Deixaram de comparecer os Deputados Abelardo Ca-
marinha, Bispo Gê Tenuta, Iriny Lopes, Jader Barbalho, 
José Rocha, Miro Teixeira, Paulo Bornhausen, Paulo 
Pimenta e Vic Pires Franco. ABERTURA: Havendo 
número regimental, o Presidente declarou abertos os 
trabalhos da reunião de audiência pública, fruto do 
requerimento nº 212/2009, de autoria dos Deputados 
Eduardo Gomes e Gustavo Fruet, e destinada a debater 
“a pertinência de se aplicarem aos portais e sítios de 
internet que divulgam conteúdos noticiosos as restri-
ções à composição de capital estabelecidas pelo art. 
222 da constituição federal”. Justificaram a ausência 
o Ministro Gilmar Mendes, Presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF); o Senhor Eduardo Fumes Parajo, 
Diretor-Presidente da Associação Brasileira de Internet 
(Abranet), que indicou como representante a advogada 
Taís Gasparian, consultora da associação; o Senhor 
José Fernandes Pauletti, Presidente-Executivo da 
Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço 
Telefônico Fixo Comutado (Abrafix); a Senhora Judith 
Brito, Presidente da Associação Nacional de Jornais 
(ANJ), que indicou como representante o Senhor Tercio 
Sampaio Ferraz Jr., Professor da Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo (USP); o Senhor Daniel 
Pimentel Slaviero, Presidente da Associação Brasileira 
de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), que indicou 
como representante o Professor Luís Roberto Barroso, 
consultor da entidade; e o Senhor Silvio Meira, Cientista-
Chefe do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do 
Recife (Cesar). Após os cumprimentos, o Presidente 
convidou os expositores para tomarem assento à Mesa 
e concedeu-lhes a palavra na seguinte ordem: 1) Sr. 
Demi Getschko, Diretor-Presidente do Núcleo de Infor-
mação e Coordenação do Ponto Br (Nic.br) e membro 
do Comitê Gestor da Internet no Brasil (Cgi.br); 2) Sr. 
Tercio Sampaio Ferraz Jr., Professor da Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e re-
presentante da Associação Nacional de Jornais (ANJ); 
3) Sr. Marcelo Bechara de Souza Hobaika, Consul-
tor jurídico do Ministério das Comunicações; 4) Srª. 
Taís Gasparian, Consultora da Associação Brasileira 
de Internet (Abranet); 5) Sr. Luís Roberto Barroso, 

Consultor da Associação Brasileira de Emissoras de 
Rádio e Televisão (Abert). Encerradas as exposições, 
o Presidente, autor do requerimento, apresentou suas 
colocações e questionamentos. Durante a fase de de-
bates falaram os Deputados Julio Semeghini, Paulo 
Henrique Lustosa e Emanuel Fernandes. A seguir, o 
Presidente concedeu a palavra aos expositores para as 
considerações finais. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença 
de todos e encerrou os trabalhos às onze horas e vin-
te e três minutos. O inteiro teor foi gravado, passando, 
o arquivo de áudio, a integrar o acervo documental 
desta reunião para degravação, mediante solicitação 
escrita. E, para constar, eu Myriam Gonçalves Teixei-
ra 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 43ª Reunião Extraordinária Realizada 
em 11 de novembro de 2009.  

Às onze horas e trinta e dois minutos do dia onze 
de novembro 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, Cida 
Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes; Antonio 
Carlos Chamariz, Beto Mansur, Bilac Pinto, Charles 
Lucena, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Eleu-
ses Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Fran-
cisco Rossi, Gilmar Machado, Glauber Braga, Gustavo 
Fruet, Lindomar Garçon, Manoel Salviano, Narcio Ro-
drigues, Nelson Proença, Paulo Henrique Lustosa, 
Paulo Roberto Pereira, Paulo Teixeira, Ratinho Junior, 
Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, Solange Amaral, 
Uldurico Pinto e Zequinha Marinho – Titulares; Andreia 
Zito, Ariosto Holanda, Celso Russomanno, Flávio Be-
zerra, Jorginho Maluly, José Carlos Araújo, Julio Se-
meghini, Lobbe Neto, Márcio Marinho, Rômulo Gouveia 
e Wilson Picler – Suplentes. Compareceu também o 
Deputado Professor Victorio Galli, como não-membro. 
Deixaram de comparecer os Deputados Abelardo Ca-
marinha, Bispo Gê Tenuta, Iriny Lopes, Jader Barbalho, 
José Rocha, Miro Teixeira, Paulo Bornhausen, Paulo 
Pimenta e Vic Pires Franco. ABERTURA: Havendo 
número regimental, o Presidente declarou abertos os 
trabalhos e colocou à apreciação a Ata da 41ª reunião, 
realizada no dia 4 de novembro de 2009. O Deputado 
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Paulo Roberto Pereira solicitou a dispensa da leitura 
da ata. Não houve discussão. Em votação a ata, a De-
putada Solange Amaral, apoiada pelo DEM – solicitou 
a verificação de votação. O Deputado Antonio Carlos 
Chamariz fez a chamada para a votação nominal. Vo-
taram sim os Deputados Antonio Carlos Chamariz, 
Beto Mansur, Bilac Pinto, Celso Russomanno, Dr. Adil-
son Soares, Eduardo Gomes, Flávio Bezerra, Glauber 
Braga, Julio Semeghini, Luiza Erundina, Márcio Mari-
nho, Narcio Rodrigues, Nelson Proença, Paulo Henri-
que Lustosa, Paulo Roberto Pereira, Professora Raquel 
Teixeira, Rômulo Gouveia e Solange Amaral. Encerra-
da a votação e verificada a falta de quorum regimental, 
o Presidente encerrou os trabalhos da comissão. Não 
houve Expediente. ORDEM DO DIA: 1 – REQUERI-
MENTO Nº 219/09 – da Sra. Luiza Erundina – que 
“requer a realização de Audiência Pública para deba-
ter a prática de subconcessão, arrendamento ou alie-
nação a terceiros promovida por concessionários de 
serviços públicos de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens sem a autorização competente”. NÃO DELI-
BERADO. 2 – REQUERIMENTO Nº 220/09 – dos Srs. 
Luiza Erundina e Glauber Braga – que “requer a rea-
lização de Audiência Pública para debater os TVRs 
nos 1.598, de 2009; 1.605, de 2009; 1.607, de 2009; 
1.608, de 2009; 1.609, de 2009; e 1.611, de 2009”. 
NÃO DELIBERADO. 3 – PROJETO DE LEI Nº 2.856/97 
– dos Srs. Ivan Valente e Ivan Valente – (PL 6361/2009) 
– que “caracteriza, no âmbito da Lei nº 4.898, de 9 de 
dezembro de 1965, como abuso de autoridade, a ex-
posição, sem autorização judicial, em veículos de co-
municação social, daqueles submetidos à custódia 
policial”. (Apensados: PL 40/1999, PL 1072/1999, PL 
3067/1997, PL 3349/1997 e PL 3577/1997) RELATOR: 
Deputado BILAC PINTO. PARECER: pela aprovação 
deste, do PL 3067/1997, do PL 3349/1997, do PL 
3577/1997, do PL 40/1999, e do PL 1072/1999, apen-
sados, com substitutivo. Vista ao Deputado Paulo Ro-
berto, em 12/11/2008. NÃO DELIBERADO. 4 – PRO-
JETO DE LEI Nº 2.473/03 – do Sr. Colbert Martins – 
que “dispõe sobre Diretrizes e Normas Regulamenta-
doras de Pesquisas envolvendo Seres Humanos”. 
RELATORA: Deputada CIDA DIOGO. PARECER: pela 
aprovação, com substitutivo. Vista ao Deputado Paulo 
Henrique Lustosa, em 21/10/2009. NÃO DELIBERA-
DO. 5 – PROJETO DE LEI Nº 4.068/08 – do Sr. Walter 
Brito Neto – que “proíbe a veiculação de mensagem 
subliminar na propaganda de bens e serviços”. (Apen-
sado: PL 4825/2009) RELATOR: Deputado NELSON 
PROENÇA. PARECER: pela aprovação deste, e do PL 
4825/2009, apensado, com substitutivo. NÃO DELIBE-
RADO. 6 – TVR Nº 1.426/09 – do Poder Executivo – 
(MSC 631/2009) – que “submete à apreciação do 

Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
671, de 14 de outubro de 2008, que autoriza a Asso-
ciação Comunitária Shalon de Araguapaz executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ara-
guapaz, Estado de Goiás”. RELATOR: Deputado DU-
ARTE NOGUEIRA. PARECER: pela aprovação. NÃO 
DELIBERADO. 7 – TVR Nº 1.496/09 – do Poder Exe-
cutivo – (MSC 635/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
867, de 19 de dezembro de 2008, que outorga autori-
zação à Associação Comunitária de Radiodifusão FM 
Conquista para executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Porto Feliz , Estado de São 
Paulo”. RELATOR: Deputado BILAC PINTO. PARECER: 
pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 8 – TVR Nº 
1.535/09 – do Poder Executivo – (MSC 637/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 955, de 23 de dezembro 
de 2008, que outorga autorização a Associação Co-
munitária de Radiodifusão de Tietê executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Tietê, Esta-
do de São Paulo”. RELATOR: Deputado CHARLES 
LUCENA. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBE-
RADO. 9 – TVR Nº 1.549/09 – do Poder Executivo – 
(MSC 733/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
1.101, de 23 de dezembro de 2008, que autoriza a 
Associação Cultural de Radiodifusão Comunitária de 
Mimoso de Goiás – GO executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Mimoso de Goiás, 
Estado de Goiás”. RELATOR: Deputado BILAC PINTO. 
PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 10 
– TVR Nº 1.559/09 – do Poder Executivo – (MSC 
733/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1.119, de 23 
de dezembro de 2008, que autoriza a Associação Co-
munitária Teutônia executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Teutônia, Estado do Rio 
Grande do Sul” RELATOR: Deputado BETO MANSUR. 
PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 11 
– TVR Nº 1.561/09 – do Poder Executivo – (MSC 
733/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1.121, de 23 
de dezembro de 2008, que autoriza a Associação Co-
munitária Beneficente de Radiodifusão de Inimutaba 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Inimutaba, Estado de Minas Gerais” RE-
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LATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO. PARECER: 
pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 12 – TVR Nº 
1.565/09 – do Poder Executivo – (MSC 733/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 1.126, de 23 de dezembro 
de 2008, que autoriza a Associação de Proteção à 
Maternidade e Infância de Governador Mangabeira 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Governador Mangabeira, Estado da Bahia” 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS CHAMARIZ. 
PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 13 
– TVR Nº 1.568/09 – do Poder Executivo – (MSC 
733/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1.136, de 23 
de dezembro de 2008, que autoriza a Associação Co-
munitária Amigos de Caravelas executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Caravelas, 
Estado da Bahia” RELATOR: Deputado BISPO GÊ 
TENUTA. PARECER: pela aprovação. Vista ao Depu-
tado Uldurico Pinto, em 04/11/2009. NÃO DELIBERA-
DO. 14 – TVR Nº 1.587/09 – do Poder Executivo – (MSC 
733/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1.211, de 30 
de dezembro de 2008, que autoriza a Associação Co-
munitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de 
Ladário – ACOLA executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Ladário, Estado do Mato 
Grosso do Sul” RELATOR: Deputado ANTONIO CAR-
LOS CHAMARIZ. PARECER: pela aprovação. NÃO 
DELIBERADO. 15 – TVR Nº 1.589/09 – do Poder Exe-
cutivo – (MSC 733/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
1.217, de 30 de dezembro de 2008, que autoriza a 
Associação Comunitária dos Moradores e Amigos de 
Oiapoque executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no município de Oiapoque, Estado do Amapá” 
RELATOR: Deputado RÔMULO GOUVEIA. PARECER: 
pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 16 – TVR Nº 
1.598/09 – do Poder Executivo – (MSC 726/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante do Decreto de 27 de fevereiro de 2009, 
que renova a concessão outorgada à Rádio e Televisão 
Record S.A para explorar, pelo prazo de quinze anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, na cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo”. RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA. 
PARECER: pela aprovação. Vista conjunta aos Depu-
tados Antonio Carlos Chamariz, Beto Mansur, Bispo 
Gê Tenuta, Glauber Braga, Gustavo Fruet, Luiza Erun-

dina, Márcio Marinho e Paulo Roberto Pereira, em 
04/11/2009. NÃO DELIBERADO. 17 – TVR Nº 1.605/09 
– do Poder Executivo – (MSC 726/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante do Decreto de 10 de junho de 2009, que renova 
a concessão outorgada à RBS TV Santa Rosa Ltda 
para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e 
imagens, na cidade de Santa Rosa, Estado do Rio 
Grande do Sul”. RELATOR: Deputado BISPO GÊ TE-
NUTA. PARECER: pela aprovação. Vista conjunta aos 
Deputados Antonio Carlos Chamariz, Beto Mansur, 
Glauber Braga, Gustavo Fruet, José Rocha, Luiza 
Erundina, Márcio Marinho e Paulo Roberto Pereira, 
em 04/11/2009. NÃO DELIBERADO. 18 – TVR Nº 
1.607/09 – do Poder Executivo – (MSC 726/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante do Decreto de 10 de junho de 2009, que 
renova a concessão outorgada à TV Tocantins Ltda 
para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e 
imagens, na cidade de Anápolis, Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado RATINHO JUNIOR. PARECER: 
pela aprovação. Vista conjunta aos Deputados Antonio 
Carlos Chamariz, Beto Mansur, Bispo Gê Tenuta, Glau-
ber Braga, Gustavo Fruet, José Rocha, Luiza Erundina, 
Márcio Marinho e Paulo Roberto Pereira, em 04/11/2009. 
NÃO DELIBERADO. 19 – TVR Nº 1.608/09 – do Poder 
Executivo – (MSC 726/2009) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante do De-
creto de 12 de junho de 2009, que renova a concessão 
outorgada à TV Bauru S.A para explorar, pelo prazo 
de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Bau-
ru , Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado GUS-
TAVO FRUET. PARECER: pela aprovação. Vista con-
junta aos Deputados Antonio Carlos Chamariz, Beto 
Mansur, Bispo Gê Tenuta, Glauber Braga, José Rocha, 
Luiza Erundina, Márcio Marinho e Paulo Roberto Pe-
reira, em 04/11/2009. NÃO DELIBERADO. 20 – TVR 
Nº 1.609/09 – do Poder Executivo – (MSC 726/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 12 de junho de 2009, 
que renova a concessão outorgada à Televisão Cultu-
ra S.A para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de 
sons e imagens, na cidade de Florianópolis, Estado 
de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado BILAC PIN-
TO. PARECER: pela aprovação. Vista conjunta aos 
Deputados Antonio Carlos Chamariz, Beto Mansur, 
Bispo Gê Tenuta, Glauber Braga, Gustavo Fruet, José 
Rocha, Luiza Erundina, Márcio Marinho e Paulo Ro-
berto Pereira, em 04/11/2009. NÃO DELIBERADO. 21 
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– TVR Nº 1.611/09 – do Poder Executivo – (MSC 
726/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 12 de junho 
de 2009, que renova a concessão outorgada à Televi-
são Guaíba Ltda para explorar, pelo prazo de quinze 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão de sons e imagens, no município de Porto 
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: De-
putado BETO MANSUR. PARECER: pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Chama-
riz, Bispo Gê Tenuta, Glauber Braga, Gustavo Fruet, 
José Rocha, Luiza Erundina, Márcio Marinho e Paulo 
Roberto Pereira, em 04/11/2009. NÃO DELIBERADO. 
22 – TVR Nº 1.617/09 – do Poder Executivo – (MSC 
727/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 27 de feverei-
ro de 2009, que renova a concessão outorgada à Rá-
dio Panamericana S.A para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em onda média, na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado 
ANTONIO CARLOS CHAMARIZ. PARECER: pela apro-
vação. NÃO DELIBERADO. 23 – TVR Nº 1.619/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 727/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante do 
Decreto de 27 de fevereiro de 2009, que renova a con-
cessão outorgada à Rádio Porto Alegre de Curitiba 
Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado ABELARDO CAMARINHA. PA-
RECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 24 – TVR 
Nº 1.637/09 – do Poder Executivo – (MSC 727/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 17 de julho de 2009, 
que renova a concessão outorgada à Empresa Flumi-
nense de Comunicação Ltda para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Ni-
terói, Estado do Rio de Janeiro”. RELATOR: Deputado 
SANDES JÚNIOR. PARECER: pela aprovação. NÃO 
DELIBERADO. 25 – TVR Nº 1.644/09 – do Poder Exe-
cutivo – (MSC 728/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
421, de 14 de julho de 2009, que outorga permissão 
à Fundação de Apoio à Cultura, Ensino, Pesquisa e 
Extensão de Alfenas para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, , com fins 
exclusivamente educativos, no município de Alfenas, 
Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado PAULO 
TEIXEIRA. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBE-
RADO. 26 – TVR Nº 1.647/09 – do Poder Executivo 

– (MSC 729/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
989, de 23 de dezembro de 2008, que outorga permis-
são à Rede Paraibana de Radiodifusão, Sons e Ima-
gens Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
ra em frequência modulada, no município de Santa 
Helena, Estado da Paraíba”. RELATOR: Deputado UL-
DURICO PINTO. PARECER: pela aprovação. NÃO 
DELIBERADO. 27 – TVR Nº 1.650/09 – do Poder Exe-
cutivo – (MSC 729/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
995, de 23 de dezembro de 2008, que outorga permis-
são à Rede Paraibana de Radiodifusão, Sons e Ima-
gens Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
ra em frequência modulada, no município de Poço 
Dantas, Estado da Paraíba” RELATOR: Deputado BI-
LAC PINTO. PARECER: pela aprovação. NÃO DELI-
BERADO. 28 – TVR Nº 1.662/09 – do Poder Executivo 
– (MSC 729/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
1.011, de 23 de dezembro de 2008, que outorga per-
missão à Rádio Ultra FM Ltda para explorar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
município de Lagoa Formosa, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado RÔMULO GOUVEIA. PARECER: 
pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 29 – TVR Nº 
1.667/09 – do Poder Executivo – (MSC 729/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 1.019, de 23 de dezembro 
de 2008, que outorga permissão ao Sistema Maior de 
Comunicação Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no município 
de Cubatão, Estado de São Paulo”. RELATOR: Depu-
tado NELSON PROENÇA. PARECER: pela aprovação. 
NÃO DELIBERADO. 30 – TVR Nº 1.675/09 – do Poder 
Executivo – (MSC 729/2009) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 1.245, de 31 de dezembro de 2008, que outor-
ga permissão à Rádio e TV Desan Telecomunicações 
Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no município de Guaxupé, Es-
tado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado ULDU-
RICO PINTO. PARECER: pela aprovação. NÃO DELI-
BERADO. 31 – TVR Nº 1.679/09 – do Poder Executivo 
– (MSC 729/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 50, 
de 24 de março de 2009, que outorga permissão à 
Rádio Litoral Norte Ltda para explorar, pelo prazo de 
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dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada, no muni-
cípio de Américo Brasiliense, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS CHAMARIZ. 
PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 32 
– TVR Nº 1.705/09 – do Poder Executivo – (MSC 
730/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 994, de 23 de 
dezembro de 2008, que outorga permissão à 
W.A.C.Rabelo & CIA Ltda para explorar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada, na cidade 
de Irituia, Estado do Pará”. RELATOR: Deputado SILAS 
CÂMARA. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBE-
RADO. 33 – TVR Nº 1.712/09 – do Poder Executivo 
– (MSC 730/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 78, 
de 25 de março de 2009, que outorga permissão à 
Rádio Tauá de Guiratinga Ltda para explorar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, na 
cidade de Alto Paraguai, Estado do Mato Grosso”. RE-
LATOR: Deputado NELSON PROENÇA. PARECER: 
pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 34 – TVR Nº 
1.714/09 – do Poder Executivo – (MSC 730/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 80, de 25 de março de 
2009, que outorga permissão à Moriá FM Ltda para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequ-
ência modulada, na cidade de Iguaraçu, Estado do 
Paraná”. RELATOR: Deputado ABELARDO CAMARI-
NHA. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 
35 – TVR Nº 1.722/09 – do Poder Executivo – (MSC 
730/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 268, de 12 de 
maio de 2009, que outorga permissão à Rádio Nativa 
FM Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
ra em frequência modulada, na cidade de Ipaba, Es-
tado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado ARIOSTO 
HOLANDA. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBE-
RADO. 36 – TVR Nº 1.723/09 – do Poder Executivo 
– (MSC 730/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
275, de 13 de maio de 2009, que outorga permissão 
à Rádio Ondas FM Ltda para explorar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada, na cidade 
de Colômbia, Estado de São Paulo”. RELATOR: De-
putado FÁBIO FARIA. PARECER: pela aprovação. NÃO 
DELIBERADO. 37 – TVR Nº 1.726/09 – do Poder Exe-
cutivo – (MSC 730/2009) – que “submete à apreciação 

do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
294, de 14 de maio de 2009, que outorga permissão 
à Difusora Natureza FM Ltda para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada, na ci-
dade de Euclides da Cunha Paulista, Estado de São 
Paulo”. RELATOR: Deputado WILSON PICLER. PA-
RECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 38 – TVR 
Nº 1.731/09 – do Poder Executivo – (MSC 730/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 300, de 14 de maio de 
2009, que outorga permissão à Difusora Natureza FM 
Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, na cidade de Taquarituba, Es-
tado de São Paulo”. RELATOR: Deputado ANTÔNIO 
CARLOS BIFFI. PARECER: pela aprovação. NÃO DE-
LIBERADO. 39 – TVR Nº 1.732/09 – do Poder Execu-
tivo – (MSC 730/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
301, de 14 de maio de 2009, que outorga permissão 
à Difusora Natureza FM Ltda para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada, na ci-
dade de Teodoro Sampaio, Estado de São Paulo”. RE-
LATOR: Deputado BETO FARO. PARECER: pela apro-
vação. NÃO DELIBERADO. 40 – TVR Nº 1.733/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 730/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 303, de 14 de maio de 2009, que outorga 
permissão ao Sistema Costa Dourada de Radiodifusão 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, na cidade de Delmiro Gou-
veia, Estado da Alagoas”. RELATOR: Deputado COL-
BERT MARTINS. PARECER: pela aprovação. NÃO 
DELIBERADO. 41 – TVR Nº 1.734/09 – do Poder Exe-
cutivo – (MSC 730/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
304, de 14 de maio de 2009, que outorga permissão 
à Rádio Ultra FM Ltda para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, na cidade de 
São José do Vale do Rio Preto, Estado do Rio de Ja-
neiro”. RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO. 
PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 42 
– TVR Nº 1.736/09 – do Poder Executivo – (MSC 
730/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 307, de 14 de 
maio de 2009, que outorga permissão ao Sistema de 
Comunicação Sol Ltda. para explorar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada, na cidade 
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de Barcelos, Estado do Amazonas”. RELATOR: Depu-
tado DUARTE NOGUEIRA. PARECER: pela aprovação. 
NÃO DELIBERADO. 43 – TVR Nº 1.739/09 – do Poder 
Executivo – (MSC 730/2009) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 310, de 14 de maio de 2009, que outorga per-
missão à Rádio Difusora de Catanduva Ltda para ex-
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, na cidade de Catiguá, Estado de São Pau-
lo”. RELATOR: Deputado FLÁVIO BEZERRA. PARE-
CER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 44 – TVR 
Nº 1.746/09 – do Poder Executivo – (MSC 731/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 27 de fevereiro de 2009, 
que outorga concessão à Nortão Comunicação e Pu-
blicidade Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no município de Santo Antônio 
do Içá, Estado do Amazonas”. RELATOR: Deputado 
MENDES RIBEIRO FILHO. PARECER: pela aprovação. 
NÃO DELIBERADO. 45 – TVR Nº 1.748/09 – do Poder 
Executivo – (MSC 731/2009) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante do De-
creto de 10 de junho de 2009, que outorga concessão 
à Rádio e Televisão Belo Monte Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, no 
município de Senador José Porfírio, Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado OLAVO CALHEIROS. PARECER: 
pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 46 – TVR Nº 
1.752/09 – do Poder Executivo – (MSC 731/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante do Decreto de 17 de julho de 2009, que 
outorga concessão à Beija-Flor Radiodifusão Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, no município de Itaituba, Estado do Pará”. RE-
LATORA: Deputada ANDREIA ZITO. PARECER: pela 
aprovação. NÃO DELIBERADO. 47 – TVR Nº 1.753/09 
– do Poder Executivo – (MSC 731/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante do Decreto de 17 de julho de 2009, que outorga 
concessão à Beija-Flor Radiodifusão Ltda. para explo-
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
no município de São Domingos do Capim, Estado do 
Pará”. RELATOR: Deputado FRANCISCO ROSSI. PA-
RECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 48 – TVR 
Nº 1.764/09 – do Poder Executivo – (MSC 732/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 869, de 19 de dezembro 
de 2008, que outorga autorização à Associação Cul-

tural de Radiodifusão Comunitária para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de Piraí 
do Sul, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado LO-
BBE NETO. PARECER: pela aprovação. NÃO DELI-
BERADO. 49 – TVR Nº 1.765/09 – do Poder Executivo 
– (MSC 732/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
872, de 19 de dezembro de 2008, que autoriza a As-
sociação Comunitária de Radiodifusão Santo Antônio 
de Lisboa – ACSAL executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Japira, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado RAUL JUNGMANN. PARECER: 
pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 50 – TVR Nº 
1.770/09 – do Poder Executivo – (MSC 732/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 904, de 22 de dezembro 
de 2008, que outorga autorização à Associação Co-
munitária de Comunicação e Cultura de Franca para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Franca, Estado de São Paulo”. RELATO-
RA: Deputada CIDA DIOGO. PARECER: pela aprova-
ção. NÃO DELIBERADO. 51 – TVR Nº 1.780/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 732/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 949, de 23 de dezembro de 2008, que ou-
torga autorização à Associação de Radiodifusão Co-
munitária de Nova Ramada para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Nova Rama-
da, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Depu-
tado FRANCISCO ROSSI. PARECER: pela aprovação. 
NÃO DELIBERADO. 52 – TVR Nº 1.781/09 – do Poder 
Executivo – (MSC 732/2009) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 959, de 23 de dezembro de 2008, que outorga 
autorização à Associação Cultural Rádio Rural FM para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Piedade, Estado de São Paulo”. RELA-
TORA: Deputada CIDA DIOGO. PARECER: pela apro-
vação. NÃO DELIBERADO. 53 – TVR Nº 1.785/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 732/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 982, de 23 de dezembro de 2008, que ou-
torga autorização ao Movimento Comunitário Cultural 
e Social de Santa Lúcia para executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no município de Duque de Ca-
xias, Estado do Rio de Janeiro”. RELATOR: Deputado 
RATINHO JUNIOR. PARECER: pela aprovação. NÃO 
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DELIBERADO. 54 – TVR Nº 1.793/09 – do Poder Exe-
cutivo – (MSC 732/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
1.046, de 23 de dezembro de 2008, que outorga au-
torização à Associação Comunitária da Estância Hi-
dromineral de Águas da Prata – SP para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de Águas 
da Prata, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado 
NELSON PROENÇA. PARECER: pela aprovação. NÃO 
DELIBERADO. 55 – TVR Nº 1.805/09 – do Poder Exe-
cutivo – (MSC 732/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
1.081, de 23 de dezembro de 2008, que outorga au-
torização à Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura de Carlos Barbosa para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Carlos Bar-
bosa, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: De-
putado COLBERT MARTINS. PARECER: pela aprova-
ção. NÃO DELIBERADO. 56 – TVR Nº 1.806/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 732/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 1.082, de 23 de dezembro de 2008, que 
outorga autorização à Associação Comunitária Vale 
do Acarape para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Acarape, Estado do Ce-
ará”. RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA. PARECER: 
pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 57 – TVR Nº 
1.807/09 – do Poder Executivo – (MSC 732/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 1085, 23 de dezembro de 
2008, que outorga autorização à Associação Comuni-
tária do Passo da Caveira Vila Neiva para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Gravataí, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: 
Deputado CELSO RUSSOMANNO. PARECER: pela 
aprovação. NÃO DELIBERADO. 58 – TVR Nº 1.811/09 
– do Poder Executivo – (MSC 734/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 966, de 23 de dezembro de 2008, 
que autoriza a Associação Comunitária de Comunica-
ção de Sud Mennucci executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Sud Mennucci, Estado de 
São Paulo”. RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS 
BIFFI. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 
59 – TVR Nº 1.817/09 – do Poder Executivo – (MSC 
734/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1.083, de 23 
de dezembro de 2008, que autoriza a Associação Co-

munitária Junco – ASCOMJU, executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no município de Granjeiro, Es-
tado do Ceará”. RELATOR: Deputado RÔMULO GOU-
VEIA. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 
60 – TVR Nº 1.827/09 – do Poder Executivo – (MSC 
734/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 119, de 25 de 
março de 2009, que autoriza a Associação Comunitá-
ria de Comunicação e Cultura Amar e Servir executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Itajuípe, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado ELEU-
SES PAIVA. PARECER: pela aprovação. NÃO DELI-
BERADO. 61 – TVR Nº 1.828/09 – do Poder Executivo 
– (MSC 734/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
120, de 25 de março de 2009, que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Radiodifusão Maria Natividade, 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Escada, Estado de Pernambuco”. RELA-
TOR: Deputado EMANUEL FERNANDES. PARECER: 
pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 62 – TVR Nº 
1.830/09 – do Poder Executivo – (MSC 734/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 122, de 25 de março de 
2009, que autoriza a Associação Cultural de Difusão 
Comunitária Canaã, executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Ji-Paraná, Estado de Ron-
dônia”. RELATOR: Deputado MANOEL SALVIANO. 
PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 63 
– TVR Nº 1.832/09 – do Poder Executivo – (MSC 
734/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 124, de 25 de 
março de 2009, que autoriza a Associação de Comu-
nicação e Cultura de Palmeira executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no município de Palmeira, Es-
tado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado NELSON 
PROENÇA. PARECER: pela aprovação. NÃO DELI-
BERADO. 64 – TVR Nº 1.833/09 – do Poder Executivo 
– (MSC 734/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
126, de 25 de março de 2009, que autoriza a Associa-
ção Educativa e Cultural de Correntina executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de Cor-
rentina, Estado da Bahia” RELATOR: Deputado PAULO 
BORNHAUSEN. PARECER: pela aprovação. NÃO DE-
LIBERADO. 65 – TVR Nº 1.835/09 – do Poder Execu-
tivo – (MSC 734/2009) – que “submete à apreciação 
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do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
133, de 25 de março de 2009, que autoriza a Associa-
ção dos Amigos do Bairro do Aeroporto executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de Bre-
ves, Estado do Pará”. RELATORA: Deputada ANDREIA 
ZITO. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 
66 – TVR Nº 1.837/09 – do Poder Executivo – (MSC 
734/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 162, de 14 de 
abril de 2009, que autoriza a Associação de Radiodi-
fusão Comunitária Amigos dos Bairros Quilombo dos 
Palmares e Vila Tereza para executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no município de Cataguases, 
Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado PAULO 
PIMENTA. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBE-
RADO. 67 – TVR Nº 1.838/09 – do Poder Executivo 
– (MSC 734/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
190, de 22 de abril de 2009, que autoriza a Associa-
çãode Turismo de Taquaritinga do Norte executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de Ta-
quaritinga, Estado de Pernambuco”. RELATOR: Depu-
tado PAULO ROBERTO PEREIRA. PARECER: pela 
aprovação. NÃO DELIBERADO. 68 – TVR Nº 1.845/09 
– do Poder Executivo – (MSC 734/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 329, de 28 de maio de 2009, que 
autoriza a Associação Beneficente de Radiodifusão 
Comunitária Floresta executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Rio Fortuna, Estado de 
Santa Catarina”. RELATOR: Deputado GLAUBER BRA-
GA. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 
69 – TVR Nº 1.851/09 – do Poder Executivo – (MSC 
735/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1.226, de 30 
de dezembro de 2008, que autoriza à Associação Co-
munitária de Comunicação Vale do Xingu executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Gaú-
cha do Norte, Estado do Mato Grosso”. RELATOR: 
Deputado PAULO PIMENTA. PARECER: pela aprova-
ção. NÃO DELIBERADO. 70 – TVR Nº 1.870/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 735/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 160, de 14 de abril de 2009, que autoriza 
a Associação de Radiodifusão Comunitária Mantiquei-
ra executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais”. 

RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO. PARE-
CER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 71 – TVR 
Nº 1.871/09 – do Poder Executivo – (MSC 735/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 163, de 14 de abril de 
2009, que autoriza a Associação das Famílias Caren-
tes de São João das Missões executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de São João das 
Missões, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Depu-
tado ELIENE LIMA. PARECER: pela aprovação. NÃO 
DELIBERADO. 72 – TVR Nº 1.877/09 – do Poder Exe-
cutivo – (MSC 735/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
197, de 22 de abril de 2009, que autoriza a Associação 
Comunitária de Comunicação e Assistência Social 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Teotônio Vilela, Estado de Alagoas”. RELA-
TOR: Deputado LOBBE NETO. PARECER: pela apro-
vação. NÃO DELIBERADO. 73 – TVR Nº 1.881/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 735/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 210, de 22 de abril de 2009, que autoriza 
a Associação Comunitária Cultural de Aparecida do 
Taboado executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Aparecida do Taboado, Estado do 
Mato Grosso do Sul”. RELATOR: Deputado MÁRCIO 
MARINHO. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBE-
RADO. 74 – TVR Nº 1.882/09 – do Poder Executivo 
– (MSC 735/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
211, de 22 de abril de 2009, que autoriza a Associação 
Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico 
de Cariacica executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Cariacica, Estado do Espírito 
Santo”. RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FI-
LHO. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 
75 – TVR Nº 1.883/09 – do Poder Executivo – (MSC 
735/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 212, de 22 de 
abril de 2009, que autoriza a Associação Rádio Co-
munitária Jovem FM executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Arraias, Estado do Tocantins”. 
RELATOR: Deputado NELSON MEURER. PARECER: 
pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 76 – TVR Nº 
1.884/09 – do Poder Executivo – (MSC 735/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 213, de 22 de abril de 
2009, que autoriza a Associação de Proteção Ambien-
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tal do Vale do Rio Verdão executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Maurilândia, Estado 
de Goiás”. RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI. 
PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 77 
– TVR Nº 1.885/09 – do Poder Executivo – (MSC 
735/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 214, de 22 de 
abril de 2009, que autoriza a Associação Comunitária 
Reluz FM de Radiodifusão executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Jacupiranga, Estado 
de São Paulo”. RELATOR: Deputado OLAVO CALHEI-
ROS. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 
78 – TVR Nº 1.887/09 – do Poder Executivo – (MSC 
735/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 255, de 06 de 
maio de 2009, que autoriza a Associação Comunitária 
Pontenovense de Radiodifusão “ASCOPRADI” execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Ponte Nova, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: 
Deputado SILAS CÂMARA. PARECER: pela aprova-
ção. NÃO DELIBERADO. 79 – TVR Nº 1.888/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 735/2009) – que “submete 
à apreciação do Congresso Nacional o ato constante 
da Portaria nº 257, de 06 de maio de 2009, que au-
toriza a Associação de Radiodifusão Cidade de Gas-
par executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Gaspar, Estado de Santa Catarina”. RELA-
TORA: Deputada ANDREIA ZITO. PARECER: pela 
aprovação. NÃO DELIBERADO. 80 – TVR Nº 1.890/09 
– do Poder Executivo – (MSC 735/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 334, de 29 de maio de 2009, que 
autoriza a Associação Comunitária Coroaciense de 
Desportos (ACCORD) executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Coroaci, Estado de 
Minas Gerais”. RELATOR: Deputado ARNALDO JAR-
DIM. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 
81 – TVR Nº 1.893/09 – do Poder Executivo – (MSC 
735/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 353, de 12 
de junho de 2009, que autoriza a Associação de Di-
fusão Comunitária Conde FM executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Conde, Estado 
da Bahia”. RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA. 
PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 82 
– TVR Nº 1.895/09 – do Poder Executivo – (MSC 
735/2009) – que “submete à apreciação do Congres-

so Nacional o ato constante da Portaria nº 357, de 12 
de junho de 2009, que autoriza a Associação de Ra-
diodifusão e Cultura de Terezópolis executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Tere-
zópolis de Goiás, Estado de Goiás”. RELATOR: De-
putado JOSÉ MENDONÇA BEZERRA. PARECER: 
pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 83 – TVR Nº 
1.903/09 – do Poder Executivo – (MSC 736/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 886, de 19 de dezem-
bro de 2008, que outorga autorização à Associação 
Comunitária de Comunicação e Cultura de Santo An-
tônio do Caiuá para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Santo Antônio do Caiuá, 
Estado do Paraná”. RELATORA: Deputada ANGELA 
AMIN. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERA-
DO. 84 – TVR Nº 1.906/09 – do Poder Executivo – 
(MSC 736/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
918, de 22 de dezembro de 2008, que outorga auto-
rização à Associação Comunitária de Desenvolvimen-
to Cultural e Artístico de Abaiti para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de 
Ibaiti, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado BETO 
MANSUR. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBE-
RADO. 85 – TVR Nº 1.907/09 – do Poder Executivo 
– (MSC 736/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
951, de 23 de dezembro de 2008, que outorga auto-
rização à Associação Cultural Florescer – FM para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Flores, Estado de Pernambuco”. RELA-
TOR: Deputado BILAC PINTO. PARECER: pela apro-
vação. NÃO DELIBERADO. 86 – TVR Nº 1.908/09 – 
do Poder Executivo – (MSC 736/2009) – que “subme-
te à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 952, de 23 de dezembro de 2008, 
que outorga autorização à Associação Comunitária 
Princesa da Lagoa para executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Pelotas, Estado 
do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado CHAR-
LES LUCENA. PARECER: pela aprovação. NÃO DE-
LIBERADO. 87 – TVR Nº 1.916/09 – do Poder Exe-
cutivo – (MSC 736/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria 
nº 1.038, de 23 de dezembro de 2008, que outorga 
autorização à Associação de Moradores do Jardim 
Maluche e Parte do Bairro Souza Cruz para executar, 
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pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Brusque, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: De-
putado JOSÉ ROCHA. PARECER: pela aprovação. 
NÃO DELIBERADO. 88 – TVR Nº 1.918/09 – do Po-
der Executivo – (MSC 736/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante 
da Portaria nº 1.060, de 23 de dezembro de 2008, 
que outorga autorização à Agência de Desenvolvi-
mento de Messias Targino – RN – ADMT para exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária no mu-
nicípio de Messias Targino, Estado do Rio Grande do 
Norte”. RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA. PA-
RECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 89 – 
TVR Nº 1.919/09 – do Poder Executivo – (MSC 
736/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1.084, de 
23 de dezembro de 2008, que outorga autorização à 
Associação Cultural e Sonora Novarrussense para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Nova Russas, Estado do Ceará”. RELA-
TOR: Deputado PAULO ROBERTO PEREIRA. PARE-
CER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 90 – TVR 
Nº 1.925/09 – do Poder Executivo – (MSC 736/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 1.104, de 23 de de-
zembro de 2008, que outorga autorização à Associa-
ção Rádio Comunitária de Alenquer para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Alenquer, Estado do Pará”. RELATOR: Deputado 
ELEUSES PAIVA. PARECER: pela aprovação. NÃO 
DELIBERADO. 91 – TVR Nº 1.926/09 – do Poder 
Executivo – (MSC 736/2009) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 1.113, de 23 de dezembro de 2008, que 
outorga autorização à Associação do Movimento de 
Radiodifusão Alternativa de Giruá para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de Gi-
ruá, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: De-
putado EMANUEL FERNANDES. PARECER: pela 
aprovação. NÃO DELIBERADO. 92 – TVR Nº 1.928/09 
– do Poder Executivo – (MSC 736/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 1.124, de 23 de dezembro de 
2008, que outorga autorização à Associação Comu-
nitária de Selbach para executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Selbach, Estado 
do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado MANO-

EL SALVIANO. PARECER: pela aprovação. NÃO DE-
LIBERADO. 93 – TVR Nº 1.929/09 – do Poder Exe-
cutivo – (MSC 736/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria 
nº 1.128, de 23 de dezembro de 2008, que outorga 
autorização à Associação Beneficente e de Comuni-
cação de Santa Terezinha para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Santa Te-
rezinha, Estado do Mato Grosso”. RELATOR: Depu-
tado GUSTAVO FRUET. PARECER: pela aprovação. 
NÃO DELIBERADO. 94 – TVR Nº 1.930/09 – do Po-
der Executivo – (MSC 736/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante 
da Portaria nº 1.130, de 23 de dezembro de 2008, 
que outorga autorização à Associação dos Moradores 
do Mimoso do Oeste para executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Luiz Eduardo 
Magalhães, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado 
NELSON PROENÇA. PARECER: pela aprovação. 
NÃO DELIBERADO. 95 – TVR Nº 1.936/09 – do Po-
der Executivo – (MSC 736/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante 
da Portaria nº 1.157, de 23 de dezembro de 2008, 
que outorga autorização à Associação Comunitária 
de Vila Soares – ASCOVIS para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Apuiarés, 
Estado do Ceará”. RELATOR: Deputado RATINHO 
JUNIOR. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBE-
RADO. 96 – TVR Nº 1.942/09 – do Poder Executivo 
– (MSC 736/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
258, de 6 de maio de 2009, que outorga autorização 
à ONG – Sociedade Viva Mosqueiro para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Belém, Estado do Pará”. RELATOR: Deputado PAULO 
HENRIQUE LUSTOSA. PARECER: pela aprovação. 
NÃO DELIBERADO. 97 – TVR Nº 1.943/09 – do Po-
der Executivo – (MSC 736/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante 
da Portaria nº 263, de 7 de maio de 2009, que outor-
ga autorização à Associação Iraí de Minas de Radio-
difusão Comunitária e Promoção Social (ASSIM) para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Iraí de Minas, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI. PA-
RECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 98 – 
TVR Nº 1.945/09 – do Poder Executivo – (MSC 
736/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
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so Nacional o ato constante da Portaria nº 323, de 28 
de maio de 2009, que outorga autorização à Asso-
ciação de Desenvolvimento Comunitário de Vila Ma-
ria para executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni-
tária no município de Vila Maria, Estado do Rio Gran-
de do Sul”. RELATOR: Deputado BETO FARO. PARE-
CER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 99 – TVR 
Nº 1.946/09 – do Poder Executivo – (MSC 724/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o atos constante do Decreto de 10 de junho de 2009, 
que declara perempta a concessão outorgada à Rá-
dio Difusora Sul da Bahia Ltda. para explorar serviço 
de Radiodifusão sonora em ondas médias no muni-
cípio de Itabuna, Estado da Bahia”. RELATOR: De-
putado CELSO RUSSOMANNO. PARECER: pela 
aprovação. NÃO DELIBERADO. 100 – PROJETO DE 
LEI Nº 4.537/08 – do Sr. Marcelo Almeida – que “ins-
titui o ano de 2009 como “Ano Nacional Euclides da 
Cunha”, e dá outras providências”. RELATOR: Depu-
tado RÔMULO GOUVEIA. PARECER: pela aprovação. 
NÃO DELIBERADO. 101 – PROJETO DE LEI Nº 
618/07 – do Sr. Lincoln Portela – que “dispõe sobre 
prazo de validade do crédito do telefone celular ha-
bilitado no Plano de Serviço Pré-Pago”. (Apensado: 
PL 1325/2007) RELATOR: Deputado BILAC PINTO. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 1325/2007, 
apensado. NÃO DELIBERADO. 102 – PROJETO DE 
LEI Nº 3.396/08 – do Sr. Eduardo Cunha – que “dis-
põe sobre a comercialização de equipamentos de 
radiação”. RELATORA: Deputada SOLANGE AMA-
RAL. PARECER: pela aprovação. Vista conjunta aos 
Deputados Glauber Braga e Luiza Erundina, em 
28/10/2009. Os Deputados Luiza Erundina e Glauber 
Braga apresentaram votos em separado em 10/11/2009. 
NÃO DELIBERADO. 103 – PROJETO DE LEI Nº 
6.060/09 – do Sr. Vicentinho – que “estabelece me-
canismos de incentivo para a produção, publicação 
e distribuição de revista em quadrinhos nacionais”. 
RELATORA: Deputada CIDA DIOGO. PARECER: pela 
aprovação. NÃO DELIBERADO. ENCERRAMENTO: 
Antes de encerrar os trabalhos, o Presidente convo-
cou reunião ordinária deliberativa para o dia seguin-
te, 12 de novembro, às 9 horas, para apreciação dos 
itens constantes da presente pauta. Nada mais ha-
vendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às 
onze horas e quarenta e três minutos. Para constar, 
eu, Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira, Secretária, 
lavrei a presente Ata que será assinada pelo Presi-
dente e encaminhada à publicação no Diário da Câ-
mara dos Deputados. Deputado Eduardo Gomes, 
Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Nonagésima Reunião Ordinária Reali-
zada em 17 de novembro de 2009

Às quatorze horas e cinquenta e nove minutos 
do dia dezessete de novembro de dois mil e nove, 
reuniu-se a Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, no Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
Tadeu Filippelli – Presidente; Bonifácio de Andrada e 
José Maia Filho – Vice-Presidentes; Antonio Carlos 
Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Arolde de Oliveira, 
Carlos Bezerra, Colbert Martins, Efraim Filho, Flávio 
Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Gonzaga Patriota, João Almeida, João Campos, José 
Eduardo Cardozo, José Genoíno, Jutahy Junior, Ma-
gela, Marçal Filho, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, 
Márcio França, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Fi-
lho, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Paes Landim, 
Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Ru-
bens Otoni, Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carnei-
ro, Themístocles Sampaio, Vicente Arruda, Vieira da 
Cunha e Vital do Rêgo Filho – Titulares; Alexandre Sil-
veira, Arnaldo Faria de Sá, Chico Alencar, Chico Lopes, 
Dilceu Sperafico, Edson Aparecido, Fernando Coruja, 
Humberto Souto, Jairo Ataide, João Magalhães, Jor-
ginho Maluly, José Guimarães, Moreira Mendes, Odí-
lio Balbinotti, Pastor Pedro Ribeiro, Ricardo Barros, 
Ricardo Tripoli, Silvio Costa e Wilson Santiago – Su-
plentes. Compareceram também os Deputados Dar-
císio Perondi e Ivan Valente, como não-membros. Dei-
xaram de comparecer os Deputados Augusto Farias, 
Ciro Gomes, Ciro Nogueira, Eduardo Cunha, Eliseu 
Padilha, Emiliano José, Felipe Maia, Indio da Costa, 
Jefferson Campos, João Paulo Cunha, José Carlos 
Aleluia, José Mentor, Marcelo Guimarães Filho, Marcos 
Medrado, Maurício Quintella Lessa, Nelson Trad, Pas-
tor Manoel Ferreira, Roberto Magalhães, Valtenir Pe-
reira, Vilson Covatti, Wolney Queiroz e Zenaldo Cou-
tinho. O Presidente declarou abertos os trabalhos e 
submeteu à apreciação a Ata da octogésima nona 
reunião ordinária realizada em doze de novembro. O 
Deputado Arnaldo Faria de Sá requereu dispensa da 
leitura da Ata. Em votação, a Ata foi aprovada por una-
nimidade. ORDEM DO DIA: Os Deputados Carlos 
Bezerra, Bonifácio de Andrada, Arnaldo Faria de Sá, 
Regis de Oliveira, Ricardo Tripoli, Colbert Martins, Ri-
cardo Barros, José Genoino, João Magalhães e Anto-
nio Carlos Pannunzio requereram inversão de pauta 
para apreciação dos itens noventa e sete, um, vinte e 
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nove, vinte e sete, vinte e oito, cento e dezessete, dois, 
cento e trinta e dois, trinta e dois e quarenta, respec-
tivamente. Foram os requerimentos aprovados pelo 
plenário da Comissão. 1 – REDAÇÃO FINAL DO PRO-
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.310/08 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 970/2008) – que “aprova o ato que 
autoriza o Conselho Cultural Educativo Comunitário 
(CONCEC) a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Alvorada, Estado do Rio 
Grande do Sul”. RELATOR: Deputado JOÃO MAGA-
LHÃES. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vada por unanimidade a Redação Final. 2 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.329/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 717/2008) – que 
“aprova o ato que outorga permissão à RADIOFÔNI-
CA.COM MARKETING LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Mu-
nicípio de Horizontina, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade 
a Redação Final. 3 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.455/09 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 1162/2009) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação de Difusão Cultural e Comuni-
tária Nossa Senhora do Caravágio a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Município de Anta 
Gorda, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: De-
putado JOÃO MAGALHÃES. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovada por unanimidade a Redação 
Final. 4 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.463/09 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR 1184/2009) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Dois Mil para o Desenvolvimento Social, 
Cultural e Artístico de Roque Gonzales a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Município de Ro-
que Gonzales, Estado do Rio Grande do Sul”. RELA-
TOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade a 
Redação Final. 5 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.485/09 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 955/2008) – que “aprova o ato que ou-
torga permissão à Central de Eventos, Promoções e 
Marketing Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, no Município de Ca-
pão do Leão, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: 

Deputado JOÃO MAGALHÃES. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovada por unanimidade a Redação 
Final. 6 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.519/09 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR 1152/2009) – que “aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Cultura de Arvorezinha Ltda-me 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no Município de Fontoura Xavier, 
Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado 
JOÃO MAGALHÃES. Não houve discussão. Em vota-
ção, foi aprovada por unanimidade a Redação Final. 7 
– REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.571/09 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
1234/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação Comunitária Seriense – ASCOSER a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Sério, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: De-
putado JOÃO MAGALHÃES. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovada por unanimidade a Redação 
Final. 8 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.604/09 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR 1241/2009) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação de Radiodifusão Comunitária São Sebas-
tião a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Choró, Estado do Ceará”. RELATOR: De-
putado JOÃO MAGALHÃES. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovada por unanimidade a Redação 
Final. 9 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 
4.440/01 – dos Srs. Nilson Mourão e José Dirceu – que 
“dispõe sobre a propriedade de imóveis rurais por pes-
soas estrangeiras na Amazônia Legal brasileira, e dá 
outras providências”. RELATOR: Deputado JOSÉ GE-
NOÍNO. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vada por unanimidade a Redação Final. 10 – REDA-
ÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.927/03 – 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 mu-
nicipal e transporte coletivo urbano alternativo da Con-
tribuição de Intervenção no Domínio Econômico – 
CIDE”. RELATOR: Deputado MAURO LOPES. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovada por unani-
midade a Redação Final. 11 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE LEI Nº 5.276/05 – da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “dispõe sobre a intervenção cirúrgica de 
simpatectomia para correção da Hiper-hidrose e dá 
outras providências”. RELATOR: Deputado JOSÉ GE-
NOÍNO. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
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vada por unanimidade a Redação Final. 12 – REDA-
ÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.391/05 – do 
Sr. Gilmar Machado – que “dispõe sobre as medidas 
a serem adotadas no traumatismo dentário ocasiona-
do pela prática esportiva e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade 
a Redação Final. 13 – REDAÇÃO FINAL DO PROJE-
TO DE LEI Nº 48/07 – do Sr. Neilton Mulim – que “dá 
nova redação ao inciso V do art. 53, da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Ado-
lescente”. RELATOR: Deputado MAURO LOPES. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovada por unani-
midade a Redação Final. 14 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE LEI Nº 3.948/08 – do Poder Executivo 
– que “cria cargos de Técnico de Laboratório e de Au-
xiliar de Laboratório no Quadro de Pessoal Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento”. RELATOR: 
Deputado JOSÉ GENOÍNO. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada por unanimidade a Redação Fi-
nal. 15 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 
4.488/08 – do Sr. Alexandre Silveira – que “denomina 
SEBASTIÃO DA CUNHA E CASTRO, a BR-356, trecho 
entre as cidades de Ervália à Muriaé, Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado MAURO LOPES. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade a 
Redação Final. 16 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE LEI Nº 3.643/08 – do Poder Executivo – que “cria 
cargos de Analista, Inspetor e Agente Executivo no 
quadro de pessoal da Comissão de Valores Mobiliá-
rios”. RELATOR: Deputado MAURO LOPES. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovada por unanimi-
dade a Redação Final. 17 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 2.385/02 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
1864/2002) – que “aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação Comunitária Cuiabana, para Cultura e Defesa 
Ambiental – ACUDAM a executar, pelo prazo de três 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Cuiabá, Estado do 
Mato Grosso”. RELATOR: Deputado CARLOS BEZER-
RA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa, com substitutivo. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 18 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.486/04 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 300/2004) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comu-
nitária Cincão a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Londrina, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 

legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 19 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.818/05 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 538/2005) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural 
e Artístico de Altônia a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Altônia, Estado do 
Paraná”. RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 20 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 302/07 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 69/2007) – que “aprova o ato que reno-
va 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”. RELATOR: Deputado OSMAR SER-
RAGLIO. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 21 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.420/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1079/2008) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Comunica-
ção 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”. RELATOR: Deputado OSMAR SERRA-
GLIO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa. Não houve discussão. Em vo-
tação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 22 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.436/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1119/2008) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Comunica-
ção e Cultura de Ramilândia – PR – ACCCR a execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária no Município 
de Ramilândia, Estado do Paraná”. RELATOR: Depu-
tado OSMAR SERRAGLIO. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimi-
dade o Parecer. 23 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.548/09 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
1228/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação Fraternal e Cultural de Fazenda Rio Grande a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná”. 
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RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 24 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.607/09 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 1256/2009) – que “aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à Difusora Ouro Verde Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia, no Município de Curitiba, Estado do Paraná”. RE-
LATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 25 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.627/09 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR 1163/2009) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Rádio Comunitária Novo Cêrro Azul a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária no Muni-
cípio de Cêrro Azul, Estado do Paraná”. RELATOR: 
Deputado OSMAR SERRAGLIO. 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 1.639/09 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
1263/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Comu-
nidade Cultural Educativa Vilanovense a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Município de Ma-
nhuaçu, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Depu-
tado BONIFÁCIO DE ANDRADA. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 27 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.690/09 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
1274/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação Comunitária e Educativa de Santo Tomás de 
Aquino a executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni-
tária no Município de São Tomás de Aquino, Estado 
de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado BONIFÁCIO 
DE ANDRADA. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
28 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.705/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 1383/2009) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação de Integração 
e Desenvolvimento das Comunidades de Balsa Nova 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-

clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Balsa Nova, 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. 29 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.708/09 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
1362/2009) – que “aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio FM Mania Ltda. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada, no Muni-
cípio de Uberlândia, Estado de Minas Gerais”. RELA-
TOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 30 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.777/09 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR 1067/2008) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Radiodifusão e Cultural 
de Ivaí a executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni-
tária no Município de Ivaí, 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. 31 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.795/09 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
1340/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação Comunitária de Radiodifusão de Patrocínio a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Patrocínio, Estado de Minas Gerais”. RE-
LATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 32 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.797/09 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 1347/2009) – que “aprova o ato que autoriza 
a Associação de Radiodifusão Comunitária Artística e 
Cultural de Realeza (ARACOACRE) a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Município de Re-
aleza, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado OS-
MAR SERRAGLIO. PARECER: pela constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 33 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.817/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 1394/2009) – que 
“aprova o ato que outorga permissão à Rede Metro-
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politana de Rádio e Televisão Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
no Município de Breu Branco, Estado do Pará”. RELA-
TOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 34 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.887/09 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR 1460/2009) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Despertar para o Desenvolvimento Social, 
Cultural e Artístico de Cambuquira a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Município de Cam-
buquira, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Depu-
tado BONIFÁCIO DE ANDRADA. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 35 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.890/09 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
1467/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação dos Moradores da Agrovila Riacho do Mel a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Capoeiras, Estado de Pernambuco”. RE-
LATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 36 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.895/09 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 1483/2009) – que “aprova o ato que autoriza 
a Associação de Desenvolvimento Comunitário da 
Cultura, Esporte e Lazer de Fazenda Rio Grande a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 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 1.904/09 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 1505/2009) – que “aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária e Cultural Maracatu Glorio-
so do Timbó a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Igarassú, Estado de Per-
nambuco”. RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 38 – PROJE-

TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.911/09 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 1517/2009) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação dos Moradores do Bairro 
Pedra Negra a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Ijaci, Estado de Minas Ge-
rais”. RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 39 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.914/09 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 1521/2009) – que “aprova o ato 
que autoriza a Fundalivre – Fundação Comunitária 
Antena Livre a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Uruará, Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 40 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.946/09 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 1498/2009) – que “aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultu-
ral e Artístico de Quarto Centenário a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Município de Quar-
to Centenário, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputa-
do OSMAR SERRAGLIO. PARECER: pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 41 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATI-
VO Nº 1.951/09 – da Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia, Comunicação e Informática – (TVR 1522/2009) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Comu-
nitária e Cultural para o Progresso de Ocara – ACCPO 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Ocara, Estado do Ceará”. RELATOR: 
Deputado MAURO BENEVIDES. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 42 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.952/09 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
1525/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação 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”. RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
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técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 43 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.958/09 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 1544/2009) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Rádio Comunitária Schro-
eder 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”. RELATOR: Deputado FERNANDO 
CORUJA. PARECER: pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 44 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.975/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1257/2009) – que “aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à RÁDIO E TELE-
VISÃO RIO NEGRO LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens, no Município de Ma-
naus, Estado do Amazonas”. RELATOR: Deputado 
ZENALDO COUTINHO. PARECER: pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 45 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATI-
VO Nº 1.977/09 – da Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia, Comunicação e Informática – (TVR 1354/2009) 
– que “aprova o ato que outorga concessão à S.M. 
Comunicações Ltda para explorar serviço de radiodi-
fusão de sons e imagens, no Município de Cachoeiro 
de Itapemirim, Estado do Espírito Santo”. RELATOR: 
Deputado GERALDO PUDIM. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 46 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.978/09 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
1396/2009) – que “aprova o ato que outorga permissão 
à SBC – Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada, no Mu-
nicípio de Chaves, Estado do Pará”. RELATOR: Depu-
tado ZENALDO COUTINHO. PARECER: pela consti-
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 47 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.980/09 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
1457/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação Comunitária de Radiodifusão Amigos da Popu-
lação a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Santa Rosa de Lima, Estado de San-
ta Catarina”. RELATOR: Deputado RICARDO BARROS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 

técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 48 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.981/09 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 1463/2009) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Cultural Comunitária Eve-
rest 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”. RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 49 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.982/09 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 1478/2009) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação dos Pais de Alunos e Mo-
radores 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”. RELATOR: De-
putado GONZAGA PATRIOTA. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 50 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.804/09 – da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC 77/2009) – 
que “aprova o texto da Convenção Internacional sobre 
Controle de Sistemas Antiincrustantes Danosos em 
Navios, adotada pela Organização Marítima Interna-
cional, em Londres, em 05 de outubro de 2001”. RE-
LATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 51 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.809/09 – da 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio-
nal – (MSC 345/2009) – que “aprova o texto do Acordo 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República do Benin sobre o Exercício 
de Atividade Remunerada por Parte de Dependentes 
do Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Administra-
tivo e Técnico, celebrado em Cotonou, em 13 de mar-
ço de 2009”. RELATOR: Deputado MAURO BENEVI-
DES. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 52 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.928/09 – da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC 344/2009) 
– que “aprova o Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Togo-
lesa sobre o Exercício de Atividade Remunerada por 
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Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Con-
sular, Militar, Administrativo e Técnico, celebrado em 
Lomé, em 17 de março de 2009”. RELATOR: Deputa-
do LUIZ COUTO. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela apro-
vação. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 53 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.929/09 – da Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC 
578/2009) – que “aprova o texto do Acordo de Sede 
entre o Governo de República Federativa do Brasil e 
a Secretaria Geral Ibero-Americana (SEGIB), assina-
do em Brasília, 18 de março de 2009”. RELATOR: De-
putado MAURO BENEVIDES. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 54 – PROJETO DE LEI Nº 5.536/09 
– do Poder Executivo – que “autoriza a União a doar 
ao Estado de Mato Grosso as áreas de domínio fede-
ral nas Glebas denominadas Maiká, em litígio na Ação 
Cível Originária nº 488, que tramita no Supremo Tribu-
nal Federal, e Cristalino/Divisa, de que trata a Ação 
Discriminatória nº 00.00.04321-4, suspensa por deci-
são do STF na Reclamação nº 2646”. RELATOR: De-
putado CARLOS BEZERRA. PARECER: pela consti-
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Lido o 
Parecer, não houve oradores inscritos. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 55 – REQUERI-
MENTO Nº 133/09 – do Sr. Bonifácio de Andrada – (PL 
679/2007) – que “requer, na forma regimental, ouvido 
o Plenário, a criação de uma Subcomissão para estu-
dar a matéria constante no Projeto de Lei nº 679/2007 
– que consolida a legislação ambiental brasileira”. O 
Deputado Bonifácio de Andrada encaminhou favora-
velmente. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o requerimento. Por acordo o prazo de funcionamento 
será de dez dias e a composição de onze membros. 
O Coordenador será o Deputado Colbert Martins; e o 
Relator, o Deputado Ricardo Tripoli. 56 – PROJETO 
DE LEI Nº 3.299/08 – do Senado Federal – Paulo Paim 
– (PLS 296/2003) – que “altera o art. 29 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, e revoga os arts. 3º, 5º, 6º e 
7º da Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999, mo-
dificando a forma de cálculo dos benefícios da Previ-
dência Social”. (Apensado: PL 4447/2008 (Apensado: 
PL 4643/2009)) RELATOR: Deputado ARNALDO FA-
RIA DE SÁ. PARECER: pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa deste, do PL 4447/2008 
e do PL 4643/2009, apensados. O Deputado Arnaldo 
Faria de Sá apresentou Complementação de Voto. PA-
RECER COM COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
deste, do PL 4447/2008 e do PL 4643/2009, apensa-

dos. O Deputado Ivan Valente usou da palavra, como 
Líder do PSOL. Reiniciada a discussão, fizeram uso 
da palavra os Deputados Alexandre Silveira, Regis de 
Oliveira, Indio da Costa, Gerson Peres, Fernando Co-
ruja, Antonio Carlos Pannunzio, José Genoino, Geral-
do Pudim, Arnaldo Faria de Sá, Vieira da Cunha (apar-
te: Flávio Dino) e Mauro Benevides. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer, com Comple-
mentação de Voto. Encerrada a votação, ainda usaram 
da palavra os Deputados Paulo Maluf e Bonifácio de 
Andrada. O Deputado Arnaldo Faria de Sá agradeceu 
a aprovação do Parecer. 57 – PROJETO DE LEI Nº 
6.124/05 – do Senado Federal – Serys Slhessarenko 
– (PLS 51/2003) – que “define o crime de discrimina-
ção dos portadores do vírus da imunodeficiência hu-
mana (HIV) e doentes de aids”. (Apensado: PL 
5448/2001 (Apensado: PL 2276/2007)) RELATOR: 
Deputado REGIS DE OLIVEIRA. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no 
mérito, pela aprovação deste, do PL 2276/2007 e do 
PL 5448/2001, apensados, com substitutivo. Lido o 
Parecer, discutiram a matéria os Deputados Geraldo 
Pudim e Flávio Dino. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 58 – PROJETO DE LEI Nº 
7.291/06 – do Senado Federal – Álvaro Dias – que 
“dispõe sobre o registro dos circos perante o Poder 
Público Federal e o emprego de animais da fauna sil-
vestre brasileira e exótica na atividade circense”. (Apen-
sado: PL 2875/2000 (Apensados: PL 2913/2000, PL 
2936/2000, PL 2957/2000, PL 2965/2000, PL 3034/2000, 
PL 3040/2000, PL 3041/2000, PL 3389/2000, PL 
3419/2000, PL 4450/2001, PL 4770/2001, PL 5752/2001, 
PL 12/2003, PL 6445/2005 e PL 933/2007)) RELATOR: 
Deputado RICARDO TRIPOLI. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no 
mérito, pela aprovação deste, nos termos do Substi-
tutivo da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável, com as alterações feitas pela Emen-
da Substitutiva da Comissão de Educação e Cultura, 
com subemenda, e pela rejeição do PL 2913/2000, do 
PL 2936/2000, do PL 2957/2000, do PL 3040/2000, 
do PL 3041/2000, do PL 3389/2000, do PL 3419/2000, 
do PL 4450/2001, do PL 4770/2001, do PL 5752/2001, 
do PL 12/2003, do PL 6445/2005, do PL 933/2007 e 
do PL 2875/2000, apensados; e pela inconstituciona-
lidade, injuridicidade e técnica legislativa do PL 
2965/2000 e do PL 3034/2000, apensados. Lido o Pa-
recer, discutiu a matéria o Deputado Geraldo Pudim. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
o Deputado Ricardo Tripoli agradeceu a aprovação do 
Parecer. 59 – REQUERIMENTO Nº 135/09 – do Sr. 
Ricardo Barros – que “requer seja realizada reunião 
de audiência pública com os relatores setoriais e os 
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membros da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania para debater a Proposta Orçamentária 
para 2010 quanto às Áreas Temáticas VII -Justiça e 
Defesa e VIII – Poderes do Estado e Representação, 
nos termos dos arts. 26, 62 e 63 da Resolução nº 
1/2006- CN”. Em votação, foi aprovado por unanimi-
dade o requerimento. 60 – PROJETO DE LEI Nº 
2.688/07 – do Sr. José Guimarães – que “modifica 
a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, que re-
gulamenta o art. 159, alínea “c”, da Constituição 
Federal, institui o Fundo Constitucional de Financia-
mento do Norte – FNO, o Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste – FNE e o Fundo Cons-
titucional de Financiamento do Centro-Oeste – FCO, 
e dá outras providências”. RELATOR: Deputado CAR-
LOS BEZERRA. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Lido o Parecer, não 
houve oradores inscritos. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. o Deputado José Gui-
marães, autor, ainda usou da palavra para agradecer 
a aprovação da matéria. 61 – PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 221/04 – do Sr. Max Rosen-
mann – 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. Lido o Parecer, foi 
concedida vista ao Deputado Antônio Carlos Biscaia. 
O Senhor Presidente encerrou a reunião às dezes-
seis horas e quarenta e seis minutos, antes convo-
cando reunião ordinária, para a próxima quarta-fei-
ra, dezoito de novembro, às dez horas, para apreciar 
os itens remanescentes da pauta e, ainda, o Proje-
to de Lei Nº 3.443/08. E, para constar, 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 DEFESA DO CONSUMIDOR

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Termo de Reunião de 11 de novembro de 
2009.

Em onze de novembro de dois mil e nove, deixou 
de se reunir, ordinariamente, a Comissão de Defesa do 
Consumidor por falta de quorum. Assinaram o livro de 
presença dos Senhores Deputados Ana Arraes – Pre-
sidente; Vinicius Carvalho – Vice-Presidente; Antonio 
Cruz, Celso Russomanno, Chico Lopes, Dimas Ra-
malho, Elismar Prado, Júlio Delgado, Leo Alcântara e 
Nilmar Ruiz. E, para constar, eu, Lilian de Cássia Albu-
querque Santos, Secretária, lavrei o presente Termo. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 50ª Reunião Ordinária Realizada em 11 
de novembro de 2009.

Às dez horas e dezenove minutos do dia onze de 
novembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 
no Anexo II, Plenário 05 da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Edmilson 
Valentim – Presidente; João Maia – Vice-Presidente; 
Capitão Assumção, Edson Ezequiel, José Guimarães, 
Jurandil Juarez, Laurez Moreira, Leandro Sampaio, 
Luiz Paulo Vellozo Lucas, Nelson Goetten e Renato 
Molling – Titulares; Aelton Freitas, Antônio Andrade, 
Guilherme Campos, Maurício Trindade, Moreira Men-
des, Rebecca Garcia, Silas Brasileiro e Valadares Filho 
– Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados 
Albano Franco, Dr. Ubiali, Fernando de Fabinho, Jairo 
Carneiro, Miguel Corrêa, Osório Adriano e Vanessa 
Grazziotin. Justificou a ausência o Deputado Dr. Ubia-
li, que encontrava-se em missão oficial. ABERTURA: 
Havendo número regimental, o senhor Presidente de-
clarou abertos os trabalhos e colocou em apreciação 
as Atas das reuniões realizadas nos dias quatro e dez 
de novembro de dois mil e nove. Por solicitação do 
Deputado Jurandil Juarez, foi dispensada a leitura das 
Atas. Em votação, as Atas foram aprovadas. ORDEM 
DO DIA: A – Proposições Sujeitas à Apreciação do 
Plenário: URGENTE: 1 – PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR Nº 399/08 – do Sr. Geraldo Resende – que 
“acrescente-se o inciso XXIX ao § 1º do art. 17 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte”. (Apensados: PLPs nºs 
442/2009, 474/2009, 488/2009, 479/2009, 483/2009, 
482/2009, 516/2009, 506/2009, 503/2009, 517/2009 e 
533/2009). RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 
PARECER: pela aprovação deste, dos PLPs nºs 
442/2009, 482/2009, 503/2009, 506/2009, 488/2009, 
e 516/2009, apensados, com substitutivo, e pela rejei-
ção dos PLPs nºs 474/2009, 479/2009, 483/2009, e 
517/2009, apensados. Vista ao Deputado Edson Eze-
quiel em 17/12/2008. Retirado de pauta de ofício. B – 
Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas 
Comissões: TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 2 – PROJETO 
DE LEI Nº 6.792/06 – do Sr. Celso Russomanno – que 
“altera o caput e o inciso II do art. 22 da Lei nº 9.492, 
de 1997, dispondo sobre informações exigidas para 
registro, intimação e emissão do instrumento de pro-
testo”. (Apensados: PLs nºs 7.445/2006, 450/2007, 
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900/2007, 5.330/2009, 3.213/2008, 4.188/2008 e 
4.807/2009). RELATOR: Deputado ANTÔNIO ANDRA-
DE. PARECER: pela aprovação deste e da Emenda nº 
1/2006 apresentada ao projeto, das Emendas nºs 
1/2007 a 4/2007 apresentadas ao PL nº 7.445/2006, 
dos PLs nºs 7.445/2006, 450/2007, 4.188/2008, 
3.213/2008 e 5.330/2009, apensados, com substituti-
vo e pela rejeição das Emendas apresentadas ao 
Substitutivo de nºs 1 a 3 e dos PLs nºs 4.807/2009 e 
900/2007, apensados. Vista ao Deputado Guilherme 
Campos em 14/10/2009. Retirado de pauta a requeri-
mento do Deputado Guilherme Campos. 3 – PROJETO 
DE LEI Nº 2.534/07 – do Sr. Antonio Carlos Mendes 
Thame – que “regula a constituição e o funcionamen-
to das entidades certificadoras de manejo florestal”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ANDRADE. PARE-
CER: pela aprovação, com Complementação de Voto, 
na forma do substitutivo. Vista ao Deputado Jurandil 
Juarez em 10/12/2008. Retirado de pauta a requeri-
mento dos Deputados Antônio Andrade e Guilherme 
Campos. 4 – PROJETO DE LEI Nº 4.804/09 – da Sra. 
Elcione Barbalho – que “modifica a Lei nº 11.182, de 
27 de setembro de 2005, para restringir a aplicação 
do regime de liberdade tarifária na prestação de ser-
viços aéreos regulares”. RELATOR: Deputado JURAN-
DIL JUAREZ. PARECER: pela aprovação. O Deputado 
José Guimarães apresentou voto em separado em 
05/08/2009. Retirado de pauta a requerimento do De-
putado Guilherme Campos. 5 – PROJETO DE LEI Nº 
3.769/04 – do Sr. Celso Russomanno – que “altera o 
art. 32 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990”. 
(Apensados: PLs nºs 4.061/2004 e 4.382/2008). RE-
LATOR: Deputado EDSON EZEQUIEL. PARECER: 
pela aprovação deste e do PL nº 4.061/2004, apensa-
do, com substitutivo, e pela rejeição do PL nº 4.382/2008, 
apensado. Vista ao Deputado Osório Adriano, em 
26/11/2008, que apresentou voto em separado em 
08/12/2008. Retirado de pauta a requerimento do De-
putado Jurandil Juarez. 6 – PROJETO DE LEI Nº 
1.056/07 – do Sr. Eliene Lima – que “altera a Lei nº 
8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a 
Política Agrícola, para que sejam concedidos incenti-
vos especiais ao proprietário rural que desenvolver 
projetos de pecuária intensiva associados ao cultivo 
de lavouras destinadas à produção de biocombustível”. 
RELATOR: Deputado LEANDRO SAMPAIO. PARECER: 
pela aprovação. O Relator fez a leitura de seu voto. 
Não houve discussão. Submetido à votação, foi apro-
vado por unanimidade o parecer. 7 – PROJETO DE 
LEI Nº 1.350/07 – da Sra. Manuela D’ávila – que “obri-
ga a indústria alimentícia a informar o quantitativo dos 
ingredientes utilizados na elaboração dos alimentos 
embalados na ausência do consumidor”. RELATORA: 

Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. PARECER: pela 
aprovação. O Deputado Guilherme Campos apresen-
tou voto em separado em 10/11/2009. Retirado de 
pauta a requerimento do Deputado Nelson Goetten. 8 
– 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: Depu-
tado NELSON GOETTEN. PARECER: pela aprovação. 
Retirado de pauta pelo Relator. 9 – PROJETO DE LEI 
Nº 3.685/08 – do Sr. Edigar Mão Branca – que “veda 
a cobrança antecipada de diárias ou serviços em ho-
téis e estabelecimentos congêneres”. RELATOR: De-
putado FERNANDO DE FABINHO. PARECER: pela 
rejeição. Retirado de pauta pelo Autor. 10 – PROJETO 
DE LEI Nº 3.711/08 – do Sr. Rafael Guerra – que “re-
gulamenta o exercício da atividade das Cooperativas 
de Profissionais de Saúde de nível superior que men-
ciona e dá outras providências”. RELATOR: Deputado 
DR. UBIALI. PARECER: 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 pro-
jeto na Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, com substitutivo. Retirado de 
pauta a requerimento do Deputado Nelson Goetten. 
11 – PROJETO DE LEI Nº 4.003/08 – do Sr. Dr. Ubia-
li – que “dispõe sobre a criação da Área de Livre Co-
mércio (ALC) no Município de Franca, Estado de São 
Paulo”. RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. PA-
RECER: pela aprovação, com substitutivo. O Relator 
fez a leitura de seu voto. Não houve discussão. Sub-
metido à votação, foi aprovado por unanimidade o pa-
recer. 12 – PROJETO DE LEI Nº 4.774/09 – do Sr. 
Arnaldo Faria de Sá – que “altera a Lei nº 8.981 de 20 
de janeiro de 1995, que altera a legislação tributária 
federal e dá outras providências”. RELATOR: Deputa-
do GUILHERME CAMPOS. PARECER: pela aprovação, 
com emendas. Retirado de pauta pelo Relator. 13 – 
PROJETO DE LEI Nº 4.876/09 – do Sr. Ratinho Júnior 
– que “estabelece contrapartidas para as empresas 
que receberem incentivos fiscais do Governo Federal”. 
(Apensado: PL nº 6.037/2009). RELATOR: Deputado 
JURANDIL JUAREZ. PARECER: pela rejeição deste 
e do apensado. Retirado de pauta pelo Autor. 14 – 
PROJETO DE LEI Nº 4.912/09 – do Sr. Nelson Bornier 
– que “proíbe a comercialização de bebida ou outro 
produto em recipiente de vidro, nas boates e casas 
noturnas e dá outras providencias”. RELATOR: Depu-
tado LEANDRO SAMPAIO. PARECER: pela aprovação. 
Retirado de pauta a requerimento do Deputado Gui-
lherme Campos. 15 – PROJETO DE LEI Nº 4.949/09 
– do Sr. Beto Faro – que “proíbe a adição de gorduras 
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interesterificadas nos alimentos destinados ao consu-
mo humano”. RELATOR: Deputado FERNANDO DE 
FABINHO. PARECER: pela aprovação. O Deputado 
Guilherme Campos apresentou voto em separado em 
29/10/2009. Retirado de pauta de ofício. 16 – PROJE-
TO DE LEI Nº 4.960/09 – do Sr. Waldemir Moka – que 
“altera a Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que 
regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falên-
cia do empresário e da sociedade empresária, asse-
gurando prioridade ao produtor rural titular de créditos, 
nas condições que especifica”. RELATOR: Deputado 
JURANDIL JUAREZ. PARECER: pela aprovação, com 
emenda. O Relator fez a leitura de seu voto. Não hou-
ve discussão. Submetido à votação, foi aprovado por 
unanimidade o parecer. 17 – 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 pres-
tada aos seus empregados vítimas de acidente do 
trabalho ou doença profissional ou do trabalho”. RE-
LATOR: Deputado DR. UBIALI. PARECER: pela rejei-
ção. Vista ao Deputado Miguel Corrêa em 12/08/2009. 
Retirado de pauta de ofício. 18 – PROJETO DE LEI Nº 
5.429/09 – do Sr. Ribamar Alves – que “obriga os su-
permercados, hipermercados e similares a oferecerem 
em local específico, os produtos alimentícios que co-
mercializam, destinados e/ou indicados para diabéticos 
e hipertensos e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado DR. UBIALI. PARECER: pela aprovação, 
com emenda. Retirado de pauta de ofício. 19 – PRO-
JETO DE LEI Nº 5.510/09 – da Sra. Solange Almeida 
– que “dispõe sobre a obrigação de restaurantes, lan-
chonetes, bares e similares instalarem lavatórios nas 
suas dependências”. RELATOR: Deputado LEANDRO 
SAMPAIO. PARECER: pela aprovação. Discutiram a 
matéria os Deputados Leandro Sampaio e Jurandil 
Juarez. Submetido à votação, foi aprovado por unani-
midade o parecer com Complementação de Voto. 20 
– PROJETO DE LEI Nº 5.620/09 – do Sr. Paes Landim 
– que “extingue a cobrança de encargo financeiro re-
lativo ao cancelamento ou baixa de contratos de câm-
bio de exportação de mercadorias e serviços e de 
transferência financeira do exterior”. RELATOR: Depu-
tado GUILHERME CAMPOS. PARECER: pela aprova-
ção. Retirado de pauta a requerimento do Deputado 
Nelson Goetten. 21 – PROJETO DE LEI Nº 5.687/09 
– do Sr. João Dado – que “altera a Lei nº 6.938, de 31 
de agosto de 1981 (Lei da Política Nacional do Meio 
Ambiente), prevendo o prévio licenciamento ambiental 
da importação de substâncias e produtos químicos, e 
outras substâncias e produtos que comportem risco 
para a vida, a qualidade de vida ou o meio ambiente, 
e dá outras providências”. (Apensado: PL nº 5.825/2009). 

RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. PA-
RECER: pela aprovação deste e pela rejeição do apen-
sado. O Deputado Laurez Moreira apresentou voto em 
separado em 10/11/2009. Retirado de pauta a reque-
rimento do Deputado Guilherme Campos. ENCERRA-
MENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou a reunião às onze horas e quatro minutos, 
antes, porém, convocou os senhores membros para o 
Seminário conjunto com a Comissão de Finanças e 
Tributação, dia 17 de novembro de 2009, no Auditório 
da TV Câmara com o tema “Os Possíveis Desdobra-
mentos da Crise Financeira Internacional: Aperfeiço-
amento na Regulamentação dos Sistemas Financeiros 
e na Governança Global”. E, para constar, eu, Anamé-
lia Lima Rocha M. Fernandes, lavrei a presente Ata, 
que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente, Deputado Edmilson Valentim e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados. O interior teor 
encontra-se gravado, passando o arquivo de áudio a 
integrar seu arquivo documental.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 51ª Reunião Ordinária Realizada em 18 
de novembro de 2009.

Às nove horas e trinta e um minutos do dia de-
zoito de novembro 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, José Guimarães, Jurandil Juarez, 
Laurez Moreira, Leandro Sampaio, Nelson Goetten, 
Osório Adriano, Renato Molling e Vanessa Grazziotin 
– Titulares; Aelton Freitas, Antônio Andrade, Armando 
Monteiro, Elizeu Aguiar, Guilherme Campos, Natan 
Donadon, Silas Brasileiro e Vilson Covatti – Suplentes. 
Deixaram de comparecer os Deputados Fernando de 
Fabinho, Jairo Carneiro, Luiz Paulo Vellozo Lucas e 
Miguel Corrêa. ABERTURA: Havendo número regi-
mental, o senhor Presidente declarou abertos os tra-
balhos e colocou em apreciação a Ata da 50ª reunião, 
realizada no dia onze de novembro de 2009. Por soli-
citação do Deputado Jurandil Juarez, foi dispensada 
a leitura da ata. Em votação, a Ata foi aprovada. EX-
PEDIENTE: O Presidente deu conhecimento aos mem-
bros do AVISO Nº 98/2009 do Banco Central do Brasil 
que “encaminha ao Congresso Nacional o Demons-
trativo das emissões do Real referente ao terceiro tri-
mestre de 2009, as razões delas determinantes e a 



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 65623 

posição das Reservas Internacionais a elas vinculadas, 
bem como o Relatório da execução da Programação 
Monetária”. ORDEM DO DIA: A – DISCUSSÃO E VO-
TAÇÃO DAS SUGESTÕES DAS EMENDAS DA CO-
MISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO AO PROJETO DE LEI OR-
ÇAMENTÁRIA ANUAL – PLOA 2010 – PROJETO DE 
LEI Nº 46/2009-CN, que “estima a receita e fixa a des-
pesa da União para o exercício financeiro de 2010: 1 
– EMENTA: Barracão Industrial. MODALIDADE DA 
EMENDA: Comissão. TIPO DE EMENDA: Aprop.-Acrés-
cimo. LOCALIDADE BENEFICIADA: 9000000 – Na-
cional. ESFERA ORÇAMENTÁRIA: Orçamento Fiscal. 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PRETENDIDA: Ministério 
de Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior. 
FUNCIONAL/AÇÃO/SUBTÍTULO: 
22.661.0419.2374.0001 – Fomento ao Desenvolvimen-
to de Micro, Pequenas e Empresas de Médio Porte 
Nacional. ESPECIFICAÇÃO DA META: Projeto apoia-
do (unidade). QUANTIDADE: 70.721. ACRÉSCIMOS 
À PROGRAMAÇÃO (EM R$ 1,00): 100.000.000, CAN-
CELAMENTOS COMPENSATÓRIOS: 100.000.000; 2 
– EMENTA: Infraestrutura Turística. MODALIDADE DA 
EMENDA: Comissão. TIPO DE EMENDA: Aprop. – 
Acréscimo. LOCALIDADE BENEFICIADA: 9000000 
– Nacional. ESFERA ORÇAMENTÁRIA: Orçamento 
Fiscal. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PRETENDIDA: 
Ministério do Turismo. FUNCIONAL/AÇÃO/SUBTÍTU-
LO: 23.695.1166.10V0.0001 – Apoio a Projetos de 
Infraestrutura Turística Nacional. ESPECIFICAÇÃO DA 
META: Projeto realizado (unidade). QUANTIDADE: 20. 
ACRÉSCIMOS À PROGRAMAÇÃO (EM R$ 1,00): 
600.000.000, CANCELAMENTOS COMPENSATÓ-
RIOS: 600.000.000; 3 – EMENTA: Promoção de Even-
tos. MODALIDADE DA EMENDA: Comissão. TIPO DA 
EMENDA: Aprop.- Acréscimo. LOCALIDADE BENEFI-
CIADA: 9000000 – Nacional. ESFERA ORÇAMENTÁ-
RIA: Orçamento Fiscal. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 
PRETENDIDA: Ministério do Turismo. FUNCIONAL/
AÇÃO/SUBTÍTULO: 23.695.1166.4620.0001 – Promo-
ção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno 
Nacional. ESPECIFICAÇÃO DA META: Evento reali-
zado (unidade). QUANTIDADE: 500. ACRÉSCIMOS À 
PROGRAMAÇÃO (EM R$ 1,00): 50.000.000 CANCE-
LAMENTOS COMPENSATÓRIOS: 50.000.000; 4 – 
EMENTA: Promoção, Marketing e Apoio à Comercia-
lização em Outros Mercados – Nacional. MODALIDA-
DE DA EMENDA: Comissão. TIPO DA EMENDA: Aprop.- 
Acréscimo. LOCALIDADE BENEFICIADA: 9000000 
– Nacional. ESFERA ORÇAMENTÁRIA: Orçamento 
Fiscal. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PRETENDIDA: 
EMBRATUR. FUNCIONAL/AÇÃO/SUBTÍTULO: 
23.695.1163.8232.0001 – Promoção, Marketing e Apoio 

à Comercialização em Outros Mercados Nacional. ES-
PECIFICAÇÃO DA META: Divisa gerada (US$ milhão). 
QUANTIDADE: 1.500. ACRÉSCIMOS À PROGRAMA-
ÇÃO (EM R$ 1,00): 50.000.000 CANCELAMENTOS 
COMPENSATÓRIOS: 50.000.000. B – Matéria Sobre 
a Mesa: 5 – REQUERIMENTO Nº 282/09 – do Sr. Ju-
randil Juarez e outros – que “requerem, nos termos do 
art. 52, § 5º do Regimento Interno, a inclusão na pre-
sente Ordem do Dia, os Projetos de Lei Complementar 
nºs 104/07 e 399/08”. Submetido à votação nominal, 
a inclusão foi aprovada, com onze votos a favor e ne-
nhum contra. URGENTE: 6 – PROJETO DE LEI COM-
PLEMENTAR Nº 399/08 – do Sr. Geraldo Resende – 
que “acrescente-se o inciso XXIX ao § 1º do art. 17 da 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte”. (Apensados: PLPs nºs 
442/2009, 474/2009, 488/2009, 479/2009, 483/2009, 
482/2009, 516/2009, 506/2009, 503/2009, 517/2009 e 
533/2009). RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 
PARECER: pela aprovação deste e dos PLPs nºs 
442/2009, 482/2009, 503/2009, 506/2009, 533/2009, 
488/2009 e 516/2009, apensados, com substitutivo, e 
pela rejeição dos PLPs nºs 474/2009, 479/2009, 
483/2009 e 517/2009, apensados. Vista ao Deputado 
Edson Ezequiel em 17/12/2008. Submetido à votação, 
foi aprovado por unanimidade o parecer. PRIORIDADE: 
7 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 104/07 
– da Sra. Nilmar Ruiz – que “altera a Lei Complemen-
tar nº 123, de 14 de dezembro de 2006”. RELATOR: 
Deputado JURANDIL JUAREZ. PARECER: pela apro-
vação, com substitutivo. Vista ao Deputado Guilherme 
Campos, em 27/05/2009, que apresentou voto em se-
parado em 18/11/2008. Discutiram a matéria os Depu-
tados Jurandil Juarez e Guilherme Campos. Submeti-
do à votação, foi aprovado o parecer. C – Requerimen-
tos: 8 – REQUERIMENTO Nº 278/09 – dos Srs. José 
Guimarães e Jurandil Juarez – (PL 4804/2009) – que 
“requerem a realização de Audiência Pública para ava-
liar a viabilidade e os impactos da restrição ao regime 
de liberdade tarifária na prestação de serviços aéreos 
regulares”. O Deputado Jurandil Juarez fez o encami-
nhamento do Requerimento. Não houve discussão. 
Submetido à votação, foi aprovado. 9 – REQUERIMEN-
TO Nº 279/09 – dos Srs. Vanessa Grazziotin e Albano 
Franco – que “requerem a realização de Audiência 
Pública, em conjunto com a Comissão de Minas e 
Energia, para debater inovação tecnológica na distri-
buição de energia elétrica no Brasil”. O Deputado Al-
bano Franco fez o encaminhamento do Requerimento. 
Não houve discussão. Submetido à votação, foi apro-
vado. 10 – REQUERIMENTO Nº 280/09 – do Sr. Alba-
no Franco – que “solicita realização de audiência pú-
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blica com o Ministro Edison Lobão – Ministro de Esta-
do de Minas e Energia para debater sobre o apagão 
de 11/11/09”. Discutiram a matéria os Deputados Al-
bano Franco e Jurandil Juarez. Submetido à votação, 
foi aprovado. 11 – REQUERIMENTO Nº 281/09 – dos 
Srs. Dr. Ubiali e Albano Franco – que “requerem a re-
alização de Audiência Pública para avaliar os avanços 
e as dificuldades da Lei Complementar nº 130, de 17 
de abril de 2009”. O Deputado Albano Franco fez o 
encaminhamento do Requerimento. Não houve dis-
cussão. Submetido à votação, foi aprovado. D – Pro-
posições Sujeitas à Apreciação do Plenário: PRIORI-
DADE: 12 – PROJETO DE LEI Nº 2.403/03 – do Se-
nado Federal – José Sarney – (PLS 414/99) – que 
“estende os benefícios fiscais concedidos pelo Decre-
to-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, e Decreto-
Lei nº 1.435, de 16 de dezembro de 1975, às áreas 
pioneiras, zonas de fronteira e outras localidades da 
Amazônia Ocidental e Área de Livre Comércio de Ma-
capá/Santana, no Estado do Amapá”. (Apensados: PLs 
nºs 5.289/2005 e 3.189/2008). RELATOR: Deputado 
JURANDIL JUAREZ. PARECER: pela prejudicialidade 
deste e do PL nº 5.289/2005, apensado, e pela apro-
vação do PL nº 3.189/2008, apensado. Vista conjunta 
aos Deputados José Guimarães e Osório Adriano em 
04/11/2009. Discutiram a matéria os Deputados Juran-
dil Juarez e Albano Franco. Submetido à votação, foi 
aprovado por unanimidade o parecer. E – Proposições 
Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões: 
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 13 – PROJETO DE LEI 
Nº 4.804/09 – da Sra. Elcione Barbalho – que “modifi-
ca a Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, para 
restringir a aplicação do regime de liberdade tarifária 
na prestação de serviços aéreos regulares”. RELATOR: 
Deputado JURANDIL JUAREZ. PARECER: pela apro-
vação. O Deputado José Guimarães apresentou voto 
em separado em 05/08/2009. Retirado de pauta a re-
querimento do Deputado José Guimarães. 14 – PRO-
JETO DE LEI Nº 6.792/06 – do Sr. Celso Russomanno 
– que “altera o caput e o inciso II do art. 22 da Lei nº 
9.492, de 1997, dispondo sobre informações exigidas 
para registro, intimação e emissão do instrumento de 
protesto”. (Apensados: PLs nºs 7.445/2006, 450/2007, 
900/2007, 5.330/2009 3.213/2008, 4.188/2008 e 
4.807/2009). RELATOR: Deputado ANTÔNIO ANDRA-
DE. PARECER: pela aprovação deste e da Emenda nº 
1/2006 apresentada ao projeto, das Emendas nºs 
1/2007 a 4/2007 apresentadas ao PL nº 7.445/2006, 
dos PLs nºs 7.445/2006, 450/2007, 4.188/2008, 
3.213/2008 e 5.330/2009, apensados, com substituti-
vo; e pela rejeição das Emendas apresentadas ao 
Substitutivo de nºs 1 a 3 e dos PLs nºs 4.807/2009 e 
900/2007, apensados. Vista ao Deputado Guilherme 

Campos em 14/10/2009. Retirado de pauta a requeri-
mento do Deputado Guilherme Campos. 15 – PROJE-
TO DE LEI Nº 1.350/07 – da Sra. Manuela D’ávila – que 
“obriga a indústria alimentícia a informar o quantitativo 
dos ingredientes utilizados na elaboração dos alimen-
tos embalados na ausência do consumidor”. RELATO-
RA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. PARECER: 
pela aprovação. O Deputado Guilherme Campos apre-
sentou voto em separado em 10/11/2009. Retirado de 
pauta a requerimento do Deputado José Guimarães. 
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: Depu-
tado NELSON GOETTEN. PARECER: pela aprovação. 
Retirado de pauta a requerimento do Deputado José 
Guimarães. 17 – PROJETO DE LEI Nº 3.685/08 – do 
Sr. Edigar Mão Branca – que “veda a cobrança ante-
cipada de diárias ou serviços em hotéis e estabeleci-
mentos congêneres”. RELATOR: Deputado FERNAN-
DO DE FABINHO. PARECER: pela rejeição. Retirado 
de pauta pelo Autor. 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 de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 
com substitutivo. Retirado de pauta a requerimento do 
Deputado José Guimarães. 19 – PROJETO DE LEI Nº 
4.774/09 – do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “altera a 
Lei nº 8.981 de 20 de janeiro de 1995, que altera a 
legislação tributária federal e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. PARE-
CER: pela aprovação, com emendas. O Relator fez a 
leitura de seu voto. Não houve discussão. Submetido 
à votação, foi aprovado por unanimidade o parecer. 20 
– PROJETO DE LEI Nº 4.876/09 – do Sr. Ratinho Jú-
nior – que “estabelece contrapartidas para as empre-
sas que receberem incentivos fiscais do Governo Fe-
deral”. (Apensado: PL nº 6.037/2009). RELATOR: De-
putado JURANDIL JUAREZ. PARECER: pela rejeição 
deste e do apensado. O Relator fez a leitura de seu 
voto. Submetido à votação, foi aprovado por unanimi-
dade o parecer. 21 – PROJETO DE LEI Nº 4.911/09 
– do Sr. Nelson Bornier – que “torna obrigatória a pos-
tagem com antecedência mínima de 10 (dez) dias da 
data do vencimento, dos boletos bancários, documen-
tos de cobrança ou similares por parte das empresas 
dos setores públicos e privados para clientes e dá ou-
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tras providências”. RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 
PARECER: pela aprovação deste, com emenda, e pela 
rejeição da Emenda nº 1/2009 apresentada ao projeto 
na Comissão. Parecer lido. Vista ao Deputado Guilher-
me Campos. 22 – PROJETO DE LEI Nº 4.949/09 – do 
Sr. Beto Faro – que “proíbe a adição de gorduras inte-
resterificadas nos alimentos destinados ao consumo 
humano”. RELATOR: Deputado FERNANDO DE FA-
BINHO. PARECER: pela aprovação. O Deputado Gui-
lherme Campos apresentou voto em separado em 
29/10/2009. Retirado de pauta de ofício. 23 – PROJE-
TO 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 tra-
balho”. RELATOR: Deputado DR. UBIALI. PARECER: 
pela rejeição. Vista ao Deputado Miguel Corrêa em 
12/08/2009. O Relator fez a leitura de seu voto. Sub-
metido à votação, foi aprovado por unanimidade o pa-
recer. 24 – PROJETO DE LEI Nº 5.019/09 – do Sr. 
Júlio Delgado – que “altera o art. 2º da Lei nº 4.923, 
de 23 de dezembro de 1965, para permitir a redução 
da jornada de trabalho nos termos que estabelece”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. PARECER: pela 
aprovação. Vista conjunta aos Deputados Miguel Cor-
rêa e Vanessa Grazziotin em 26/08/2009. Retirado de 
pauta de ofício para o Relator refazer o parecer. 25 – 
PROJETO DE LEI Nº 5.429/09 – do Sr. Ribamar Alves 
– que “obriga os supermercados, hipermercados e si-
milares a oferecerem em local específico, os produtos 
alimentícios que comercializam, destinados e/ou indi-
cados para diabéticos e hipertensos e dá outras pro-
vidências”. RELATOR: Deputado DR. UBIALI. PARE-
CER: pela aprovação, com emenda. Parecer lido. Vis-
ta ao Deputado Albano Franco. 26 – PROJETO DE LEI 
Nº 5.563/09 – do Sr. Carlos Bezerra – que “dispõe so-
bre a obrigatoriedade de prova de regularidade fiscal 
às empresas que pretenderem incluir o nome de con-
sumidor inadimplente em bancos de dados de proteção 
ao crédito ou entidades afins”. RELATOR: Deputado 
JOÃO MAIA. PARECER: pela aprovação. Retirado de 
pauta pelo Relator. 27 – PROJETO DE LEI Nº 5.620/09 
– do Sr. Paes Landim – que “extingue a cobrança de 
encargo financeiro relativo ao cancelamento ou baixa 
de contratos de câmbio de exportação de mercadorias 
e serviços e de transferência financeira do exterior”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. PARE-
CER: pela aprovação. Retirado de pauta a requerimen-
to do Deputado José Guimarães. 28 – PROJETO DE 
LEI Nº 5.687/09 – do Sr. João Dado – que “altera a Lei 
nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Lei da Política Na-
cional do Meio Ambiente), prevendo o prévio licencia-

mento ambiental da importação de substâncias e pro-
dutos químicos, e outras substâncias e produtos que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida ou 
o meio ambiente, e dá outras providências”. (Apensa-
do: PL nº 5.825/2009). RELATORA: Deputada VANES-
SA GRAZZIOTIN. PARECER: pela aprovação deste e 
pela rejeição do apensado. O Deputado Laurez Morei-
ra apresentou voto em separado em 10/11/2009. Re-
tirado de pauta a requerimento do Deputado José 
Guimarães. 29 – PROJETO DE LEI Nº 5.712/09 – da 
Sra. Vanessa Grazziotin – que “altera a denominação 
da Zona Franca de Manaus para Pólo de Desenvolvi-
mento Econômico Incentivado”. RELATOR: Deputado 
JURANDIL JUAREZ. PARECER: pela aprovação, com 
emendas. Discutiram a matéria os Deputados Jurandil 
Juarez, João Maia e Guilherme Campos. Submetido 
à votação, foi aprovado por unanimidade o parecer. O 
Senhor Presidente, Deputado Edmilson Valentim, co-
locou em votação a ata da presente reunião. Não ha-
vendo quem quisesse discuti-la, foi aprovada. ENCER-
RAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presiden-
te encerrou a reunião, às dez horas e trinta e dois 
minutos, antes, porém, convocou os senhores mem-
bros para Audiência Pública extraordinária, a fim de 
discutir o tema “ O Impacto Econômico da Preparação 
e Realização da Copa do Mundo de 2014 e das Olim-
píadas em 2016, na cidade do Rio de Janeiro, em se-
guida neste Plenário. E, para constar, eu, Anamélia 
Lima Rocha M. Fernandes, lavrei a presente Ata, que 
por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Pre-
sidente, Deputado Edmilson Valentim, e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados. O interior teor en-
contra-se gravado, passando o arquivo de áudio a in-
tegrar seu arquivo documental.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Vigésima Primeira Reunião (Ordinária), 
Realizada em 23 de setembro de 2009.

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano 
de dois mil e nove, às dez horas e trinta e um minutos, 
no plenário dezesseis do Anexo II da Câmara dos De-
putados, reuniu-se, ordinariamente, sob a presidência 
do Deputado Eduardo Sciarra, Presidente, a Comissão 
de Desenvolvimento Urbano para apreciação do item 
constante da pauta. Conforme a Lista de Presença, 
compareceram os Deputados Eduardo Sciarra – Pre-
sidente; João Bittar, Fernando Chucre e José Chaves 
– Vice-Presidentes; Angela Amin, Emília Fernandes, 
Flaviano Melo, Francisco Praciano, João Carlos Bace-
lar, Zezéu Ribeiro, José Carlos Machado, Evandro Mi-
lhomen, Fernando Chiarelli e Osmar Júnior – titulares; 
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Acélio Casagrande, Jurandy Loureiro, Gustavo Fruet, 
José Carlos Vieira, Onix Lorenzoni, Flávio Dino e Léo 
Vivas – suplentes. Deixaram de comparecer os De-
putados Chico Abreu, Marcelo Melo, Mário Heringer 
e José Paulo Tóffano – titulares. Abertos os trabalhos, 
foram aprovadas, sem observações, as ATAS da dé-
cima nona e vigésima reuniões, cujas leituras foram 
dispensadas, tendo em vista que cópias foram distri-
buídas antecipadamente. Passou-se à ORDEM DO 
DIA: 1) Projeto de Lei nº 5.207/09 – da Sra. Manuela 
D’ávila – que “altera a Lei nº 11.124, de 16 de junho 
de 2005, para dispor sobre a reserva de recursos do 
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – 
FNHIS – para a população jovem”. Relator: Deputado 
Francisco Praciano. Parecer: pela aprovação. Foi o 
Projeto de Lei retirado de pauta de ofício, tendo em 
vista a ausência do Relator em plenário no momento 
da apreciação da matéria. Nada mais havendo a tra-
tar, às dez horas e trinta e três minutos, o Presidente 
encerrou os trabalhos, antes convocando reunião ex-
traordinária de audiência pública, a seguir, com a pre-
sença da Secretária de Patrimônio da União, Senhora 
Alexandra Reschke, para obtenção de esclarecimen-
tos sobre a “cobrança de Foro, Taxa de Ocupação e 
Laudêmio, incidentes sobre os chamados “terrenos 
de marinha e seus acrescidos”, e demais atribuições 
institucionais da Secretaria de Patrimônio da União”, 
conforme Requerimento de autoria do Deputado José 
Chaves, Coordenador da Subcomissão Especial dos 
Terrenos de Marinha e seus Acrescidos. O inteiro teor 
da reunião foi gravado, passando o arquivo de áudio a 
integrar o seu acervo documental. E, para constar, eu, 
Estevam dos Santos Silva, Secretário, lavrei a presente 
Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Presi-
dente, Deputado Eduardo Sciarra, e encaminhada à 
publicação no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Vigésima Segunda Reunião (Extraor-
dinária) de Audiência Pública, realizada em 23 de 
setembro de 2009.

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano 
de dois mil e nove, às dez horas e trinta e quatro mi-
nutos, no plenário dezesseis do Anexo II da Câmara 
dos Deputados, reuniu-se, extraordinariamente, sob 
a presidência do Deputado Eduardo Sciarra, Presi-
dente, a Comissão de Desenvolvimento Urbano para 
realização de audiência pública. Conforme a Lista de 
Presença, compareceram os Deputados Eduardo 
Sciarra – Presidente; João Bittar, Fernando Chucre e 
José Chaves – Vice-Presidentes; Angela Amin, Emília 

Fernandes, Flaviano Melo, Francisco Praciano, João 
Carlos Bacelar, Zezéu Ribeiro, José Carlos Machado, 
Evandro Milhomen, Fernando Chiarelli e Osmar Júnior – 
titulares; Acélio Casagrande, Jurandy Loureiro, Gustavo 
Fruet, José Carlos Vieira, Onyx Lorenzoni, Flávio Dino 
e Léo Vivas – suplentes. Deixaram de comparecer os 
Deputados Chico Abreu, Marcelo Melo, Mário Heringer 
e José Paulo Tóffano – titulares. Compareceu, ainda, o 
Deputado Domingos Dutra, não membro da Comissão. 
Abertos os trabalhos, passou-se à ORDEM DO DIA: 
audiência pública destinada à obtenção de esclareci-
mentos sobre a “cobrança de Foro, Taxa de Ocupação 
e Laudêmio, incidentes sobre os chamados “terrenos 
de marinha e seus acrescidos”, e demais atribuições 
institucionais da Secretaria de Patrimônio da União – 
SPU”, nos termos do Requerimento nº 66/09, do De-
putado José Chaves, Coordenador da Subcomissão 
Especial dos Terrenos de Marinha e Seus Acrescidos, 
com a presença da Senhora Alexandra Reschke – titular 
da Secretaria de Patrimônio da União. Inicialmente, o 
Presidente destacou que o tema em questão vinha me-
recendo a atenção da Comissão, tanto que fora criada 
a Subcomissão Especial, composta pelos Deputados 
José Chaves – Coordenador, José Carlos Machado, 
Angela Amin, Flávio Dino, Evandro Milhomen e Marce-
lo Melo, e realizada reunião de audiência pública, no 
dia quinze de julho, para obtenção de esclarecimentos 
sobre a “localização geodésica da linha da preamar 
média de 1831 – LPM/1831, com vistas à demarca-
ção dos terrenos de marinha e seus acrescidos”, re-
querida, também, pelo Deputado José Chaves, com a 
presença do Engenheiro-Cartógrafo Obéde Pereira de 
Lima, estudioso da matéria, que trouxera ao Colegia-
do importantes contribuições. Em seguida, convidou 
a Senhora Alexandra Reschke para compor a mesa e 
discorreu sobre as normas regimentais que disciplinam 
os procedimentos adotados nas audiências públicas. 
Ato contínuo, concedeu a palavra ao Deputado José 
Chaves para prestar esclarecimentos aos presentes 
acerca do Requerimento que deu origem à audiência 
pública em andamento. Findos os esclarecimentos, o 
Deputado José Chaves, 3º Vice-Presidente da Comis-
são, assumiu a presidência da reunião e, dando início 
à exposição, concedeu a palavra à Senhora Alexandra 
Reschke, que, ao longo de sua explanação, registrou 
a presença dos Senhores Yeda Cunha de Medeiros 
Pereira, Gerente Regional no Estado do Rio Grande 
do Norte; Neuton Miranda Sobrinho, Gerente Regional 
no Estado do Pará; Dinarte Antônio Vaz, Gerente Re-
gional no Estado do Paraná, cuja presença fora assi-
nalada, anteriormente, pelo Presidente da Comissão; 
Rogério Veiga Aranha, Gerente Regional no Estado de 
Minas Gerais; Luciano Fávaro Bissi, Gerente Regional 
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no Estado do Espírito Santo; Louise Henriques Ritzel, 
Diretora responsável pelo Departamento de Recursos 
Internos; Paulo César Campos, Diretor de recursos 
Estratégicos; Luciano Ricardo Azevedo Roda, Diretor 
responsável pelo Departamento de Destinação; Kle-
ber Alexandre Balsanelli, Diretor de Incorporação de 
Imóveis; e Paulo Simões, Assessor de Inventariança. 
Durante o período destinado à apresentação da con-
vidada, autorizado pela presidência, usou da palavra, 
para apresentar esclarecimentos sobre o objeto da au-
diência pública, o Diretor Paulo Campos. Ao término da 
exposição da Senhora Secretária, usaram da palavra 
para interpelação os Deputados José Carlos Macha-
do, Flávio Dino, Fernando Chiarelli, Fernando Chucre, 
Zezéu Ribeiro, José Carlos Vieira, Jurandy Loureiro e 
José Chaves. Após as considerações finais da Senhora 
Alexandra Reschke, o Presidente agradeceu sua pre-
sença e, nada mais havendo a tratar, às treze horas e 
oito minutos, encerrou os trabalhos, antes convocando 
reunião ordinária para o dia trinta, quarta-feira, às dez 
horas, no plenário dezesseis do Anexo II. O inteiro teor 
da reunião foi gravado, passando o arquivo de áudio a 
integrar o seu acervo documental. E, para constar, eu, 
Estevam dos Santos Silva, Secretário, lavrei a presente 
Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Presi-
dente, Deputado Eduardo Sciarra, e encaminhada à 
publicação no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Vigésima Terceira Reunião (Ordinária), 
Realizada em 30 de setembro de 2009.

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de 
dois mil e nove, às dez horas e vinte e oito minutos, 
no plenário dezesseis do Anexo II da Câmara dos De-
putados, reuniu-se, ordinariamente, sob a presidência 
do Deputado Eduardo Sciarra, Presidente, a Comissão 
de Desenvolvimento Urbano para apreciação dos itens 
constantes da pauta. Conforme a Lista de Presença, 
compareceram os Deputados Eduardo Sciarra – Pre-
sidente; João Bittar, Fernando Chucre e José Chaves 
– Vice-Presidentes; Angela Amin, Chico Abreu, Fran-
cisco Praciano, João Carlos Bacelar, Marcelo Melo, 
José Carlos Machado e Fernando Chiarelli – titulares; 
Acélio Casagrande, Jurandy Loureiro e Gustavo Fruet 
– suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados 
Emília Fernandes, Flaviano Melo, Zezéu Ribeiro, Evan-
dro Milhomen, Mário Heringer, Osmar Júnior e José 
Paulo Tóffano – titulares. Abertos os trabalhos, foram 
aprovadas, sem observações, as ATAS da vigésima 
primeira e vigésima segunda reuniões, cujas leituras 
foram dispensadas, tendo em vista que cópias foram 

distribuídas antecipadamente. Passou-se à ORDEM DO 
DIA. Inicialmente, o Presidente comunicou ao Plenário 
que, nos termos do art. 164, inciso II, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, declarou prejudi-
cados o Projeto de Lei nº 4.967/2009 – do Sr. Nelson 
Bornier – que “obriga que no mínimo 5% (cinco por 
cento) das unidades habitacionais desenvolvidas pelos 
Estados, municípios ou por ele subsidiados com recur-
sos da administração pública federal, sejam destinadas 
a pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos“, conforme manifestação da Deputada Angela 
Amin, Relatora da matéria neste Órgão Técnico, e o 
Projeto de Lei nº 5.808/2009 – do Sr. Francisco Rossi 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da destinação 
de pelo menos 5% (cinco por cento) das unidades ha-
bitacionais desenvolvidas pelos Estados, Municípios 
ou por ele subsidiados com recursos da Administração 
Pública Federal, a pessoas com idade igual ou superior 
a 60 (sessenta) anos”, apensado àquela proposição, 
em virtude da aprovação por esta Casa do Projeto de 
Lei nº 129/2007 – do Sr. Vanderlei Macris – que “altera 
o inciso I do art. 38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro 
de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para 
reservar aos idosos cinco por cento das unidades re-
sidenciais em programas habitacionais públicos ou 
subsidiados com recursos públicos”. Com a palavra, 
a Deputada Angela Amin esclareceu que essa maté-
ria fora amplamente discutida na Comissão e que os 
idosos já haviam sido contemplados no Estatuto do 
Idoso, não restando mais o que discutir sobre esse 
assunto. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Pre-
sidente submeteu à apreciação da Comissão os itens 
da pauta: 1) Projeto de Lei nº 1.711/07 – do Senado 
Federal – que “altera a Lei nº 6.766, de 19 de dezem-
bro de 1979, para condicionar a pavimentação de vias 
urbanas à prévia implantação das redes de infra-estru-
tura urbana básica, e dá outras providências”. Relator: 
Deputado Fernando Chucre. Parecer: pela rejeição. O 
Projeto de Lei deixou de ser deliberado, em razão da 
ausência do Relator em plenário no momento da deli-
beração da matéria; 2) Projeto de Lei nº 4.816/09 – do 
Sr. José Santana de Vasconcellos – que “acrescenta 
dispositivo à Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
que dispõe sobre Registros Públicos e à Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o Código Civil, 
conferindo aos condomínios edilícios a oportunidade 
de se constituírem como pessoas jurídicas”. Relator: 
Deputado João Bittar. Parecer: pela aprovação, com 
emenda. Vista conjunta concedida, em dezesseis de 
setembro de dois mil e nove, aos Deputados Fernan-
do Chucre e Marcelo Melo, que apresentaram Voto em 
Separado em vinte e três de setembro de dois mil e 
nove. Foi o Projeto de Lei retirado de pauta de ofício a 
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requerimento do Relator, em atenção à solicitação do 
autor da matéria; e 3) Projeto de Lei nº 5.207/09 – da 
Sra. Manuela D’ávila – que “altera a Lei nº 11.124, de 
16 de junho de 2005, para dispor sobre a reserva de 
recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse 
Social – FNHIS – para a população jovem”. Relator: 
Deputado Francisco Praciano. Parecer: pela aprova-
ção. Procedeu à leitura do Parecer o Relator, Deputado 
Francisco Praciano. Discutiu a matéria o Deputado João 
Bittar. Em votação, foi o Parecer do Relator aprovado, 
por unanimidade. Informado do falecimento de pessoa 
de seu relacionamento familiar, o Deputado Francisco 
Praciano apresentou suas escusas por ter que se au-
sentar do plenário. O Presidente, ao lamentar o ocor-
rido, agradeceu a presença do Parlamentar e, dando 
sequência aos trabalhos, comunicou ao Plenário que 
estava prevista reunião de audiência pública, conjunta 
com a Comissão de Fiscalização Financeira e Contro-
le, para o dia seis de outubro, terça-feira, às quatorze 
horas e trinta minutos, para discussão dos preparati-
vos para a Copa do Mundo de Futebol de 2014, com 
a presença do Ministro das Cidades, Senhor Márcio 
Fortes, cuja confirmação da presença estava sendo 
aguardada para aquela tarde. E, nada mais haven-
do a tratar, às dez horas e quarenta e três minutos, o 
Presidente encerrou os trabalhos, antes convocando 
reunião ordinária para o dia sete de outubro, quarta-
feira, às dez horas, no plenário dezesseis do Anexo 
II. O inteiro teor da reunião foi gravado, passando o 
arquivo de áudio a integrar o seu acervo documental. 
E, para constar, eu, Estevam dos Santos Silva, Secre-
tário, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado Eduardo Sciarra, 
e encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos 
Deputados. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Vigésima Quarta Reunião (Ordinária), 
Realizada em 7 de outubro de 2009.

Aos sete dias do mês de outubro do ano de 
dois mil e nove, às dez horas e vinte e nove minutos, 
no plenário dezesseis do Anexo II da Câmara dos 
Deputados, reuniu-se, ordinariamente, sob a presi-
dência do Deputado Eduardo Sciarra, Presidente, a 
Comissão de Desenvolvimento Urbano para aprecia-
ção dos itens constantes da pauta. Conforme a Lista 
de Presença, compareceram os Deputados Eduardo 
Sciarra – Presidente; João Bittar e Fernando Chucre 
– Vice-Presidentes; Angela Amin, Chico Abreu, João 
Carlos Bacelar, Zezéu Ribeiro, José Carlos Macha-
do, Fernando Chiarelli, Mário Heringer e Osmar Jú-

nior – titulares; Jurandy Loureiro, Luiz Carlos Busato, 
Gustavo Fruet e Léo Vivas – suplentes. Deixaram de 
comparecer os Deputados Emília Fernandes, Flaviano 
Melo, Francisco Praciano, Marcelo Melo, Evandro Mi-
lhomen e José Paulo Tóffano – titulares. O Deputado 
José Chaves encaminhou expediente justificando sua 
ausência. Da mesma forma, o Deputado Flaviano Melo 
justificou sua ausência nesta reunião e na realizada em 
trinta de setembro. Abertos os trabalhos, foi aprovada, 
sem observação, a ATA da vigésima terceira reunião, 
cuja leitura foi dispensada, tendo em vista que cópias 
foram distribuídas antecipadamente. Em seguida, o 
Presidente deu conhecimento aos Deputados do se-
guinte EXPEDIENTE encaminhado à Comissão: Ofício 
nº 596/2009, do Líder do Partido dos Trabalhadores, 
Deputado Cândido Vaccarezza, solicitando que seja o 
Deputado Pepe Vargas – PT/RS retirado da condição 
de membro suplente na Comissão de Desenvolvimen-
to Urbano. Prosseguindo, o Presidente comunicou aos 
Parlamentares que, além do Ministro das Cidades, 
Senhor Márcio Fortes, que comparecera na tarde do 
dia anterior em audiência pública, conjunta com as 
Comissões de Fiscalização Financeira e Controle e 
de Turismo e Desporto, para prestar esclarecimentos 
sobre os preparativos para a Copa do Mundo de Fu-
tebol de 2014, haveria, ainda, reunião de audiência 
pública, conjunta com aquelas Comissões, prevista 
para o dia vinte e oito de outubro, quarta-feira, com a 
presença do Ministro do Esporte, Senhor Orlando Sil-
va, para tratar do mesmo tema. Acrescentou, que, no 
encontro que mantivera naquela reunião com o Minis-
tro Márcio Fortes, reiterou convite ao Ministro para, em 
reunião de audiência pública, prestar esclarecimentos 
sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida, conforme 
Requerimentos já aprovados, tendo o Senhor Ministro 
solicitado que fosse contatado na terça-feira da sema-
na subsequente para verificar a possibilidade de seu 
comparecimento na referida reunião no dia quatorze, 
quarta-feira. Encerrando sua alocução, o Presidente 
alertou aos Parlamentares, em razão de as pautas das 
reuniões permanecerem diminutas, que aguardava o 
encaminhamento pelos Deputados designados relato-
res do pareceres para serem deliberados pela Comis-
são. Passou-se à ORDEM DO DIA: 1) Projeto de Lei 
nº 1.944/03 – do Sr. Gonzaga Patriota – que “define 
condições para circulação de veículos automotores em 
áreas urbanas tombadas e dá outras providências”. 
Relator: Deputado Zezéu Ribeiro. Parecer: pela rejei-
ção. Vista concedida ao Deputado Fernando Chiarelli 
em vinte de maio de dois mil e nove. O Projeto de Lei 
não foi apreciado, em razão da ausência do Relator em 
plenário no momento da deliberação da matéria; e 2) 
Projeto de Lei nº 1.711/07 – do Senado Federal – que 
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“altera a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para 
condicionar a pavimentação de vias urbanas à prévia 
implantação das redes de infra-estrutura urbana básica, 
e dá outras providências”. Relator: Deputado Fernando 
Chucre. Parecer: pela rejeição. Usou da palavra para 
apresentação do Parecer o Relator, Deputado Fernando 
Chucre. Em votação, foi o Parecer contrário do Relator 
aprovado, por unanimidade. O Presidente solicitou o 
empenho dos Deputados, numa ação conjunta, junto 
ao Presidente da Casa, Deputado Michel Temer, para 
votação no plenário da Câmara do Projeto de Lei nº 
3.057/00, para que as questões relativas ao parcela-
mento do solo fossem resolvidas definitivamente, não 
obstante a interferência sofrida por essa Proposição 
com a votação das Medidas Provisórias nºs. 459/09 e 
460/09. Em atenção à indagação do Deputado Fernan-
do Chucre, que se manifestara sobre a possibilidade 
de agendamento de uma ou duas audiências públicas 
para tratar de questões referentes à legislação habi-
tacional, tendo em vista que fora indicado, na Comis-
são de Consolidação da Legislação, para apresentar 
a reunião das normas legais atinentes à habitação, já 
em fase de finalização, o Presidente, aquiescendo a 
pretensão do Parlamentar, solicitou que fosse forma-
lizado requerimento nesse sentido para ser apreciado 
pela Comissão. Durante a sua explanação, o Deputa-
do Fernando Chucre ressaltou ser esta Comissão um 
espaço adequado para tratar dessa matéria. Nada 
mais havendo a tratar, às dez horas e quarenta e um 
minutos, o Presidente encerrou os trabalhos, antes 
convocando reunião ordinária para o dia quatorze de 
outubro, quarta-feira, às dez horas, no plenário dezes-
seis do Anexo II. O inteiro teor da reunião foi gravado, 
passando o arquivo de áudio a integrar o seu acervo 
documental. E, para constar, eu, Estevam dos San-
tos Silva, Secretário, lavrei a presente Ata, que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Eduardo Sciarra, e encaminhada à publicação no Di-
ário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 39ª Reunião Ordinária Realizada em 04 
de novembro de 2009.

Às dez horas e trinta e nove minutos do dia qua-
tro de novembro de dois mil e nove, reuniu-se a Co-
missão de Finanças e Tributação, no Plenário Depu-
tado Mussa Demes (Plenário nº 04) do Anexo II da 
Câmara dos Deputados, sob a presidência do Depu-
tado Vignatti, Presidente; e com a presença dos se-
nhores Deputados Antonio Palocci, Luiz Carlos Hauly 
e Félix Mendonça, respectivamente, 1º, 2º e 3º Vice-

Presidentes; Aelton Freitas, Arnaldo Madeira, Carlos 
Melles, Ciro Pedrosa, Eduardo Amorim, Geraldinho, 
Gladson Cameli, Guilherme Campos, João Dado, João 
Pizzolatti, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Carreira, 
Manoel Junior, Marcelo Castro, Pedro Eugênio, Pedro 
Novais, Pepe Vargas, Ricardo Barros, Vicentinho Alves 
e Virgílio Guimarães (Titulares); Bilac Pinto, João Bittar, 
Leonardo Quintão, Maurício Quintella Lessa, Osmar 
Júnior, Reginaldo Lopes, Tonha Magalhães e Zonta 
(Suplentes). Compareceu também a Deputada Maria 
Helena, como não-membro. Deixaram de comparecer 
os Deputados Alfredo Kaefer, Andre Vargas, Armando 
Monteiro, Ilderlei Cordeiro, Ricardo Berzoini, Rodrigo 
Rocha Loures, Silvio Costa e Wilson Santiago. ABER-
TURA: Havendo número regimental, o Presidente de-
clarou abertos os trabalhos e colocou em apreciação 
a ata da 38ª Reunião Ordinária Deliberativa, realizada 
em 28 de outubro, cujas cópias foram distribuídas aos 
membros. Em seguida, por solicitação do Deputado 
Félix Mendonça, foi dispensada a leitura da ata e, não 
havendo quem quisesse discuti-la, para possíveis re-
tificações, foi aprovada, unanimemente, a ata da 38ª 
Reunião Ordinária Deliberativa. EXPEDIENTE: O Pre-
sidente comunicou aos senhores membros o recebi-
mento de correspondência do Instituto dos Advogados 
Brasileiros, de 4 de setembro de 2009, que manifesta 
apoio ao Projeto de Lei nº 7.319/06, apensado ao Pro-
jeto de Lei nº 6.500/06, de autoria do Sr. Francisco 
Dornelles, que “autoriza a compensação de imposto 
de renda a ser restituído a contribuinte, pessoa física”. 
A referida proposição tramita na Comissão de Finan-
ças e Tributação, onde aguarda parecer do relator, 
Deputado Eduardo Cunha. ORDEM DO DIA: A seguir, 
informou que havia sobre a mesa requerimentos de 
inversão de pauta para os itens 24 e 9, respectivamen-
te, PL nº 4.752-A/09 e PLP nº 277/08. REQUERIMEN-
TO – do Sr. Julio Semeghini – para que “seja aprecia-
do preferencialmente, o item 24, nos termos regimen-
tais”. Em votação, aprovado, unanimemente, o reque-
rimento. REQUERIMENTO – do Sr. Geraldinho – para 
que “seja apreciado preferencialmente, o item 9, nos 
termos regimentais”. Encaminharam contrariamente 
ao requerimento os Deputados Luiz Carlos Hauly, pelo 
PSDB – e Guilherme Campos, pelo DEM; e, favoravel-
mente, os Deputados Geraldinho, autor do requeri-
mento, e João Dado, relator da matéria. O Deputado 
Ricardo Barros manifestou sua preocupação com a 
inversão de pauta em virtude da importância da apre-
ciação do item 01 da pauta, Requerimento nº 221/09, 
de sua autoria. O Presidente suspendeu a reunião por 
cinco minutos para os membros acordarem a respeito 
da matéria. Reabertos os trabalhos, o Presidente con-
cedeu a palavra ao Deputado Geraldinho, que retirou 
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o requerimento. A seguir, passou-se a apreciação do 
item 24 da pauta. 24) PROJETO DE LEI Nº 4.752-A/09 
– do Poder Executivo – que “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”. RELA-
TOR: Deputado JULIO SEMEGHINI. PARECER: pela 
adequação financeira e orçamentária, com emenda. 
O Presidente concedeu a palavra ao relator para lei-
tura do parecer. Discutiram a matéria os Deputados 
Pepe Vargas e João Dado. O Deputado Pepe Vargas 
questionou a necessidade de uma emenda de ade-
quação e concedeu aparte ao Deputado Julio Seme-
ghini. O relator apresentou a emenda de adequação, 
como complementação de voto, de modo a substituir 
a emenda anteriormente apresentada em seu parecer. 
Em votação, aprovado, unanimemente, o parecer, com 
complementação de voto: substituída a emenda de 
relator com o objetivo de incluir artigo que condiciona 
a criação dos cargos, postos e graduações à sua ex-
pressa autorização em anexo próprio da Lei Orçamen-
tária Anual. O Presidente anunciou a apreciação dos 
requerimentos. 01) REQUERIMENTO Nº 221/09 – do 
Sr. Ricardo Barros – que “requer a realização de reu-
nião de audiência pública com os relatores setoriais e 
os membros da Comissão de Finanças e Tributação 
para debater a Proposta Orçamentária para 2010 quan-
to às Áreas Temáticas V – Planejamento e Desenvol-
vimento Urbano e VI – Fazenda, Desenvolvimento e 
Turismo, nos termos dos arts. 26, 62 e 63 da Resolu-
ção nº 1/2006 – CN”. Discutiram a matéria os Deputa-
dos Pedro Eugênio, que propôs a inclusão do relator 
setorial da subárea temática da Secretaria de Assun-
tos Estratégicos da Presidência da República, e João 
Dado, que sugeriu a inclusão do relator-geral. O De-
putado Ricardo Barros acatou as sugestões propostas. 
Em votação, aprovado, unanimemente, o requerimen-
to, com alterações. ALTERAÇÕES: inclusão, como 
convidados, do relator setorial da subárea temática da 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência 
da República e do Relator-Geral. 02) REQUERIMEN-
TO Nº 222/09 – do Sr. Arnaldo Madeira – que “requer 
a realização de Audiência Pública nesta Comissão de 
Finanças e Tributação para discutir o PL nº 4.413/08, 
que “regulamenta o exercício da Arquitetura e Urba-
nismo, cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil – CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Ur-
banismo dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras 
providências”. O Presidente lembrou que já havia sido 
aprovado o Requerimento nº 220/09, de autoria do 
Deputado Guilherme Campos, para realização desta 
audiência pública e concedeu a palavra ao Deputado 
Arnaldo Madeira, autor do requerimento. O Deputado 
Arnaldo Madeira justificou a apresentação do reque-

rimento a pedido do Deputado Fernando Chucre que 
propôs a inclusão de representantes para a realização 
da audiência, mas que já havia acordado com o De-
putado Guilherme Campos em limitar o convite a dois 
representantes de cada listagem apresentada nos re-
querimentos. O Deputado Guilherme Campos anunciou 
o nome dos convidados representantes do Requeri-
mento nº 220/09, aprovado na reunião do dia 28 de 
outubro: os Senhores Marcos Túlio de Melo e Augusto 
de Lima; e representantes do Requerimento nº 222/09: 
os Senhores Ângelo Arruda e Jaime Lerner. Em vota-
ção, aprovado, unanimemente, o requerimento. Logo 
após, por acordo dos membros da Comissão, foram 
apreciadas em bloco as seguintes matérias: Bloco I: 
pela incompatibilidade e/ou inadequação financeira e 
orçamentária – Projetos Autorizativos: 03) PROJETO 
DE LEI Nº 3.918-A/08 – do Senado Federal (PLS nº 
25/08) – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Es-
cola Técnica Federal de Construção Naval de Itajaí, no 
Município de mesmo nome, no Estado de Santa Ca-
tarina”. RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 19) PRO-
JETO DE LEI Nº 1.382-A/07 – do Sr. Carlos Brandão 
– que “autoriza o Poder Executivo a criar o Centro Fe-
deral de Educação Tecnológica de Colinas, no Muni-
cípio de Colinas, Estado do Maranhão”. RELATOR: 
Deputado GUILHERME CAMPOS. 20) PROJETO DE 
LEI Nº 2.011-A/07 – do Sr. Dr. Ubiali – que “dispõe so-
bre a criação da Universidade Aberta presencial de 
Franca – SP”. RELATOR: Deputado ILDERLEI COR-
DEIRO. 21) PROJETO DE LEI Nº 2.798-A/08 – do Sr. 
Uldurico Pinto – que “autoriza o Poder Executivo a criar 
a Universidade Federal do Extremo Sul da Bahia – 
UFESB, com sede na cidade de Teixeira de Freitas e 
campi nas cidades de Eunápolis, Porto Seguro, Itama-
rajú e Santa Cruz de Cabrália, dentre outras”. RELA-
TOR: Deputado ARNALDO MADEIRA. O Presidente 
comunicou a retirada de ofício do item 19, em virtude 
da apresentação de retirada de tramitação do projeto. 
Anunciou que havia sobre a mesa requerimentos de 
retirada de pauta. REQUERIMENTO – do Sr. Guilher-
me Campos – para que “seja retirado de pauta o item 
03, nos termos regimentais”. REQUERIMENTO – dos 
Srs. Manoel Junior e João Dado – para que “seja reti-
rado de pauta o item 20, nos termos regimentais”. Em 
votação, aprovados, unanimemente, os requerimentos. 
Retirados de pauta os itens 03 e 20. Seguiu-se a vo-
tação do item 21. Em votação, aprovado o parecer, 
contra o voto do Deputado Luiz Carlos Hauly. Bloco II: 
pela incompatibilidade e/ou inadequação financeira e 
orçamentária: 18) PROJETO DE LEI Nº 4.512-A/04 – 
do Sr. Vicentinho – que “institui Programa de Alimen-
tação para os Trabalhadores Rurais”. (Apensado: PL 
nº 1.298/07) RELATOR: Deputado GUILHERME CAM-
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POS. 26) PROJETO DE LEI Nº 2.097-A/07 – do Sr. 
Antonio Carlos Magalhães Neto – que “acrescenta 
parágrafo ao artigo 16 da Lei nº 10.865, de 30 de abril 
de 2004, que dispõe sobre a Contribuição para os Pro-
gramas de Integração Social e de Formação do Patri-
mônio do Servidor Público e a Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social incidentes sobre 
a importação de bens e serviços e dá outras providên-
cias”. RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 28) PRO-
JETO DE LEI Nº 3.254-A/04 – do Sr. Geraldo Resende 
– que “acrescenta inciso ao art. 2º da Lei nº 8.742, de 
7 de dezembro de 1993”. RELATOR: Deputado PEPE 
VARGAS. 29) PROJETO DE LEI Nº 2.614/07 – do Sr. 
João Dado – que “dispõe sobre a isenção do Imposto 
sobre Produtos industrializados (IPI) incidente sobre 
veículos adquiridos por fiscais de administrações tri-
butárias federal, estaduais, distrital e municipais, nas 
condições que estabelece”. RELATOR: Deputado JOÃO 
PAULO CUNHA. 30) PROJETO DE LEI Nº 5.069-A/05 
– da Sra. Gorete Pereira – que “altera prazo estabele-
cido na Medida Provisória nº 2.217-3, de 04 de setem-
bro de 2001, que modifica a Lei nº 10.233, de 2001”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 31) PROJE-
TO DE LEI Nº 295-A/07 – do Sr. Geraldo Pudim – que 
“cria o Fundo de Emergência , com os recursos que 
especifica, para atendimento aos Estados e Municípios 
atingidos por desastres climáticos”. RELATOR: Depu-
tado PEDRO EUGÊNIO. 32) PROJETO DE LEI Nº 
1.555-A/07 – da Sra. Sandra Rosado – que “concede 
subvenção econômica ao preço do óleo diesel consu-
mido por produtores rurais e transportadores de insu-
mos e produtos destinados ou provenientes da ativi-
dade agrícola”. RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊ-
NIO. O Presidente anunciou que havia sobre a mesa 
requerimentos de retirada de pauta. REQUERIMENTO 
– dos Srs. Pepe Vargas e João Dado – para que “seja 
retirado de pauta, por 10 sessões, o item 18, nos ter-
mos regimentais”. REQUERIMENTO – do Sr. Guilher-
me Campos – para que “seja retirado de pauta o item 
26, nos termos regimentais”. REQUERIMENTO – do 
Sr. João Dado – para que “seja retirado de pauta, por 
10 sessões, o item 29, nos termos regimentais”. RE-
QUERIMENTO – dos Srs. Manoel Junior e João Dado 
– para que “seja retirado de pauta o item 32, nos ter-
mos regimentais”. Em votação, aprovados, unanime-
mente, os requerimentos. Retirados de pauta os itens 
18, 26, 29 e 32. Seguiu-se a votação dos itens rema-
nescentes do bloco. Em votação, aprovados, unanime-
mente, os pareceres dos itens 28, 30 e 31. Bloco III: 
Projetos pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição: 

14) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 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”. RELATOR: Deputado VIRGÍLIO GUIMARÃES. 
25) PROJETO DE LEI Nº 7.254-A/06 – do Sr. Ronaldo 
Caiado – que “altera a exigibilidade bancária para apli-
cação em crédito rural”. RELATOR: Deputado SILVIO 
COSTA. 27) 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 fiduciá-
ria de coisa imóvel e dá outras providências’, para im-
pedir que os idosos de baixa renda sejam discrimina-
dos na contratação de seguro habitacional incidente 
sobre a aquisição da casa própria”. (Apensados: PL’s 
nºs 772/07 e 778/07) RELATOR: Deputado PEDRO 
EUGÊNIO. O Presidente anunciou que havia sobre a 
mesa requerimentos, de autoria do Deputado Guilher-
me Campos, de retirada de pauta de todos os itens do 
bloco. Em votação, aprovados, unanimemente, os re-
querimentos. Retirados de pauta os itens 14, 25 e 27. 
Desfeito o bloco. Bloco IV: Projetos pela não implicação 
da matéria com aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa públicas, não cabendo pronunciamento 
quanto à adequação financeira e orçamentária e, no 
mérito, pela aprovação: 04) PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 863/08 – do Senado Federal (PDS 
nº 190/08) – que “aprova a Programação Monetária 
relativa ao terceiro trimestre de 2008”. RELATOR: De-
putado ANTONIO PALOCCI. 05) PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 865/08 – do Senado Fede-
ral (PDS nº 137/08) – que “aprova a Programação 
Monetária relativa ao primeiro trimestre de 2008”. RE-
LATOR: Deputado ANTONIO PALOCCI. 06) PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 866/08 – do Senado 
Federal (PDS nº 11/08) – que “aprova a Programação 
Monetária para o quarto trimestre de 2007”. RELATOR: 
Deputado ANTONIO PALOCCI. 07) PROJETO DE LEI 
Nº 4.121/08 – do Senado Federal (PLS nº 26/00) – que 
“altera a Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995, para 
tratar do comparecimento do Presidente do Banco 
Central do Brasil na Comissão de Assuntos Econômi-
cos do Senado Federal e para extinguir a obrigatorie-
dade de apresentação da programação monetária 
trimestral e a vinculação legal entre emissão de moe-
da e reservas cambiais”. RELATOR: Deputado GLAD-
SON CAMELI. 10) PROJETO DE LEI COMPLEMEN-
TAR Nº 408/08 – do Sr. Dr. Talmir – que “modifica o art. 
17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 2008, para am-
pliar as exigências para a concessão de subvenções 
sociais”. RELATOR: Deputado JOÃO PAULO CUNHA. 
11) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 437/08 
– do Sr. Luiz Alberto – que “altera a Lei Complementar 
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nº 116, de 31 de julho de 2003, que ‘dispõe sobre o 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de 
competência dos Municípios e do Distrito Federal, e 
dá outras providências’ “. RELATOR: Deputado ANDRE 
VARGAS. 15) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 460/09 – do Sr. José Aníbal e outros – que “dispõe 
sobre a contratação de operações de crédito por mu-
nicípios e dá outras providências”. RELATOR: Depu-
tado MANOEL JUNIOR. 16) PROJETO DE LEI COM-
PLEMENTAR Nº 470/09 – do Sr. Gustavo Fruet – que 
“altera o Código Tributário Nacional”. RELATOR: De-
putado PEDRO EUGÊNIO. 17) PROJETO DE DECRE-
TO LEGISLATIVO Nº 1.587/09 – do Sr. Miro Teixeira 
– que “susta os efeitos do Item 9.1 do Acórdão nº 
2731/2008 – TCU, exarado nos autos do Processo TC 
017.177/2008-2, mediante o qual aquele Tribunal ‘firma 
o entendimento de que a expressão recursos 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 fundamento 
na citada lei, mas também toda e qualquer receita au-
ferida com a utilização de recursos humanos e mate-
riais das Instituições Federais de Ensino Superior (...)’ 
“. RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS. 23) PROJE-
TO DE LEI Nº 4.659-A/09 – do Senado Federal (PLS 
nº 461/08) – que “autoriza a Caixa Econômica Federal 
a realizar concurso especial da Mega-Sena, com a 
finalidade de destinar recursos às vítimas das enchen-
tes de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado CARLOS 
MELLES. 34) PROJETO DE LEI Nº 3.581-A/08 – do 
Sr. Fernando Diniz – que “dispõe sobre o regime de 
capital estrangeiro oriundo de fundos soberanos e dá 
outras providências”. RELATOR: Deputado PEDRO 
EUGÊNIO. O Presidente anunciou que havia sobre a 
mesa requerimentos de retirada de pauta. REQUERI-
MENTO – do Sr. Pepe Vargas – para que “seja retirado 
de pauta, por 10 sessões, o item 07, nos termos regi-
mentais”. REQUERIMENTO – do Sr. Luiz Carlos Hauly 
– para que “seja retirado de pauta, por 10 sessões, o 
item 11, nos termos regimentais”. REQUERIMENTO 
– do Sr. Ricardo Barros – para que “seja retirado de 
pauta o item 15, nos termos regimentais”. REQUERI-
MENTO – do Sr. Luiz Carreira – para que “seja retira-
do de pauta o item 16, nos termos regimentais”. RE-
QUERIMENTOS – dos Srs, Guilherme Campos, Luiz 
Carlos Hauly e Aelton Freitas – para que “seja retirado 
de pauta, por 9 sessões, o item 17, nos termos regi-
mentais”. REQUERIMENTO – do Sr. Pedro Eugênio 
– para que “seja retirado de pauta o item 34, nos ter-
mos regimentais”. Em votação, aprovados, unanime-
mente, os requerimentos. Retirados de pauta os itens 
7, 11, 15, 16, 17 e 34. O Deputado Luiz Carlos Hauly 
solicitou a retirada do bloco do item 10, para discussão 

em separado. Seguiu-se a votação dos itens remanes-
centes do bloco. Em votação, aprovados, unanimemen-
te, os pareceres dos itens 4, 5, 6 e 23. Encerradas as 
votações em bloco, passou-se à apreciação dos de-
mais itens da pauta. 08) PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR Nº 166/00 – do Sr. Walter Pinheiro e outros 
– que “dispõe sobre a cobrança de taxa, pelos Muni-
cípios, em casos de exercícios do poder de polícia que 
especifica”. RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. PA-
RECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, 
com Substitutivo. O Presidente anunciou que havia 
sobre a Mesa REQUERIMENTO – do Sr. Guilherme 
Campos – para que “seja retirado de pauta o item 8, 
nos termos regimentais”. Em votação, aprovado, una-
nimemente, o requerimento. Retirado de pauta em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Guilherme Campos. 09) PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR Nº 277/08 – da Sra. Luciana Genro – que 
“regulamenta o inciso VII do art. 153 da Constituição 
Federal (Imposto sobre Grandes Fortunas)”. RELATOR: 
Deputado JOÃO DADO. PARECER: pela compatibili-
dade e adequação financeira e orçamentária e, no 
mérito, pela aprovação, com Substitutivo. O Deputado 
Pepe Vargas solicitou vista, que foi concedida. 10) 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 408/08 – do 
Sr. Dr. Talmir – que “modifica o art. 17 da Lei nº 4.320, 
de 17 de março de 2008, para ampliar as exigências 
para a concessão de subvenções sociais”. RELATOR: 
Deputado JOÃO PAULO CUNHA. PARECER: pela não 
implicação da matéria com aumento ou diminuição da 
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e orçamen-
tária e, no mérito, pela aprovação. Em virtude da au-
sência do relator, o Presidente designou o Deputado 
Luiz Carlos Hauly relator substituto. O Deputado pro-
feriu parecer, acrescentando uma emenda modificati-
va ao parecer do relator. Discutiu a matéria o Deputa-
do João Dado. Em votação, aprovado, unanimemente, 
o parecer do relator substituto. 12) PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 295/05 – da Sra. Maria Helena 
– que “altera a Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 
1964, estabelecendo a obrigatoriedade de diferencia-
ção de tamanho de cédulas e moedas em função do 
respectivo valor, e dá outras providências”. (Apensa-
dos: PLP’s nº 371/06, 33/07, 271/08, 484/09 e 440/08) 
RELATOR: Deputado ARNALDO JARDIM. PARECER: 
pela não implicação da matéria com aumento ou dimi-
nuição da receita ou da despesa públicas, não caben-
do pronunciamento quanto à adequação financeira e 
orçamentária do Projeto e dos PLP’s nºs 371/06, 33/07, 
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271/08, 440/08 e 484/09, apensados, e, no mérito, pela 
aprovação do Projeto e dos PLP’s nºs 371/06, 33/07, 
271/08, 440/08 e 484/09, apensados, na forma do 
Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Fa-
mília, com três subemendas. Em virtude da ausência 
do relator, o Presidente designou o Deputado Geral-
dinho, relator substituto, que acatou na íntegra o pa-
recer do relator. Discutiram a matéria a Deputada Ma-
ria Helena, autora do projeto, que justificou a apresen-
tação do Projeto de Lei, e os Deputados Luiz Carreira, 
João Dado e Pepe Vargas. Em votação, aprovado, 
unanimemente o parecer do relator e do relator subs-
tituto. 13) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
116/07 – da Sra. Elcione Barbalho – que “acrescenta 
dispositivo à Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, 
que ‘dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e ins-
titui normas gerais de direito tributário aplicáveis à 
União, Estados e Municípios’ “. RELATOR: Deputado 
PEDRO EUGÊNIO. PARECER: pela adequação finan-
ceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição. O 
Presidente anunciou que havia sobre a Mesa REQUE-
RIMENTO – do Sr. Guilherme Campos – para que “seja 
retirado de pauta, por 5 sessões, o item 13, nos termos 
regimentais”. Em votação, aprovado, unanimemente, 
o requerimento. Retirado de pauta em virtude da apro-
vação de requerimento do Deputado Guilherme Cam-
pos. 22) PROJETO DE LEI Nº 1.568-A/07 – do Sena-
do Federal (PLS nº 99/03) – que “dispõe sobre requi-
sitos para a concessão, por instituições públicas, de 
financiamento, crédito e benefícios similares”. RELA-
TOR: Deputado JOÃO DADO. PARECER: incluindo a 
manifestação à emenda apresentada ao Substitutivo 
do relator, pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária do Projeto, da emenda da 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público e da emenda apresentada ao Substitutivo do 
relator da CFT e, no mérito, pela aprovação do Proje-
to e da emenda da CTASP, com Substitutivo, e pela 
rejeição da emenda ao Substitutivo do relator da CFT. 
Discutiram a matéria os Deputados Guilherme Campos 
e João Dado, relator da matéria, que acordaram retirar 
a matéria da pauta para chegar a um consenso. Reti-
rado de pauta a pedido do relator. 33) PROJETO DE 
LEI Nº 1.628/07 – do Sr. Antonio José Medeiros – que 
“modifica a Medida Provisória nº 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 compati-
bilidade financeira e orçamentária e, no mérito, pela 
aprovação, com Substitutivo. Retirado de pauta em 

virtude da ausência do relator. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os 
trabalhos às doze horas e dez minutos, antes porém, 
convocando os senhores parlamentares para as se-
guintes reuniões: no dia 11 de novembro, quarta-feira: 
às 10 horas, Reunião Ordinária Deliberativa, no Ple-
nário Deputado Mussa Demes (Plenário nº 04) e no 
dia 12 de novembro, quinta-feira, às 9h30, Reunião de 
Audiência Pública para discutir o PL 4.413/2008, que 
“regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo, 
cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
– CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo 
dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras provi-
dências”. E, para constar, eu, Alessandro Alves de 
Miranda, Secretário-Substituto, lavrei a presente Ata, 
que depois de lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente e encaminhada à publicação no Diário da 
Câmara dos Deputados. Deputado Vignatti, Presiden-
te. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 40ª Reunião Ordinária de Audiência 
Pública Realizada em 12 de novembro de 2009.

Às dez horas e um minuto do dia doze de no-
vembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de 
Finanças e Tributação, no Plenário nº 11 do Anexo II da 
Câmara dos Deputados, sob a presidência alternada do 
Deputado Vignatti, Presidente e dos Deputados Félix 
Mendonça, 3º Vice-Presidente e Guilherme Campos, 
autor do Requerimento nº 220 e com a presença dos 
senhores Deputados Andre Vargas, Arnaldo Madei-
ra, Carlos Melles, Eduardo Amorim, João Dado, Luiz 
Carreira, Pedro Eugênio e Virgílio Guimarães (Titula-
res). Compareceram também os Deputados Fernando 
Chucre, Luiz Carlos Busato, Paulo Teixeira e Pedro 
Wilson, como não-membros. Deixaram de comparecer 
os Deputados Aelton Freitas, Alfredo Kaefer, Antonio 
Palocci, Armando Monteiro, Ciro Pedrosa, Geraldinho, 
Gladson Cameli, Ilderlei Cordeiro, João Pizzolatti, Jú-
lio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Carlos Hauly, Manoel 
Junior, Marcelo Castro, Pedro Novais, Pepe Vargas, 
Ricardo Barros, Rodrigo Rocha Loures, Silvio Costa, 
Vicentinho Alves e Wilson Santiago. Justificou ausên-
cia o Deputado Ricardo Berzoini, por estar exercendo 
a função de Presidente do Partido dos Trabalhadores 
– PT. ABERTURA: Abertos os trabalhos, o Presidente 
informou que a audiência pública destinava-se a dis-
cutir o Projeto de Lei nº 4.413/08, que regulamenta o 
exercício da Arquitetura e Urbanismo, cria o Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR e os 
Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados 
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e do Distrito Federal, e dá outras providências, resul-
tado da aprovação dos Requerimentos nº 220/09, de 
autoria do Deputado Guilherme Campos, e nº 222/09, 
de autoria do Deputado Arnaldo Madeira. Logo após, 
convidou para tomar assento à mesa os seguintes 
convidados: Marcos Túlio de Melo, Presidente do Con-
selho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
– CONFEA; Angelo Arruda, Presidente da Federação 
Nacional de Arquitetos; Augusto César Mandagaran 
de Lima, representante do Núcleo de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia de Cachoeira do Sul – RS e 
Mário Limberger, Presidente da Federação Nacional 
dos Técnicos Agrícolas – FENATA, representando o Sr. 
Jaime Lerner, Arquiteto e Urbanista. Na sequência, o 
Presidente saudou a presença do Deputado Fernando 
Chucre e deu conhecimento aos presentes acerca dos 
procedimentos regimentais a serem seguidos, comuni-
cando que a reunião seria gravada e a concessão do 
tempo de dez minutos, prorrogável, para cada expo-
sitor. A seguir, o Presidente fez considerações acerca 
do Projeto de Lei em discussão e passou a palavra ao 
primeiro expositor, Sr. Angelo Arruda, Presidente da 
Federação Nacional de Arquitetos. Logo após, o Pre-
sidente passou a direção dos trabalhos ao Deputado 
Félix Mendonça, 3º Vice- Presidente. Em seguida, o 
Deputado Félix Mendonça, passou a presidência ao 
Deputado Guilherme Campos, autor do requerimento 
nº 220/09, que em seguida, concedeu a palavra ao 
segundo expositor Sr. Marcos Túlio de Melo, Presiden-
te do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia – CONFEA. O Presidente, Deputado Gui-
lherme Campos, informou que a reunião estava sendo 
transmitida pela internet. Em seguida passou a palavra 
ao expositor Sr. Mário Limberger, Presidente da Fede-
ração Nacional dos Técnicos Agrícolas – FENATA. Na 
sequência, manifestou-se o último expositor, Sr. Augusto 
César Mandagaran de Lima, representante do Núcleo 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Cachoeira 
do Sul – RS. Encerradas as exposições, o Presidente 
informou que, regimentalmente, teriam preferência no 
debate os autores dos requerimentos e os membros 
da Comissão, mas atendendo a pedido, passaria a 
palavra ao Deputado Luiz Carlos Busato. Logo após, 
manifestou-se o Deputado Arnaldo Madeira, como autor 
do Requerimento nº 222/09. Nos termos regimentais, 
o Deputado Virgílio Guimarães, assumiu a presidência 
e passou a palavra ao Deputado Guilherme Campos, 
como autor do Requerimento nº 220, para fazer suas 
considerações. Nos termos regimentais, o Deputado 
Virgílio Guimarães devolveu a presidência ao Depu-
tado Guilherme Campos, que passou a palavra aos 
Deputados Virgílio Guimarães, Fernando Chucre e 
Pedro Wilson para suas considerações. Não haven-

do mais deputados inscritos e encerradas as exposi-
ções, o Presidente passou a palavra aos expositores 
Angelo Arruda e Marcos Túlio de Melo. O Deputado 
Virgílio Guimarães solicitou o direito de réplica para 
fazer suas considerações. A seguir, manifestaram-
se os expositores Mario Limberger e Augusto César 
Mandagaran de Lima para responder às interpela-
ções e considerações finais. O inteiro teor da reunião 
foi gravado, passando o arquivo de áudio a integrar o 
acervo documental desta reunião. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os 
trabalhos às doze horas e cinquenta e oito minutos, 
antes, porém, agradecendo a presença dos senhores 
parlamentares e dos demais presentes e convocan-
do os senhores membros para as seguintes reuniões: 
no dia 17 de novembro, às 9 horas, Seminário Inter-
nacional promovido em conjunto com a Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio 
para debate dos possíveis desdobramentos da Crise 
Financeira Internacional: aperfeiçoamento na regula-
mentação dos sistemas financeiros e na governança 
global, no Auditório da TV Câmara dos Deputados; dia 
18 de novembro, quarta-feira, às 9 horas, reunião com 
o Banco Central do Brasil, na Sala da Presidência da 
Comissão; e às 10 horas, Reunião Ordinária Delibe-
rativa, no Plenário Deputado Mussa Demes (Plenário 
nº 4). E, para constar, eu, Marcelle R. Campello Ca-
valcanti, Secretária, lavrei a presente Ata, que, depois 
de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e 
encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos 
Deputados. Deputado Vignatti, Presidente.  

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 41ª Reunião Ordinária Realizada em 18 
de novembro de 2009.

Às dez e quarenta minutos do dia dezoito de no-
vembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de 
Finanças e Tributação, no Plenário nº 4 do Anexo II da 
Câmara dos Deputados, sob a presidência do Depu-
tado Vignatti, Presidente; e com a presença dos se-
nhores Deputados Luiz Carlos Hauly e Félix Mendon-
ça, respectivamente, 2º e 3º Vice-Presidentes; Aelton 
Freitas, Andre Vargas, Carlos Melles, Ciro Pedrosa, 
Eduardo Amorim, Geraldinho, Gladson Cameli, Gui-
lherme Campos, Ilderlei Cordeiro, João Dado, João 
Pizzolatti, Júlio Cesar, Luiz Carreira, Manoel Junior, 
Marcelo Castro, Pedro Eugênio, Pedro Novais, Pepe 
Vargas, Ricardo Barros, Ricardo Berzoini, Vicentinho 
Alves e Wilson Santiago (Titulares); Eduardo Cunha, 
João Bittar, Leonardo Quintão, Pedro Henry, Reginal-
do Lopes, Tonha Magalhães e Zonta (Suplentes). Dei-
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xaram de comparecer os Deputados Alfredo Kaefer, 
Antonio Palocci, Armando Monteiro, Arnaldo Madeira, 
Rodrigo Rocha Loures, Silvio Costa e Virgílio Guima-
rães. Justificou ausência o Deputado Julio Semeghini, 
em virtude de missão oficial. ABERTURA: O Presi-
dente declarou abertos os trabalhos e colocou em 
apreciação as atas da 39ª Reunião Ordinária Delibe-
rativa e da 40ª Reunião Ordinária de Audiência Públi-
ca, realizadas, respectivamente, em 4 e 12 de novem-
bro, cujas cópias foram distribuídas aos membros. Em 
seguida, por solicitação do Deputado Luiz Carlos Hauly, 
foi dispensada a leitura das atas e, não havendo quem 
quisesse discuti-las, para possíveis retificações, foram 
aprovadas, unanimemente, as atas das 39ª Reunião 
Ordinária Deliberativa e 40ª Reunião Ordinária de Au-
diência Pública. EXPEDIENTE: O Presidente comuni-
cou aos membros as designações efetuadas em 28 
de outubro, 04 e 11 de novembro, cujas cópias foram 
entregues na presente reunião: em 28 de outubro fo-
ram feitas as seguintes designações: ao Deputado 
Aelton Freitas, o PL nº 4.767/09; ao Deputado Arnaldo 
Madeira, o PL nº 4.856/09; ao Deputado Carlos Melles, 
o PL nº 5.703/09; ao Deputado Geraldinho, o PL nº 
6.964/06; ao Deputado Guilherme Campos, o PL nº 
4.738/09 e o PL nº 6.143/09; ao Deputado João Dado, 
o PL nº 2.830/08; ao Deputado Luiz Carlos Hauly, o 
PLP nº 521/09; ao Deputado Manoel Junior, o PL nº 
2.784/03; ao Deputado Pedro Eugênio, o PL nº 2.223/07 
e o PL nº 4.713/09; ao Deputado Pepe Vargas, o PL 
nº 2.131/07; ao Deputado Reginaldo Lopes, o PDC nº 
1.929/09; ao Deputado Rodrigo Rocha Loures, o PL 
nº 5.203/09 e o PL nº 5.207/09 e ao Deputado Vital do 
Rêgo Filho, o PL nº 3.734/08; em 04 de novembro fo-
ram feitas as seguintes designações: ao Deputado 
Aelton Freitas, o PL nº 5.917/09; ao Deputado Geral-
dinho, o PLP nº 295/05; ao Deputado Luiz Carlos Hauly, 
o PLP nº 408/08. E em 11 de novembro foram feitas 
seguintes designações: ao Deputado Carlos Melles, o 
PL nº 5.705/09; ao Deputado João Paulo Cunha, o PLP 
nº 530/09; ao Deputado Jorge Boeira, o PL nº 2.978/08; 
ao Deputado Júlio Cesar, o PL nº 5.727/09; ao Depu-
tado Ricardo Berzoini, o PDC nº 1.972/09; ao Deputa-
do Rodrigo Rocha Loures, o PLP nº 497/09; ao Depu-
tado Vignatti, o PL nº 5.706/09 e o PL nº 5.895/09; e 
ao Deputado Zonta, o PLP nº 374/08. ORDEM DO 
DIA: Em seguida, o Presidente informou que a reunião 
destinava-se à discussão e votação das emendas a 
serem apresentadas pela Comissão de Finanças e 
Tributação ao Projeto de Lei Orçamentária Anual para 
2010 (PL nº 46/09-CN). O Presidente comunicou tam-
bém que, até o presente momento a Comissão havia 
recebido 16 sugestões de emendas, sendo que 8 (oito) 
versavam sobre o mesmo tema, ou seja, reforçar a 

dotação do Programa de Trabalho do Ministério da 
Fazenda destinada ao apoio financeiro à Fundação 
Getúlio Vargas – FGV; 1 (uma) sugestão de emenda 
objetivando reforçar a dotação do Programa de Traba-
lho do Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, mais especificamente para a Recei-
ta Previdenciária, destinada à administração tributária 
e aduaneira; 1 (uma) sugestão de emenda objetivando 
reforçar a dotação do Programa de Trabalho do Minis-
tério da Fazenda para prover recursos para garantia e 
sustentação de preços na comercialização de produtos 
agropecuários; 1 (uma) sugestão de emenda objeti-
vando reforçar a dotação da Presidência da República 
– IPEA; 1 (uma) sugestão de emenda objetivando a 
capacitação de gestores públicos e agentes políticos 
municipais por meio de cursos de capacitação e apri-
moramento nas áreas de finanças e tributação em 
instituições de ensino federal, e 4 (quatro) sugestões 
de emendas de texto. O Presidente registrou que todas 
as 5 (cinco) emendas, efetivamente apresentadas, com 
exceção das de texto, eram emendas de apropriação. 
Todavia alertou que, conforme Resolução nº 01/06-CN, 
cabe a Comissão apresentar 3 (três) emendas de apro-
priação e 3 (três) emendas de remanejamento, sendo 
ilimitado o número de emendas de texto apresentadas. 
A seguir manifestaram-se sobre o tema os Deputados 
Pedro Eugênio, Pedro Novais, Luiz Carlos Hauly, João 
Dado, Félix Mendonça, Carlos Melles, André Vargas, 
Guilherme Campos e João Pizzolatti. O Deputado Luiz 
Carlos Hauly lembrou que a CFT, todo ano, apresenta 
Emenda para a Fundação Getúlio Vargas, todavia o 
recurso é utilizado apenas na unidade do Rio de Ja-
neiro. Assim, o Deputado Luiz Carlos Hauly sugeriu 
que uma das emendas da CFT fosse direcionada es-
pecificamente para as demais unidades da FGV do 
Brasil, que não o Rio de Janeiro. O Presidente propôs, 
então, que a observação do Deputado Luiz Carlos 
Hauly fosse acatada na sugestão de emenda do De-
putado João Pizzolatti, o que foi aceito. Logo após, o 
Presidente informou que, conforme acordo construído 
na presente reunião, foram aprovadas 3 (três) emen-
das de apropriação, 3 (três) emendas de remaneja-
mento e 4 (quatro) emendas de texto, de acordo com 
o seguinte resultado: 01) SUGESTÃO DE EMENDA 
AO ORÇAMENTO Nº 1/09 – do Sr. Pedro Henry – que 
“apresenta emenda de apropriação, objetivando acrés-
cimo de despesa à dotação de Programa de Trabalho 
do Ministério da Fazenda destinado ao apoio financei-
ro à Fundação Getúlio Vargas, no valor de R$ 
25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais)”. O Pre-
sidente consultou o Plenário com relação a possibili-
dade de discussão dos itens 1, 2, 3, 4 , 6, 8 e 10, con-
juntamente, tendo em vista que estes possuem o mes-
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mo teor, o que foi acatado. Em votação, aprovada, 
unanimemente, a Sugestão, com alteração. Alteração: 
para que sejam apensadas à Sugestão de Emenda nº 
1/09 as Sugestões de Emendas de nºs 02/09, 03/09, 
04/09, 06/09, 08/09 e 10/09 e que os autores destas 
sejam incorporados à Sugestão de Emenda nº 01/09, 
sem alteração no valor, que continuará sendo de R$ 
25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais). 02) 
SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO Nº 2/09 
– do Sr. Pedro Novais – que “ apresenta emenda de 
apropriação, objetivando acréscimo de despesa à do-
tação de Programa de Trabalho do Ministério da Fa-
zenda destinado ao apoio financeiro à Fundação Ge-
túlio Vargas, no valor de R$ 25.000.000,00 (vinte e 
cinco milhões de reais)”. Em votação, aprovada, una-
nimemente, a sugestão, com alteração. ALTERAÇÃO: 
para que seja apensada à Sugestão nº 01/09, tornan-
do-se o autor desta Sugestão nº 02/09 co-autor da 
Sugestão nº 01/09. 03) SUGESTÃO DE EMENDA AO 
ORÇAMENTO Nº 3/09 – do Sr. Eduardo Cunha – que 
“apresenta emenda de apropriação, objetivando acrés-
cimo de despesa à dotação de Programa de Trabalho 
do Ministério da Fazenda destinado ao apoio financei-
ro à Fundação Getúlio Vargas, no valor de R$ 
25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais)”. Em 
votação, aprovada, unanimemente, a sugestão, com 
alteração. ALTERAÇÃO: para que seja apensada à 
Sugestão nº 01/09, tornando-se o autor da Sugestão 
nº 03/09 co-autor da Sugestão nº 01/09. 04) SUGES-
TÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO Nº 4/09 – do Sr. 
Vignatti – que “apresenta emenda de apropriação, ob-
jetivando acréscimo de despesa à dotação de Progra-
ma de Trabalho do Ministério da Fazenda destinado 
ao apoio financeiro à Fundação Getúlio Vargas, no 
valor de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de 
reais)”. Em votação, aprovada, unanimemente, a su-
gestão, com alteração. ALTERAÇÃO: para que seja 
apensada à Sugestão nº 01/09, tornando-se o autor 
da Sugestão nº 04/09 co-autor da Sugestão nº 01/09. 
05) SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO Nº 
5/09 – do Sr. Vignatti – que “apresenta emenda de 
apropriação, objetivando inclusão de despesa à dota-
ção de Programa de Trabalho do Ministério da Fazen-
da – Secretaria da Receita Federal, destinada à admi-
nistração tributária e aduaneira no valor de R$ 
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais)”. Em vo-
tação, aprovada, unanimemente, a sugestão. 06) SU-
GESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO Nº 6/09 – do 
Sr. Pedro Eugênio – que “apresenta emenda de apro-
priação, objetivando acréscimo de despesa à dotação 
de Programa de Trabalho do Ministério da Fazenda 
destinado ao apoio financeiro à Fundação Getúlio Var-
gas, no valor de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco mi-

lhões de reais)”. Em votação, aprovada, unanimemen-
te, a sugestão, com alteração. ALTERAÇÃO: para que 
seja apensada à Sugestão nº 01/09, tornando-se o 
autor da Sugestão nº 06/09 co-autor da Sugestão nº 
01/09. 07) SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMEN-
TO Nº 7/09 – dos Srs. Pedro Eugênio e Vignatti – que 
“apresenta emenda de apropriação, objetivando acrés-
cimo de despesa à dotação da Presidência da Repú-
blica – Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas 
– IPEA, no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões 
de reais)”. Em votação, aprovada, unanimemente, a 
sugestão, com alteração. ALTERAÇÃO: para que seja 
alterada para emenda de remanejamento, com can-
celamento de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de re-
ais) da funcional programática 14.366.8034.0A26.0001 
– Concessão de Auxílio-Financeiro, sequencial 000885. 
08) SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO Nº 
8/09 – do Sr. Ricardo Barros – que “apresenta emenda 
de apropriação, objetivando acréscimo de despesa à 
dotação de Programa de Trabalho do Ministério da 
Fazenda destinado ao apoio financeiro à Fundação 
Getúlio Vargas, no valor de R$ 25.000.000,00 (vinte e 
cinco milhões de reais)”. Em votação, aprovada, una-
nimemente, a sugestão, com alteração. ALTERAÇÃO: 
para que seja apensada à Sugestão nº 01/09, tornan-
do-se o autor da Sugestão nº 08/09 co-autor da Su-
gestão nº 01/09. 09) SUGESTÃO DE EMENDA AO 
ORÇAMENTO Nº 9/09 – do Sr. João Pizzolatti – que 
“apresenta emenda de apropriação, objetivando acrés-
cimo de despesa à dotação de Programa de Trabalho 
do Ministério da Fazenda destinado ao apoio financei-
ro à Fundação Getúlio Vargas, no valor de R$ 
25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais)”. Em 
votação, aprovada, unanimemente, a sugestão, com 
alterações. ALTERAÇÕES: 1) esta emenda será dire-
cionada especificamente para as demais unidades da 
FGV do Brasil, que não o Rio de Janeiro. 2) para que 
seja alterada para emenda de remanejamento, com 
cancelamento de R$ 12.500.000,00 (doze milhões e 
quinhentos mil reais) da funcional programática 
04.122.0750.2000.0001 – Apoio administrativo/Admi-
nistração da unidade, sequencial 001586; e de R$ 
12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais) 
da funcional programática 04.126.0773.2086.0001 – 
Gestão da política de administração financeira e con-
tábil da União/Sistema Integrado de Administração 
Financeira – SIAFI, sequencial 001600. 10) SUGES-
TÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO Nº 10/09 – do 
Sr. Antonio Palocci – que “apresenta emenda de apro-
priação, objetivando acréscimo de despesa à dotação 
de Programa de Trabalho do Ministério da Fazenda 
destinado ao apoio financeiro à Fundação Getúlio Var-
gas, no valor de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco mi-
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lhões de reais)”. Em votação, aprovada, unanimemen-
te, a sugestão, com alteração. ALTERAÇÃO: para que 
seja apensada à Sugestão nº 01/09, tornando-se o 
autor da Sugestão nº 10/09 co-autor da Sugestão nº 
01/09. 11) SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMEN-
TO Nº 11/09 – do Sr. Vignatti – que “apresenta emen-
da de texto, objetivando incluir item no inciso I, na alí-
nea 5 (item 5.35. PL nº 3.429/08) – Reinclusão no 
Anexo V do PLOA 2010”. Em votação, aprovada, una-
nimemente, a sugestão. 12) SUGESTÃO DE EMENDA 
AO ORÇAMENTO Nº 12/09 – do Sr. Vignatti – que 
“apresenta emenda de texto, objetivando incluir item 
no inciso I, na alínea 5 (item 5.35. PL nº 5.913/09) – 
Inclusão de item no Anexo V do PLOA 2010”. Em vo-
tação, aprovada, unanimemente, a sugestão. 13) SU-
GESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO Nº 13/09 
– do Sr. Vignatti – que “apresenta emenda de texto, 
objetivando retificar a nota de rodapé 3 do Anexo V”. 
Em votação, aprovada, unanimemente, a sugestão. 
14) SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO Nº 
14/09 – do Sr. Vignatti – que “apresenta emenda de 
texto, objetivando retificar o número de cargos cons-
tantes no inciso I, alínea 5, item 5.13 (PL nº 3.944/08)”. 
Em votação, aprovada, unanimemente, a sugestão. 
15) SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO Nº 
15/09 – dos Srs. Guilherme Campos e Carlos Melles 
– que “apresenta emenda de apropriação, objetivando 
acréscimo de despesa à dotação de Programa de Tra-
balho do Ministério da Fazenda destinado a prover 
recursos para garantia e sustentação de preços na 
comercialização de produtos agropecuários, no valor 
de R$ 2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos 
milhões de reais)”. Em votação, aprovada, unanime-
mente, a sugestão. 16) SUGESTÃO DE EMENDA AO 
ORÇAMENTO Nº 16/09 – do Sr. João Dado – que 
“apresenta emenda de apropriação, objetivando acrés-
cimo de despesa à dotação de Programa de Trabalho 
do Ministério da Fazenda destinado a capacitar ges-
tores públicos e agentes políticos municipais por meio 
de cursos de capacitação e aprimoramento nas áreas 
de finanças e tributação em Instituições de Ensino Fe-
derais, no valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões 
de reais). Em votação, aprovada, unanimemente, a 
sugestão, com alteração. ALTERAÇÃO: para que seja 
alterada para emenda de remanejamento, com can-
celamento de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de re-
ais) da funcional programática 04.121.0796.5292.0001 
– Censo Demográfico 2010, sequencial 004243. APRO-
VAÇÃO DA ATA: O Presidente colocou em apreciação 
a Ata da 41ª Reunião Ordinária Deliberativa e indagou 
aos presentes sobre a necessidade de leitura da ata. 
Por solicitação do Deputado Aelton Freitas, foi dispen-
sada a leitura da ata. Logo após, o Presidente colocou 

a ata em discussão para possíveis correções. Não ha-
vendo quem quisesse discuti-la ou apresentar eventu-
ais correções, foi aprovada, unanimemente, a ata da 
41ª Reunião Ordinária Deliberativa. ENCERRAMEN-
TO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou 
os trabalhos às onze horas e sete minutos, antes po-
rém, convocando os senhores membros para Reunião 
Deliberativa Extraordinária a realizar-se, logo a seguir, 
às onze horas e quinze minutos, neste mesmo Plená-
rio. E, para constar, eu, Marcelle R. Campello Caval-
canti, Secretária, lavrei a presente Ata, que tendo sido 
aprovada, será assinada pelo Presidente e encami-
nhada à publicação no Diário da Câmara dos Deputa-
dos. Deputado Vignatti, Presidente. 

COMISSÃO DE  
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Quadragésima Nona Reunião Ordinária 
Deliberativa e de Audiência Pública Realizada em 
18 e 19 de novembro de 2009

Às dez horas e um minuto do dia dezoito de no-
vembro 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 presidên-
cia do Deputado Silvio Torres. Registraram presença 
os senhores Deputados Silvio Torres – Presidente; 
Rômulo Gouveia e Sueli Vidigal – Vice-Presidentes; 
Ademir Camilo, Carlos Willian, Devanir Ribeiro, Edson 
Aparecido, João Magalhães, Márcio Reinaldo Moreira, 
Milton Vieira, Paulo Rattes, Rodrigo Maia, Simão Ses-
sim, Solange Almeida, Vadão Gomes e Wellington 
Roberto – Titulares; Alexandre Santos, Celso Russo-
manno, Duarte Nogueira, Edinho Bez, Felipe Bornier, 
José Mentor, Luiz Sérgio, Márcio França, Moreira Men-
des, Paulo Rocha, Vanderlei Macris e Vicentinho Alves 
– Suplentes. Registrou, também, a presença como não 
membro o Deputado Nelson Bornier. Não registraram 
presença os senhores Deputados Aníbal Gomes, Cân-
dido Vaccarezza, Léo Vivas. Recebida comunicação 
dos Deputados Wellington Roberto e Rodrigo Maia 
sobre a impossibilidade de participarem da reunião da 
Comissão, realizada em onze de novembro do corren-
te. ABERTURA. Havendo número regimental, o senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos. ATA. O Pre-
sidente colocou em apreciação a Ata da Quadragési-
ma Oitava reunião, cuja leitura foi dispensada, a pedi-
do do Deputado Wellington Roberto. 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 foi distribuída lista dos ex-
pedientes recebidos pela Comissão, no período de 
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onze a dezessete de novembro do corrente, dispen-
sando, dessa forma, a leitura dos citados expedientes. 
Ato contínuo, o Presidente informou que a presente 
reunião divide-se em duas etapas: a primeira destina-
da à apreciação de Proposições e a segunda, à reali-
zação de Audiência Pública, a requerimento de autoria 
do Deputado Moreira Mendes, para debater sobre o 
rompimento da Barragem de Apertadinho, em Rondô-
nia, e os recursos federais envolvidos na obra. ORDEM 
DO DIA. Deliberação de Proposições e realização de 
Audiência Pública. O Presidente propôs o encaminha-
mento em conjunto dos Requerimentos de sua autoria 
e do Deputado Rômulo Gouveia. Após a leitura dos 
Requerimentos nos 273/09, 274/09, 275/09, 276/09 e 
277/09, o Deputado Rômulo Gouveia encaminhou fa-
voravelmente os Requerimentos nos 273/09, 274/09, 
e o Deputado Silvio Torres defendeu a aprovação dos 
Requerimentos nos 275/09, 276/09 e 277/09, de sua 
autoria. Manifestaram-se os Deputados Simão Sessim 
e Paulo Rattes, que apoiaram os mencionados reque-
rimentos. 1) REQUERIMENTO Nº 273/09, do Deputa-
do Rômulo Gouveia, que “Solicita informações ao Mi-
nistério do Turismo, ao Ministério da Justiça e ao Mi-
nistério dos Transportes sobre os projetos e as deman-
das apresentadas pelos Estados e Cidades-sedes da 
Copa do Mundo de 2014, conforme especifica”. Em 
votação, o Requerimento foi aprovado. 2) REQUERI-
MENTO Nº 274/09, do Deputado Rômulo Gouveia, que 
“Solicita informações ao Ministério dos Transportes 
sobre as ações da INFRAERO e da ANAC com vistas 
à Copa do Mundo de 2014, conforme especifica”. Em 
votação, o Requerimento foi aprovado. 3) REQUERI-
MENTO Nº 275/09, do Deputado Silvio Torres, que 
“Solicita do Ministério do Esporte o estudo elaborado 
pela ABDIB – Associação Brasileira de Infra-estrutura 
e Indústria de Base, para a Copa do Mundo de 2014”. 
Em votação, o Requerimento foi aprovado. 4) REQUE-
RIMENTO Nº 276/09, do Deputado Silvio Torres, que 
“Solicita informações ao Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior sobre os pedidos de 
financiamentos solicitados ao Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social – BNDES para a 
construção e reforma de estádios para a Copa do Mun-
do de 2014, conforme especifica”. Em votação, o Re-
querimento foi aprovado. 5) REQUERIMENTO Nº 
277/09, do Deputado Silvio Torres, que “Solicita infor-
mações ao Senhor Ministro do Esporte sobre a apli-
cação dos recursos objeto do Projeto de Lei de inicia-
tiva do Poder Executivo, que abre ao Orçamento Fiscal 
da União crédito especial no valor de R$300.000.000,00 
em favor do Ministério do Esporte”. Em votação, o Re-
querimento foi aprovado. Antes de passar para o pró-
ximo item da pauta, após discussão, foi acordado que 

a presente reunião será suspensa, com retomada dos 
trabalhos prevista para o período da tarde, ou para a 
manhã do dia dezenove do corrente mês, para apre-
ciação das emendas ao orçamento de dois mil e dez, 
item 1 da pauta. Em seguida, com referência aos itens 
sete e nove da pauta, o Deputado Simão Sessim dis-
se que apoiaria a aprovação do Requerimento nº 
278/09, item sete, e solicitou ao Deputado Devanir Ri-
beiro a retirada de pauta do Requerimento nº 260/09, 
item 9, sugestão acatada pelo autor dos Requerimen-
tos. 6) REQUERIMENTO Nº 279/09, do Deputado Sil-
vio Torres, que “Requer a inclusão do Senhor Luiz 
Carlos Azevedo Costa Pereira, Presidente da Asso-
ciação Nacional dos Auditores dos Tribunais de Contas 
– AUDICON, na lista de convidados para a audiência 
pública para debater o papel dos tribunais de contas 
e mudanças na legislação sobre fiscalização e contro-
le”. Com a palavra, o Deputado Silvio Torres defendeu 
a aprovação da matéria. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado o Requerimento. 7) REQUERI-
MENTO Nº 278/09, do Deputado Devanir Ribeiro, que 
“Requer a realização de reunião de Audiência Pública, 
com a presença dos senhores Augusto Nardes, Minis-
tro do TCU, e Mauro Arce, Secretário de Transportes 
do Estado de São Paulo, para debatermos e aclarar 
toda esta polêmica envolvendo o governo de São Pau-
lo, o Tribunal de Contas de União e o conjunto de sus-
peitas e denúncias em torno da construção do Rodo-
anel”. Fazendo uso da palavra, o Deputado Devanir 
Ribeiro disse que a audiência tem por objetivo obter 
esclarecimentos sobre o ocorrido na obra do Rodoanel 
com vistas a serem estudadas medidas preventivas. 
Manifestaram os Deputados Edson Aparecido e Ro-
drigo Maia, encaminhando contrariamente a matéria; 
Márcio Reinaldo Moreira, que sugeriu a presença de 
representante do DNIT nas discussões sobre o assun-
to; Vanderlei Macris, Milton Vieira e Duarte Nogueira, 
que ponderaram pelo aguardo do desenrolar dos fatos 
para então realizar-se audiência pública; Luís Sérgio 
e Sueli Vidigal, que defenderam o debate do tema na 
Comissão; e Paulo Rattes, que propôs apoiar o pre-
sente requerimento, com condição de retirada, da pau-
ta, do Requerimento nº 260//09. Na réplica, o Deputa-
do Devanir Ribeiro concordou com a retirada da pro-
posição em debate e do Requerimento 260/09, ambos 
de sua autoria, desde que o Deputado Vanderlei Ma-
cris retirasse o Requerimento 263/09. Conforme foi 
acordado, o Presidente retirou, de ofício, os Requeri-
mentos 260/09, 263/09 e 278/09. Para dar início à Au-
diência Pública, o Presidente informou que retiraria os 
demais itens da pauta, Propostas de Fiscalização e 
Controle nos 13/07 e 88/09, e Representação nº 36/08. 
Em seguida, o Deputado Carlos Willian solicitou a 
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apreciação imediata da Representação 36/08, item 13 
da pauta. Solicitação atendida pelo Presidente. 8) RE-
PRESENTAÇÃO Nº 36/08, do Senhor Dalmo Ubiratan 
Bonfim Santos, que “Apresenta denúncia sobre irre-
gularidades na utilização de verba pública do Progra-
ma Nacional de Segurança Pública da União – PRO-
NASCI, para construção de postos policiais com valo-
res superfaturados e ainda sobre posse indevida de 
ideia e patente alheia”. Relator: Deputado Carlos Willian. 
Parecer: a) para que a Comissão acolha a Represen-
tação na parte que os fatos relatados se enquadram 
no rol de competências desta Comissão; e b) para que 
a Comissão solicite ao Tribunal de Contas da União a 
verificação de consistência da denúncia, e da existên-
cia de indícios que apontem para a ocorrência de so-
brepreço na compra de postos policiais, pelo GDF, com 
recursos do PRONASCI, e informe a esta Comissão 
o resultado de sua verificação. O Deputado Rodrigo 
Maia apresentou voto em separado, em quatro de no-
vembro do corrente. Fazendo uso da palavra, o Depu-
tado Carlos Willian pediu a aprovação de seu parecer. 
Participaram da discussão: o Deputado Rodrigo Maia, 
que defendeu seu voto em separado pela rejeição e 
arquivamento da presente Representação; o Deputa-
do João Magalhães, que se manifestou contra o rela-
tório do Relator Carlos Willian. Em votação, foi rejeita-
do o Parecer do Relator, Deputado Carlos Willian. 
Neste momento, o Presidente designou o Deputado 
Rodrigo Maia como Relator do Parecer vencedor, pelo 
arquivamento da Representação. Ato contínuo, o de-
putado Rodrigo Maia proferiu o Parecer, pelo arquiva-
mento da matéria. Em votação, foi aprovado o Parecer 
vencedor. Antes de passar para à segunda etapa da 
reunião, o Presidente deu ciência aos Parlamentares 
do recebimento, pela Presidência da Comissão, de 
correspondência sigilosa da Petrobrás, enviada pelo 
Ministério de Minas e Energia em atendimento ao Re-
querimento de Informação nº 4222/09. Nesse sentido, 
o Presidente comunicou que, por tratar-se de docu-
mentos sigilosos, daria vista do respectivo conteúdo 
aos Parlamentares interessados hoje, às dezessete 
horas, na Sala da Comissão. Os Deputados João Ma-
galhães, Carlos Willian e Moreira Mendes protestaram 
contra o fato de os documentos terem sido classifica-
dos como sigilosos pela Petrobrás. Em contrapartida, 
o Deputado Devanir Ribeiro defendeu a legalidade da 
classificação sigilosa dos documentos. Nesse momen-
to, encerrou-se a primeira etapa da reunião, passando-
se à AUDIÊNCIA PÚBLICA. Ato contínuo, o Presiden-
te deu início à Audiência Pública destinada a debater 
sobre o rompimento da Barragem de Apertadinho, em 
Rondônia, e os recursos federais envolvidos na obra, 
em decorrência da aprovação do Requerimento 

267/2009, do Deputado Moreira Mendes. Em seguida, 
o Presidente convocou para compor a Mesa os convi-
dados presentes, informando que os senhores Rubens 
dos Santos Rocha, Diretor da Solosconsult Ltda., e o 
Senhor Amílcar Adamy, Vice-Presidente do CREA de 
Rondônia, comunicaram a impossibilidade de compa-
recimento à Audiência. Nesse momento, às dez horas 
e quarenta minutos, assumiu a Presidência o Deputa-
do Edson Aparecido. Prosseguindo com os trabalhos, 
o Presidente passou a palavra, na ordem, aos convi-
dados para suas exposições: Antônio Marchioni Cas-
tilho, Diretor da Administração e suporte da Schahin 
Engenharia, em substituição ao Engenheiro Milton 
Taufic Schahin; Francisco José Silveira Pereira, Perito 
do Juízo; Paulo Fernando Lermen, Promotor Público 
do Município de Vilhena; César Cassol, proprietário da 
Hidrelétrica de Primavera; João Alberto Nogueira, 
Diretor-Presidente do Conselho da CEBEL S. A.; Apa-
recido Donadoni, engenheiro florestal e agrônomo 
responsável pela recuperação do meio ambiente refe-
rente à área do projeto; e Rômulo de Vasconcelos Fei-
jão, Superintendente de Fiscalização de Serviços de 
Geração da ANEEL, substituindo Nelson José Hubner 
Moreira, Presidente da ANEEL. Na sequência, o De-
putado Alexandre Santos requereu que cópia de todos 
os documentos entregues pelos convidados à Comis-
são sejam encaminhados à Comissão Parlamentar de 
Inquérito que trata de assunto correlato, da qual é 
Membro. Às catorze horas e cinquenta e três minutos 
reassumiu a Presidência da Mesa o Deputado Silvio 
Torres. Findas as explanações dos convidados, o Pre-
sidente deu início aos debates, concedendo a palavra 
ao Deputado Moreira Mendes, autor do requerimento 
que deu origem à presente Audiência, que se mani-
festou com interpelações. Na sequência, o Presidente 
concedeu a palavra aos Deputados, na ordem de ins-
crição, para fazerem seus questionamentos. Manifes-
taram-se os Deputados: Nelson Bornier; Carlos Willian; 
João Magalhães; Solange Almeida; Devanir Ribeiro; 
Felipe Bornier; Edson Aparecido; e Vanderlei Macris. 
Prosseguindo com os trabalhos, o Presidente conce-
deu a palavra, para respostas e considerações, na 
ordem, aos Senhores Antônio Marchioni Castilho e 
César Cassol. Às catorze horas e cinquenta e três mi-
nutos assumiu a Presidência o Deputado Edison Apa-
recido. Nesse instante, César Cassol pediu licença 
para retirar-se da Mesa, pois precisava retornar ao seu 
Estado. Posteriormente, foi dada a palavra ao Senhor 
João Alberto Nogueira, Francisco José Silveira Perei-
ra e tambénm a Paulo Fernando Lermen. Durante a 
reunião, o Deputado Moreira Mendes solicitou fosse 
encaminhada à Comissão cópia do diário de obras 
relativas à Barragem de Apertadinho e do e-mail men-
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cionado pelo Senhor Antônio Marchioni. Após os últi-
mos esclarecimentos prestados pelos depoentes con-
vidados, o Presidente, em virtude do início da ordem 
do dia, suspendeu a reunião às quinze horas e qua-
renta e cinco minutos, antes porém, agradeceu a par-
ticipação de todos e solicitou aos expositores que en-
caminhassem à Comissão por escritos as respostas 
que não puderam ser respondidas. Dando continuida-
de aos trabalhos, o Presidente, Deputado Silvio Torres, 
reiniciou a reunião, às nove horas e vinte nove minu-
tos, do dia dezenove de novembro de dois mil e nove, 
para apreciação das emendas da Comissão ao Orça-
mento da União de dois mil e dez. Após, o Presidente 
proferir a leitura das oito emendas apresentadas, o 
Deputado João Magalhães propôs a apreciação das 
Emenda nºs 01, 3, 5, e 7 , como apropriação, e as 
Emendas de nºs 2, 4, 6 e 8 como remanejamento. Ato 
contínuo, o Presidente submeteu a votação as seguin-
tes Emendas de Apropriação: Emenda nº 01, Tribunal 
de Contas da União, no valor de R$ 66.849.567,00, 
para fiscalização da aplicação dos recursos públicos 
federais; Emenda nº 03, Ministério da Ciência e Tec-
nologia, no valor de R$ 30.000.000,00, para formulação 
de política nacional de ciência e tecnologia; Emenda 
nº 05, DNIT, no valor de R$ 50.000.000,00 para con-
trole de velocidade na malha rodoviária federal; e Emen-
da nº 07, Ministério do Turismo, no valor de R$ 
50.000.000,00, para apoio ao projeto de infraestrutura 
turística; Emendas de Remanejamento: Emenda nº 02, 
Secretaria Especial de Portos, no valor de R$ 
30.000.000,00, para estudos do planejamento do setor 
portuário; Emenda nº 04, Ministério do Turismo, no 
valor de R$ 50.000.000,00, para promoção de eventos 
para divulgação do turismo interno; Emenda nº 06, 
Conselho Nacional do Ministério Público, no valor R$ 
30.000.000,00, para controle de atuação administrati-
va e financeira do Ministério Público; e Emenda nº 08, 
Fundo Nacional de Antidrogas – FUNAD, no valor de 
R$ 54.000.000,00, para apoio a projetos de interesses 
do sistema de nacional de políticas sobre drogas. Em 
votação, foram aprovadas, em conjunto, todas as emen-
das. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, 
o Presidente colocou a Ata da presente reunião em 
apreciação, cuja leitura foi dispensada a pedido do 
Deputado Simão Sessim. Não houve discussão. Em 
votação, a Ata foi aprovada. Às nove horas e quarenta 
e cinco minutos, do dia dezenove de novembro o Pre-
sidente encerrou a presente reunião, antes, porém, 
convocou os Deputados para reunião deliberativa da 
Comissão com audiência pública destinada a debater 
o papel dos Tribunais de Contas e Mudanças na Le-
gislação sobre Fiscalização e Controle, a ser realizada 
no dia vinte cinco de novembro do corrente, quarta-

feira, às dez horas, no Plenário 09, Anexo II, da Câ-
mara dos Deputados. O inteiro teor da reunião foi gra-
vado e as notas taquigráficas, após serem decodifica-
das, farão parte deste documento. E, para constar, eu  
Marcos Figueira de Almeida, lavrei a presente Ata, que 
por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Pre-
sidente, Deputado Silvio Torres, e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Quadragésima Quarta Reunião Ordi-
nária Deliberativa Realizada em 11 de novembro 
de 2009

Às dez horas e quarenta minutos do dia onze de 
novembro de dois mil e nove, reuniu-se ordinariamen-
te a Comissão de Minas e Energia, no Plenário 14 do 
Anexo II da Câmara dos Deputados, com a presença 
dos Senhores Deputados Bernardo Ariston, Presiden-
te; Eduardo da Fonte, Luiz Alberto e Nelson Bornier, 
Vice-Presidentes; Alexandre Santos, Betinho Rosado, 
Brizola Neto, Bruno Rodrigues, Carlos Alberto Canuto, 
Eduardo Valverde, Ernandes Amorim, Fábio Ramalho, 
Fernando Chiarelli, Fernando Ferro, Fernando Marro-
ni, João Oliveira, Jorge Boeira, José Otávio Germano, 
Julião Amin, Luiz Fernando Faria, Marcio Junqueira, 
Marcos Lima, Silvio Lopes, Vander Loubet e Wladimir 
Costa, Titulares; Átila Lira, Carlos Brandão, Chico 
D’Angelo, Edinho Bez, Edio Lopes, Eduardo Sciarra, 
Gervásio Silva, José Carlos Aleluia, José Fernando 
Aparecido de Oliveira, Leonardo Quintão, Pedro Fer-
nandes e Tatico, Suplentes. Deixaram de comparecer 
os Senhores Deputados Arnaldo Jardim, Arnaldo Vian-
na, José Santana de Vasconcellos, Paulo Abi-Ackel e 
Rose de Freitas. O Deputado Arnaldo Vianna enviou 
comunicado justificando ter estado ausente à reunião 
do dia vinte e um de outubro último em virtude de es-
tar acompanhando sua mãe, internada em consequ-
ência de acidente vascular cerebral e que faleceu no 
dia oito do mês em curso, razão da ausência do Par-
lamentar à presente reunião. ABERTURA: Alcançado 
o número regimental, o Senhor Presidente comunicou 
o início da Reunião Ordinária Deliberativa e submeteu 
à apreciação as Atas das Reuniões Ordinária Delibe-
rativa e Extraordinária de Audiência Pública realizadas 
no dia quatro deste mês. O Deputado Marcio Junquei-
ra solicitou dispensa da leitura das Atas, tendo o Ple-
nário da Comissão anuído à solicitação. Não houve 
discussão. Em votação, as Atas foram aprovadas por 
unanimidade. EXPEDIENTE: O Senhor Presidente 
comunicou que a Comissão havia recebido da Presi-
dência da Casa, para exame e eventual trâmite, o Pro-
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jeto de Lei de iniciativa do Senhor Deputado-Mirim 
Richard Santos Oliveira, que “dispõe sobre o reapro-
veitamento da água da chuva”, tema atinente à Comis-
são, aprovado em sessão-mirim da quarta edição do 
Projeto Plenarinho, que visa à divulgação das ativida-
des legislativas entre o público infantil por meio do sí-
tio da Câmara dos Deputados. Ele acrescentou que 
havia solicitado à Consultoria Legislativa da Casa a 
elaboração do referido Projeto. Os Deputados José 
Carlos Aleluia, Fernando Ferro e Alexandre Santos 
comentaram a matéria, tecendo elogios à iniciativa da 
apresentação de tal Projeto de Lei. Em seguida, o Se-
nhor Presidente informou que a Subcomissão Especial 
destinada a acompanhar e a fiscalizar as obras de 
instalação de hidrelétricas e das PCHs no território 
nacional havia aprovado relatório da visita às obras da 
Usina Hidrelétrica de Estreito-MA, realizada no último 
dia vinte e oito de outubro por comitiva integrada pelos 
Deputados Bruno Rodrigues, Nelson Bornier e Marcio 
Junqueira, membros daquela Subcomissão, e pelos 
Deputados Carlos Brandão, Julião Amin, Pedro Fer-
nandes e Bené Camacho. Ele informou, ainda, que os 
membros interessados em examinar o conteúdo do 
referido relatório solicitassem cópia do documento jun-
to à Secretaria da Comissão. Na sequência, o Senhor 
Presidente comunicou que a mesma Subcomissão 
Especial também havia aprovado o envio de ofícios ao 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis-Ibama, ao Tribunal de Contas da 
União, ao Ministério Público da União, bem como à 
Agência Nacional de Energia Elétrica-Aneel, proce-
dendo às seguintes solicitações, relativas às obras dos 
Complexos Hidrelétricos de Estreito-MA, Simplício-RJ/
MG, Jirau-RO e Santo Antônio-RO: envio de relatórios 
de visitas e de fiscalização que tenham ocorrido até a 
presente data, especialmente onde tenha havido indí-
cios de irregularidades; envio pela Aneel, além dos 
referidos relatórios, de cópia do contrato de concessão 
que autorizou a construção das barragens e de laudos 
de fiscalização. Tendo o Senhor Presidente solicitado 
a anuência do Colegiado para o envio dos menciona-
dos ofícios, houve aprovação unânime. Prosseguindo, 
o Senhor Presidente solicitou o apoiamento do Cole-
giado com vistas à extinção da Subcomissão Especial 
do Novo Marco Regulatório e Expansão do Setor Mi-
neral, em razão da urgência para criação de uma Sub-
comissão destinada a estudar e emitir parecer sobre 
as renovações das concessões do setor elétrico bra-
sileiro, tendo em vista que a Comissão já conta com 
três Subcomissões Especiais, número máximo permi-
tido regimentalmente. Ele esclareceu que a Subcomis-
são Especial a ser extinta passaria a ter caráter de 
Subcomissão permanente. Manifestou seu apoio o 

Deputado Marcos Lima e o Plenário da Comissão 
aprovou unanimemente a providência. Ao final, o Se-
nhor Presidente comunicou o falecimento da Senhora 
Amélia de Abreu França Vianna, mãe do Deputado 
Arnaldo Vianna, a quem apresentou, em nome de toda 
a Comissão, votos de pesar. ORDEM DO DIA: A – MA-
TÉRIA SOBRE A MESA: 1 – REQUERIMENTO Nº 
489/2009 – do Sr. Bernardo Ariston e outros – que “re-
quer, nos termos do art. 52, § 5º, do RICD, a inclusão 
dos Requerimentos nºs 484, 485 e 486, de 2009, na 
Ordem do Dia, para apreciação imediata”. Após o Se-
nhor Presidente proceder à leitura do teor dos referidos 
Requerimentos, foi realizada votação nominal, tendo 
sido aprovado o Requerimento nº 489/2009, com o 
registro de dezenove votos favoráveis, dos Deputados 
Alexandre Santos, Átila Lira, Bernardo Ariston, Brizo-
la Neto, Carlos Alberto Canuto, Carlos Brandão, Fer-
nando Chiarelli, Fernando Ferro, Gervásio Silva, José 
Carlos Aleluia, José Fernando Aparecido de Oliveira, 
Julião Amin, Leonardo Quintão, Luiz Alberto, Marcio 
Junqueira, Marcos Lima, Nelson Bornier, Silvio Lopes 
e Wladimir Costa. Na sequência, manifestaram-se so-
bre as Proposições incluídas na pauta os Deputados 
José Carlos Aleluia, Marcio Junqueira, Fernando Fer-
ro, Alexandre Santos, Fernando Chiarelli, Marcos Lima, 
Julião Amin, Gervásio Silva, Brizola Neto, José Fer-
nando Aparecido de Oliveira, Carlos Brandão e Edu-
ardo da Fonte. 2 – REQUERIMENTO Nº 484/2009 – do 
Sr. Bernardo Ariston – que “requer a realização de Au-
diência Pública com a finalidade de se obter esclare-
cimentos sobre o apagão ocorrido no dia 10/11/2009 
em vários Estados Brasileiros”. O Requerimento foi 
aprovado unanimemente, acatadas as sugestões dos 
Deputados Fernando Chiarelli, Fernando Ferro e Ale-
xandre Santos, de inclusão, respectivamente, do Mi-
nistro de Minas e Energia, do Presidente da Empresa 
de Pesquisa Energética-EPE e do Presidente do Sin-
dicato dos Eletricitários no rol de convidados. Restou 
acordado que seriam realizadas duas Audiências, uma 
com a presença apenas do Senhor Ministro. 3 – RE-
QUERIMENTO Nº 485/2009 – do Sr. Bernardo Ariston 
– que “solicita o encaminhamento ao Excelentíssimo 
Senhor Ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, de 
Requerimento de Informação a respeito do apagão 
ocorrido no dia 10/11/2009 em vários Estados brasi-
leiros”. O Requerimento foi aprovado unanimemente, 
acatada a sugestão do Deputado Fernando Ferro para 
que as informações das causas do apagão venham 
em forma de relatório circunstanciado. 4 – REQUERI-
MENTO Nº 486/2009 – do Sr. Bernardo Ariston – que 
“requer a realização de comissão externa a fim de 
acompanhar as investigações acerca do apagão ocor-
rido no dia 10/11/2009 em vários Estados brasileiros”. 
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O Requerimento foi aprovado por unanimidade. 5 – 
REQUERIMENTO Nº 490/2009 – do Sr. José Fernan-
do Aparecido de Oliveira e outros – que “requer, nos 
termos do art. 52, § 5º, do RICD, a inclusão do Reque-
rimento nº 488/2009 na Ordem do Dia, para apreciação 
imediata”. O Requerimento foi aprovado, tendo sido 
registrados dezessete votos favoráveis à Proposição, 
dos Deputados Bernardo Ariston, Brizola Neto, Bruno 
Rodrigues, Carlos Alberto Canuto, Carlos Brandão, 
Eduardo da Fonte, Fernando Chiarelli, Fernando Fer-
ro, Fernando Marroni, Gervásio Silva, Jorge Boeira, 
José Fernando Aparecido de Oliveira, Julião Amin, 
Marcio Junqueira, Marcos Lima, Nelson Bornier e Wla-
dimir Costa. 6 – REQUERIMENTO Nº 488/2009 – do 
Sr. José Fernando Aparecido de Oliveira – que “requer 
a criação de Subcomissão permanente para deliberar 
acerca do setor mineral”. Foi aprovado unanimemente 
o Requerimento e, na sequência, o Senhor Presiden-
te declarou instalada a Subcomissão de que se trata. 
B – REQUERIMENTOS: 7 – REQUERIMENTO Nº 
481/2009 – do Sr. Wladimir Costa – que “requer seja 
constituída Subcomissão Especial destinada a estudar 
e emitir parecer sobre as renovações das concessões 
do setor elétrico brasileiro”. Concedida a palavra ao 
Autor, este expôs as razões da Proposição. Discutiram 
a matéria os Deputados José Fernando Aparecido de 
Oliveira, Nelson Bornier, Marcio Junqueira, Alexandre 
Santos e José Carlos Aleluia. Submetido à votação, o 
Requerimento foi aprovado unanimemente. 8 – RE-
QUERIMENTO Nº 482/2009 – do Sr. Arnaldo Vianna 
– que “requer a realização de Audiência Pública para 
tratar sobre o tema “pré-sal”. O Requerimento não foi 
deliberado, em razão da ausência do Autor. C – PRO-
POSIÇÕES SUJEITAS À APRECIAÇÃO DO PLENÁ-
RIO: PRIORIDADE: 9 – PROJETO DE LEI Nº 3.324/2008 
– do Sr. Silvinho Peccioli – que “institui a Reserva Pro-
dutora de Água no âmbito do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza-SNUC”. Rela-
tor: Deputado Carlos Alberto Canuto. Parecer: pela 
rejeição. Os Deputados William Woo e José Fernando 
Aparecido de Oliveira apresentaram Votos em Sepa-
rado. O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Re-
lator para que procedesse à leitura do Parecer. Não 
houve discussão. Em votação o Parecer, este foi apro-
vado por unanimidade. D – PROPOSIÇÕES SUJEITAS 
À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES: 
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 10 – PROJETO DE LEI 
Nº 4.762/2009 – da Sra. Luciana Costa – que “altera 
dispositivos da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 
que dispõe sobre a utilização de recursos hídricos e 
dá outras providências”. Relator: Deputado Brizola 
Neto. Parecer: pela rejeição. O Senhor Presidente con-
cedeu a palavra ao Relator para que procedesse à 

leitura do Parecer. Em seguida, o Deputado Julião Amin 
solicitou vista do Projeto, tendo esta sido concedida 
nos termos regimentais. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou 
os trabalhos às doze horas e vinte e oito minutos, ten-
do antes convocado a Comissão para a Reunião Or-
dinária Deliberativa a se realizar no dia dezoito do mês 
em curso. E, para constar, eu, Damaci Pires de Miran-
da, Secretária, lavrei a presente Ata, que, depois de 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e 
encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos 
Deputados. Deputado Bernardo Ariston, Presidente.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E  
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

TERMO DE REUNIÃO

Em dezoito de novembro de dois mil e nove, 
deixou de se reunir, ordinariamente, a Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado 
por falta de quórum. Assinaram a lista de presença os 
Deputados Marcelo Melo – Vice-Presidente; Capitão 
Assumção, Francisco Tenorio e William Woo – Titula-
res; Elizeu Aguiar, Gonzaga Patriota, José Genoíno 
e Paes de Lira – Suplentes. Justificaram ausência os 
Deputados Raul Jungmann e Hugo Leal, por estarem 
representando esta Casa em Missão Oficial, e a Depu-
tada Marina Maggessi, licenciada por motivo de saúde. 
E, para constar, eu, Kátia da Consolação dos Santos 
Viana, Secretária, lavrei o presente Termo.

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 27ª Reunião Ordinária Realizada em 11 
de novembro de 2009.

Às quinze horas e um minuto do dia onze de no-
vembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de 
Turismo e Desporto, no Anexo II, Plenário 05 da Câ-
mara dos Deputados, com a presença dos Senhores 
Deputados Afonso Hamm – Presidente; Marcelo Teixei-
ra, Eugênio Rabelo e Otavio Leite – Vice-Presidentes; 
Carlos Brandão, Edinho Bez, Fernando Lopes, Jack-
son Barreto, Jerônimo Reis, Lupércio Ramos e Vala-
dares Filho – Titulares; Ademir Camilo, Fábio Souto, 
Iran Barbosa, Silvio Torres e Thelma de Oliveira – Su-
plentes.Deixaram de comparecer os Deputados Arnon 
Bezerra, Carlos Eduardo Cadoca, Deley, Eliene Lima, 
Fábio Faria, Jilmar Tatto, José Airton Cirilo e Lídice da 
Mata.Justificou a ausência o Deputado José Rocha. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor 
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Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou à 
apreciação as Atas da 25ª e da 26ª Reuniões Ordiná-
rias Deliberativas, realizadas nos dias 28 de outubro e 
04 de novembro de 2009. O Deputado Eugênio Rabelo 
solicitou a dispensa das leituras das Atas. Colocada 
em votação a solicitação foi aprovada. Colocadas em 
votação as Atas foram Aprovadas. EXPEDIENTE: O 
Presidente comunicou que esta Comissão recebeu ofí-
cio do Deputado José Rocha justificando sua ausência 
por motivo de saúde. Será realizada uma reunião desta 
Comissão com o Relator do Orçamento, Deputado Ge-
raldo Magela para discutir o Orçamento. O Presidente 
informou que será realizado o XI CBRATUR – Congres-
so Brasileiro da Atividade Turística no próximo dia 25 de 
novembro, no Auditório Nereu Ramos, a partir das 9h. 
Passou-se à ORDEM DO DIA: A presidência dos tra-
balhos foi passada ao Vice-Presidente Marcelo Teixeira 
para que o Deputado Afonso Hamm encaminhasse o 
Requerimento. Item 1 – REQUERIMENTO Nº 207/09 
– da Comissão de Turismo e Desporto – que “requer a 
realização do XI CBRATUR – Congresso Brasileiro da 
Atividade Turística, em 25 de novembro de 2009, no 
Auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados”. 
O Presidente passou a palavra ao Deputado Afonso 
Hamm para que encaminhasse o Requerimento. Em 
discussão, fez uso da palavra o Deputado Marcelo 
Teixeira. Colocado em votação, o Requerimento foi 
aprovado. A presidência dos trabalhos foi restituída 
ao Deputado Afonso Hamm. B – Proposições Sujei-
tas à Apreciação Conclusiva do Plenário: Prioridade. 
Item 2 – PROJETO DE LEI Nº 5.310/09 – do Sr. Beto 
Albuquerque – que “dispõe sobre a compensação de 
débitos tributários a ser feita por entidade desportiva 
da modalidade futebol que realizar obras de constru-
ção, modernização e reforma de seu estádio escolhi-
do para sediar jogos da Copa do Mundo de Futebol 
de 2014”. Relator: Deputado Valadares Filho. Parecer: 
pela aprovação. Vista ao Deputado Marcelo Teixeira, 
em 07/10/2009. O Presidente concedeu a palavra ao 
Relator, Deputado Valadares Filho para que defendes-
se seu parecer. Colocado em votação, o Relatório foi 
Aprovado. O Deputado Marcelo Teixeira pediu a palavra 
para esclarecer a necessidade de um pequeno ajus-
te, que foi acertado com o Deputado Valadares Filho, 
que comprometeu-se em fazer a pequena alteração. 
C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 
Tramitação Ordinária. Item 3 – PROJETO DE LEI Nº 
4.078/08 – do Sr. Vital do Rêgo Filho – que “dispõe 
sobre o exercício da Profissão de Agente de Turismo”. 
Relatora: Deputada Lídice da Mata. Parecer: pela apro-
vação deste, e da Emenda de Relator 1 da CEC, com 
emenda. O Deputado Valadares Filho pediu vistas do 
Projeto. Item 4 – PROJETO DE LEI Nº 5.462/09 – do 

Sr. Leonardo Quintão – que “institui crédito para per-
mitir a compensação do valor das contribuições para 
projetos desportivos e paradesportivos com outros 
tributos, quando não houver imposto de renda apura-
do para efetuar a dedução de que trata o art. 1º, da 
Lei nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006”. Relator: 
Deputado Jerônimo Reis. Parecer: pela aprovação. O 
Presidente concedeu a palavra à Deputada Thelma 
de Oliveira para que encaminhasse o Relatório. Fez 
uso da palavra o senhor Jerônimo Reis. Em votação 
o relatório foi Aprovado. Item 5 – PROJETO DE LEI 
Nº 5.534/09 – do Sr. José Mentor – que “veda a trans-
missão de lutas marciais pelas emissoras de televisão 
na forma que especifica e dá outras providências”. Re-
lator: Fábio Faria. Parecer: pela rejeição. O Presiden-
te informou que há um requerimento de Retirada de 
Pauta da proposição, de autoria do Relator. Colocado 
em votação o requerimento de retirada de pauta foi 
aprovado. O Presidente lembrou que as emendas ao 
orçamento deverão ser feitas. O Presidente convidou a 
todos para a Audiência Pública que será realizada no 
dia 18 de novembro, às 14h neste mesmo plenário em 
atendimento ao Requerimento nº 203 desta Comissão 
de Turismo e Desporto, que “Requer a realização de 
Audiência Pública para conhecer o planejamento para 
a realização das Olimpíadas de 2016 na cidade do Rio 
de Janeiro.” Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 
encerrada às quinze horas e vinte e nove minutos. E, 
para constar, eu, James Lewis Gorman Júnior, lavrei 
a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado Afonso Hamm , e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 28ª Reunião Ordinária Realizada em 18 
de novembro de 2009.

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do 
dia dezoito de novembro de dois mil e nove, reuniu-se 
a Comissão de Turismo e Desporto, no Anexo II, Ple-
nário 05 da Câmara dos Deputados, com a presença 
dos Senhores Deputados Afonso Hamm – Presiden-
te; Marcelo Teixeira, Eugênio Rabelo e Otavio Leite 
– Vice-Presidentes; Arnon Bezerra, Carlos Brandão, 
Deley, Edinho Bez, Eliene Lima, Fábio Faria, Jerôni-
mo Reis, José Airton Cirilo, Lídice da Mata, Lupércio 
Ramos e Valadares Filho – Titulares; Ademir Camilo, 
Alex Canziani, Fátima Pelaes, Gilmar Machado, Iran 
Barbosa, José Rocha, Silvio Torres e Thelma de Oli-
veira – Suplentes. Deixaram de comparecer os De-
putados Carlos Eduardo Cadoca, Fernando Lopes, 
Jackson Barreto e Jilmar Tatto. Justificou a ausência 
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a Deputada Manuela D’ávila. ABERTURA: Havendo 
número regimental, o senhor Presidente declarou 
abertos os trabalhos e colocou à apreciação a Ata 
da 27 Reunião Ordinária Deliberativa, realizada no 
dia 11 de novembro de 2009. O Deputado Marcelo 
Teixeira solicitou a dispensa da leitura da Ata. Colo-
cada em votação a solicitação foi aprovada. Coloca-
da em votação a Ata foi Aprovada. EXPEDIENTE: O 
Presidente informou que esta reunião será mista e 
destina-se à discussão e votação das sugestões de 
emendas a serem apresentadas pela Comissão de 
Turismo e Desporto à Lei Orçamentária Anual para 
2010. (PL nº 46/2009 – CN – PLOA 2010). Em se-
guida, será realizada uma reunião de Audiência Pú-
blica com o Senhor Carlos Nuzman, Presidente do 
Comitê Olímpico Brasileiro (COB). ORDEM DO DIA: 
Item 1 – O Presidente informou que houve um acor-
do entre os Ministérios do Esporte e do Turismo, e, 
assim, serão apreciadas duas emendas na área do 
Turismo e uma emenda na área do Esporte, a saber: 
1 – “Implantação e Modernização de Infraestrutu-
ra para Esporte Recreativo e de Lazer – Nacional”, 
Funcional 27.812.1250.5450.0001, GND 4, Modali-
dade de Aplicação: 30 (R$ 500.000.000,00) e GND 
4, Modalidade de Aplicação: 40 (R$ 500.000.000,00), 
no valor total de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de 
reais); 2 – “Campanha para promoção do Turismo no 
Mercado Nacional”, Funcional 23.695.1166.4038.0001, 
GND 3, Modalidade de Aplicação: 90, no valor de R$ 
500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais); e 3 – 
“Promoção de Eventos para divulgação do Turismo 
Interno Nacional”, Funcional 23.695.1166.4620.0001, 
GND 3, Modalidade de Aplicação: 90, no valor de R$ 
500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais). O Pre-
sidente colocou em votação as sugestões de emen-
das. Em votação as emendas foram aprovadas. Item 
2 – O Presidente informou que havia sobre a mesa um 
requerimento de inclusão extrapauta sobre a mesa. 
O Requerimento nº 208, da Comissão de Turismo e 
Desporto, que “requer aditamento ao Requerimento 
nº 156/2009, incluindo as Jogadoras Cristiane Rozeira 
de Souza Silva e Aline Pellegrinio e o Treinador Klei-
ton Barbosa de Oliveira Lima na lilsta de convidados.” 
Colocada em votação a inclusão do requerimento na 
pauta. Foi aprovada. Em votação, o requerimento foi 
aprovado. A reunião foi suspensa às quatorze horas e 
cinquenta e cinco minutos para elaboração da Ata. O 
Presidente reabriu os trabalhos e deu início à leitura 
da Ata. O Deputado José Rocha solicitou a dispensa 
da leitura da Ata. A dispensa foi APROVADA. A Ata foi 
colocada em votação e APROVADA pela unanimidade 
dos presentes. A Reunião Ordinária foi encerrada às 
dezesseis horas e quarenta e seis minutos. E, para 

constar, eu James Lewis Gorman Júnior, produzi a 
presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pela Presidente, Deputado Afonso Hamm, 
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. 

GRUPO DE T 
RABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

TERMO DE REUNIÃO ORDINÁRIA
Em dezoito de novembro de dois mil e nove, dei-

xou de se reunir, ordinariamente, o Grupo de Trabalho 
de Consolidação das Leis, por falta de quorum. Assi-
naram o livro de presença dos Senhores Deputados 
José Mentor – Coordenador; Milton Monti e Regis de 
Oliveira. E, para constar, eu, Luiz Claudio Alves dos 
Santos, Secretário, lavrei o presente Termo. 

SEÇÃO II

ATOS DO PRESIDENTE 

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 nº 205, de 28 de 
junho de 1990, resolve:

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ANDRÉA 
MARIA RODRIGUES CERDEIRA, ponto nº 119.491, 
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga-
binete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do 
Líder do Partido Democrático Trabalhista.

EXONERAR, a pedido, de acordo com o artigo 35, 
inciso II, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
GABRIELA THAWANA MOURA GRALHA, ponto nº 
120.031, 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 da Social Democracia Brasileira, 
a partir de 03 de novembro de 2009. – EXONERAR, 
de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, GEOSMAR SOARES DA 
CUNHA, ponto nº 119.138, do cargo em comissão de 
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que 
exerce no Gabinete do Líder do Democratas.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inci-
so I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
SAMANTA ROCHA KUPSTAITIS SEREJO, ponto nº 
119.398, do cargo em comissão de Assessor Técnico 
Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do 
Partido Democrático Trabalhista.
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EXONERAR, a pedido, de acordo com o artigo 
35, inciso II, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, SILVIA REGINA DE PAULA, ponto nº 112.383, 
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga-
binete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, que exercia no Grupo de Tra-
balho para Consolidação da Legislação Brasileira, a 
partir de 18 de novembro de 2009. 

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 nº 8.112, de 1990, APARECIDA DE LOURDES 
DA COSTA para exercer, no Gabinete do Primeiro 
Vice-Presidente, o cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, FLÁVIA DE FARIA LOURENÇO 

para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Demo-
crático Trabalhista, o cargo em comissão de Assessor 
Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, PABLO RODRIGO BARROZO DOS 
ANJOS VALE para exercer, no Gabinete do Segundo 
Vice-Presidente, o cargo em comissão de Secretário 
Particular, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, SAMANTA ROCHA KUPSTAITIS 
SEREJO para exercer, no Gabinete do Líder do Parti-
do Democrático Trabalhista, o cargo em comissão de 
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 18 de novembro 
de 2009. – Michel Temer, Presidente.

PORTARIAS
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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
Alberto Fraga - DEM
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
Geraldinho - PSOL
Germano Bonow - DEM
Henrique Fontana - PT
Ibsen Pinheiro - PMDB
José Otávio Germano - PP
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 (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

ocupa a vaga) 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
Asdrubal Bentes Anselmo de Jesus
Dalva Figueiredo Átila Lins
Fernando Melo Eduardo Valverde
Natan Donadon Francisco Praciano
Silas Câmara Lúcio Vale
Washington Luiz Lupércio Ramos
Zé Vieira vaga do PSDB/DEM/PPS Marinha Raupp
(Dep. do PV ocupa a vaga) Neudo Campos
(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa
a vaga)

Zé Geraldo

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Zequinha Marinho vaga do PSDB/DEM/PPS

2 vagas (Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Nilson Pinto Ilderlei Cordeiro
(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa
a vaga)

Marcio Junqueira

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Urzeni Rocha

3 vagas Wandenkolk Gonçalves
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 Takayama
Zequinha Marinho Wellington Fagundes
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Wladimir Costa

1 vaga
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)
(Dep. do PRB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a 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
Geraldo Pudim vaga do PV Eduardo Amorim
Gerson Peres Fátima Bezerra
João Paulo Cunha Hugo Leal
José Eduardo Cardozo Ibsen Pinheiro
José Genoíno Jaime Martins
José Mentor Jair Bolsonaro
Magela João Magalhães
Marçal Filho José Guimarães
Marcelo Guimarães Filho Leo Alcântara
Maurício Quintella Lessa Luiz Couto
Mauro Benevides Maria do Rosário
Mendes Ribeiro Filho Maria Lúcia Cardoso
Nelson Trad Maurício Rands
Osmar Serraglio Mauro Lopes
Paes Landim Miguel Corrêa
Pastor Manoel Ferreira 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
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 Geraldinho 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
Osvaldo Biolchi Severiano Alves vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Professor Setimo vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Raul Henry vaga do PV 1 vaga
Reginaldo Lopes
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a 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 Osvaldo Biolchi
Pedro Novais Paulo Maluf
Pepe Vargas Pedro Henry
Ricardo Barros Professor Setimo
Ricardo Berzoini Reginaldo Lopes
Rodrigo Rocha Loures Tonha Magalhães
Silvio Costa vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Vital do Rêgo Filho
Vicentinho Alves Zonta

Vignatti
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a 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 Carlos Aleluia
Júlio Cesar José Maia Filho
Julio Semeghini Nelson Proença vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Luiz Carlos Hauly
Paulo Renato Souza

(Licenciado)
Luiz Carreira vaga do PV Rodrigo de Castro
(Dep. do PV ocupa a vaga) 2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado Ciro Gomes
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Julião Amin

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Osmar Júnior vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/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

Geraldinho
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/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 Carlos Vieira vaga do PSDB/DEM/PPS

Márcio Reinaldo Moreira José Mentor
Paulo Rattes Jurandil Juarez
Simão Sessim Luis Carlos Heinze
Solange Almeida Luiz Sérgio
Vadão Gomes Paulo Rocha
Wellington Roberto Vicentinho Alves
1 vaga (Dep. do PHS ocupa a 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 Machado
Silvio Torres Moreira Mendes
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Vanderlei Macris

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
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 Fernando Marroni
Leonardo Monteiro Homero Pereira
Mário de Oliveira Moacir Micheletto
Paulo Piau Paulo Roberto Pereira
Rebecca Garcia Paulo Teixeira
Zé Geraldo Roberto Balestra

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Valdir Colatto

(Dep. do PV 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)

(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 1 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/PT
C/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/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Fernando Chiarelli
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Julião Amin
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/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 Lincoln Portela
Neilton Mulim Mauro Lopes
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Paes de Lira



(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 PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

1 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/PT

C/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 Leandro Sampaio

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Leonardo Vilela
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Otavio Leite

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/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/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV
Dr. Talmir Luiz Bassuma

PSOL
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/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 José Carlos Aleluia



PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa
a vaga)
(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
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

2 vagas Rita Camata
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
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 3 vagas
João Almeida
(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 Geraldo Pudim

José Santana de Vasconcellos
Nazareno
Fonteles

Márcio Reinaldo Moreira
Pastor Pedro

Ribeiro
Mauro Lopes Ricardo Barros
Miguel Corrêa Veloso
Nelson Trad 3 vagas
Paes Landim
(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
Geraldinho 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 Suplentes

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 Geraldinho
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 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 Suplentes

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/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Capitão Assumção
Paulo Rubem Santiago Glauber Braga

PV

Dr. Talmir
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/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 351-A, DE

2009, DO SENADO FEDERAL, 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"

Presidente: Devanir Ribeiro (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM)
3º Vice-Presidente: Mauro Benevides (PMDB)
Relator: Eduardo Cunha (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Augusto Farias Carlos Zarattini
Chico da Princesa Charles Lucena
Devanir Ribeiro João Magalhães
Dilceu Sperafico José Guimarães
Edio Lopes Luiz Sérgio
Eduardo Cunha Maurício Quintella Lessa
José Genoíno Professor Setimo
Mauro Benevides Ricardo Barros
Nilson Mourão Solange Almeida

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Antonio Carlos Pannunzio
Duarte Nogueira Felipe Maia
Guilherme Campos Ilderlei Cordeiro
João Almeida Jorge Khoury
Mendonça Prado 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Beto Albuquerque João Dado
Francisco Tenorio 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Ivan Valente Chico Alencar
Secretário(a): Fátima Moreira



Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6204
FAX: (61) 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)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Arnaldo Faria de Sá
Maurício Quintella

Lessa

Carlos Zarattini
Pastor Manoel

Ferreira
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/PT
doB 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

Geraldinho
(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
José Carlos Vieira vaga do PSDB/DEM/PPS Jurandy Loureiro
Mauro Lopes Paulo Teixeira
Pedro Chaves Ratinho Junior
Pedro Eugênio Silvio Costa vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Pedro Fernandes
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim Cláudio Diaz
Eduardo Sciarra Geraldo Thadeu
Fernando Chucre Vitor Penido
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

2 vagas

1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Chico Lopes Julião Amin

1 vaga
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PV
José Fernando Aparecido de
Oliveira

Fábio Ramalho

PSOL
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/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
ocupa a vaga)

Cleber Verde

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 (Licenciado)
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 Geraldinho
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:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
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
Nelson Meurer Fernando Marroni
Osmar Serraglio José Mentor
Pepe Vargas Vinicius Carvalho
Valdir Colatto 3 vagas
Vicentinho

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Alexandre Silveira
Duarte Nogueira Luiz Carlos Hauly
Jorginho Maluly Luiz Carlos Setim
Marcos Montes 2 vagas
Moreira Mendes

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 Osvaldo Biolchi
Márcio Reinaldo
Moreira

Raul Henry

Osmar Serraglio Reginaldo Lopes



Pedro Wilson Severiano Alves vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Professor Setimo 2 vagas
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 Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS

Paulo Henrique Lustosa Paulo Roberto Pereira
Raul Henry (Dep. do PRB ocupa a vaga)
Reginaldo Lopes 3 vagas
Zezéu Ribeiro

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
Geraldinho 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 (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Raimundo Gomes de
Matos

1 vaga

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

PSOL
Geraldinho vaga do PSDB/DEM/PPS

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 5939, DE 2009, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A
CRIAR A EMPRESA PÚBLICA DENOMINADA EMPRESA

BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS

NATURAL S.A. – PETRO-SAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Brizola Neto (PDT)
1º Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
2º Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
3º Vice-Presidente: Jilmar Tatto (PT)
Relator: Luiz Fernando Faria (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Edinho Bez Bernardo Ariston
Fernando Ferro Cida Diogo
Jilmar Tatto Dr. Paulo César
Luciano Castro Dr. Rosinha
Luiz Carlos
Busato

Filipe Pereira

Luiz Fernando
Faria

Hugo Leal

Luiz Sérgio José Otávio Germano
Osvaldo Reis Marcelo Almeida
Vital do Rêgo
Filho

Paulo Rattes vaga do PHS

Paulo Roberto Pereira
PSDB/DEM/PPS

Bruno Rodrigues Alfredo Kaefer
Jorginho Maluly João Oliveira
José Carlos
Machado

Moreira Mendes

Nelson Proença 2 vagas
Paulo Abi-ackel

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Brizola Neto Sueli Vidigal
Vanessa
Grazziotin

(Dep. do PHS ocupa a vaga)

PV
Fábio Ramalho José Paulo Tóffano

PHS
Felipe Bornier Uldurico Pinto vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa

a vaga)
Secretário(a): Valdivino Tolentino
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
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 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 Suplentes

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 (Licenciado) 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
Manuela D'ávila Sebastião Bala Rocha
Sandra Rosado 2 vagas
1 vaga

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 Carlos Hauly
Luiz Carreira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Jô Moraes Dr. Ubiali
Paulo Rubem Santiago Julião Amin
(Dep. do Vanessa



PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

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
Augusto Farias Edio Lopes
Carlos Zarattini Elismar Prado
Ciro Nogueira Gladson Cameli
Eduardo da Fonte Jorge Boeira
Fernando Marroni Leo Alcântara
Leonardo Quintão Nelson Bornier
Marcelo Guimarães Filho Paulo Maluf
Maurício Quintella Lessa 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
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 Suplentes

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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