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SEÇÃO I

Ata da 281ª Sessão da Câmara dos Deputados, Não
Deliberativa de Debates, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária,
da 54ª Legislatura, em 5 de dezembro de 2014
Presidência dos Srs.: Izalci, Ariosto Holanda,
Cleber Verde, nos termos do § 2º do artigo 18 do Regimento Interno
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Não havendo quórum regimental para abertura da sessão, nos termos do §
3° do art. 79 do Regimento Interno, aguardaremos até meia hora para que ele se complete.
I – ABERTURA DA SESSÃO
(Às 9 horas e 28 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão anterior.
II – LEITURA DA ATA
O SR. ARIOSTO HOLANDA, servindo como 2° Secretário, procede à leitura da ata da sessão antecedente,
a qual é, sem observações, aprovada.
III – EXPEDIENTE
(Não há expediente a ser lido)
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Passa-se ao
IV – PEQUENO EXPEDIENTE
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Convido o Deputado Ariosto Holanda a assumir a Presidência, para que eu
possa usar o tempo da Liderança do PSDB e para dar como lido meu pronunciamento.
O Sr. Izalci, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ariosto Holanda, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SENHOR PRESIDENTE (Ariosto Holanda) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Izalci.
O SR. IZALCI (PSDB-DF e como Líder. Sem revisão do orador.) – Senhor Presidente, Sras. e Srs. Parlamentar, nesta minha fala inicial, quer aproveitar a oportunidade para falar um pouco sobre o funcionamento da
CPMI da PETROBRAS.
Está prevista, provavelmente para a próxima semana, a discussão do relatório da CPMI. É evidente que
fizemos diversos depoimentos, recebemos diversos documentos, mas essa CPMI, em especial, de certa forma,
está sendo prejudicada em relação às demais, porque o instituto da delação premiada, a chamada colaboração
premiada, é um instituto novo. Talvez tenha sido a primeira CPMI com esse instituto.
E o que ocorreu? Com a delação premiada, a pessoa que aceitou fazer a delação premiada, com a concordância do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal, fica impedida de fazer qualquer declaração,
qualquer depoimento à CPMI. Isso acabou dificultando o trabalho da CPMI. Tanto é que, provavelmente, vamos
dar início à discussão do relatório, na semana que vem, sem saber sequer quais foram os citados pelo Sr. Alberto
Yussef, pelo ex-Diretor Paulo Roberto Costa e pelos empresários envolvidos, quais foram os atores, quais foram
as autoridades – Parlamentares, inclusive – que receberam propinas, uma série de recursos ilegais. E vamos
acabar fechando o relatório sem conhecer essas pessoas, até porque ainda há documentos, cuja exigência foi
aprovada em requerimento, que ainda não foram sequer entregues – e muitos dos que foram entregues estão
incompletos. Agora será preciso pedir a complementação da informação.
Então, nós – ao dizer “nós” refiro-me às duas Casas do Congresso Nacional – precisamos modificar a legislação relacionada à CPMI, senão podemos acabar com esse instituto tão importante que é a CPMI ou a CPI
da Câmara e do Senado.
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Mas nós que estivemos diversas vezes no Supremo percebemos que o instituto da delação premiada
ainda está em processo de estudo, de avaliação pelo próprio Ministério Público e pelo Supremo, que têm, evidentemente, não como objetivo, mas como tradição, e faz parte, o sigilo.
Nos do Parlamento, de certa forma, temos uma tradição e um aspecto um pouco diferente. Aqui as coisas têm que ser mais transparentes mesmo. O que houve de problema nessa operação é que houve um vazamento de informações e, com isso, ficou no ar se as pessoas que foram citadas estão ou não comprometidas.
Isso acabou trazendo ao Congresso Nacional, ao próprio Supremo Tribunal Federal e ao Ministério Público uma situação inusitada e muito ruim para aos citados, que não tiveram sequer o tempo ou o direito de
se defender.
Portanto, precisamos estudar essa matéria. Nós, na pessoa do Presidente da Comissão, já apresentamos
algumas propostas de mudanças para serem discutidas na Câmara e no Senado, mas a imprensa, no dia de
hoje, já faz menção à possibilidade devotarmos na semana que vem o relatório.
É evidente que houve o período das eleições, e a própria base do Governo, no início, dificultou muito a
aprovação dos requerimentos – aprovamos mais de 900 requerimentos e ainda há mais de 400 a serem votados. Por isso a importância de darmos continuidade à CPMI a partir de fevereiro.
Nós conseguimos prorrogá-la até o dia 22 de dezembro, mas já estamos colhendo as assinaturas dos
Parlamentares reeleitos para, na primeira semana de fevereiro, dar continuidade aos trabalhos da CPMI da PETROBRAS, evidentemente com mais informações e, provavelmente, com a delação premiada aceita. Após a
denúncia oferecida pelo Ministério Público, nós teremos acesso às informações e, evidentemente, poderemos
nos aprofundar no exame da matéria.
Mas o que eu quero dizer é que o PSDB já está praticamente com o seu relatório pronto, porque, caso
não haja entendimento com relação ao relatório da CPMI, nós apresentaremos um voto em separado com tudo
o que nós já apuramos.
Mas é mais uma reflexão, Sr. Presidente, que esta Casa tem que fazer para reforçar o instituto da CPI, tão
importante para o País.
Era isso.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a divulgação do meu pronunciamento nos meios de comunicação da Casa e, em especial, no programa A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Ariosto Holanda) – Seu pedido será atendido, Deputado.
Eu gostaria de destacar o trabalho de V.Exa. na CPMI. V.Exa. é um Deputado atuante, combativo e, como
disse muito bem, o mecanismo da delação premiada está impedindo que a CPMI investigue de forma profunda as irregularidades e dê os devidos esclarecimentos ao povo brasileiro.
Parabéns pela atuação.
Peço a V.Exa. que assuma a Presidência dos trabalhos para que eu possa fazer meu pronunciamento no
Grande Expediente.
O Sr. Ariosto Holanda, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Izalci, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Passa-se ao
V – GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Ariosto Holanda, do PROS do Ceará, que disporá do tempo regimental para seu pronunciamento.
O SR. ARIOSTO HOLANDA (Bloco/PROS-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna desta Casa para falar sobre tema que considero da maior importância para o País,
conhecimento científico. Aproveito também para fazer breve relato das minhas atividades parlamentares no
período de 1990 a 2014, principalmente aquelas relacionadas com as áreas de educação, ciência e tecnologia.
Como membro das Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e de Educação, do
Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica e da Comissão Especial do Plano Nacional de Educação, tive
a oportunidade de discutir, analisar e estudar projetos voltados a apontar caminhos para o progresso econômico, social e cultural do País. Diagnósticos, indicadores, argumentos, metas me deram suporte aos trabalhos
que desenvolvi e a minha luta no Parlamento por educação, ciência e tecnologia.
Lembro-me de que, quando participei da elaboração do PNE – Plano Nacional de Educação, discutimos
desde educação infantil nas creches até pós-graduação, pesquisa e extensão e destacamos o analfabetismo
funcional e tecnológico.
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Desses debates, Sr. Presidente, concluí que o Brasil, em relação à educação, tem uma dívida de 500 anos
para com seu povo. Na minha visão, nunca adotamos uma política educacional de Estado. Diferentes governos,
apesar de colocarem educação como prioritária e importante, não conseguiram equacionar um orçamento
compatível com as reais necessidades do País e valorizar devidamente o professor.
Em 1993 participei da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – Senado e Câmara – que procurou identificar as causas e dimensões do atraso tecnológico do Brasil. Naquela ocasião o relatório final concluiu que
a causa principal estava na degradação da base educacional brasileira. Naquele ano tínhamos 20% de analfabetos, milhões de crianças fora da escola, ensino básico com professores mal remunerados e sem preparo,
ausência de ensino técnico e universidade sem nenhum enlace com os planos de desenvolvimento nacional.
Outro dado que me chamou a atenção foi o do número de técnicos de nível médio. Enquanto nos países
desenvolvidos havia a relação ótima de um técnico de nível superior para cinco de nível médio, essa relação no
Brasil estava invertida. A média nacional era de dois técnicos de nível superior para um de nível médio, sendo
que nas Regiões Norte e Nordeste essa relação era de quatro técnicos superiores para um de nível médio e,
infelizmente, ainda persiste nas regiões mais deprimidas.
A nossa crise educacional, Sr. Presidente, tem raízes estruturais profundas. Parte dela é devida ao modelo de desenvolvimento que o Brasil adotou quando a partir de 1964 priorizou investimentos públicos para
infraestrutura de suporte à produção industrial nas capitais.
A fim de executar obras de estradas, energia e comunicação e dar incentivos ao setor produtivo nas cidades, o País se endividou, deixando o meio rural esperando chuva, como foi o caso do Nordeste, para praticar
agricultura de subsistência.
Por sua vez, a política de importação de máquinas e equipamentos sem cláusulas de transferência de
tecnologia resultou no aparecimento de indústria comércio ao invés de indústria desenvolvimento. Explico: indústria comércio é aquela que está interessada somente na operação das máquinas e no comércio de matéria-prima, insumos e produtos; indústria desenvolvimento, além dessa preocupação, procura investir em pesquisa,
desenvolvimento tecnológico e inovação. Tal procedimento contribuiu muito para o atraso tecnológico do País.
Essa política, Sr. Presidente, acarretou um grande êxodo rural desordenado, em que as pessoas buscavam nas capitais emprego e melhores condições de vida. Essa foi umas das causas da favelização das capitais.
É preciso lembrar que em 1974 aproximadamente 60% dos brasileiros viviam nas cidades. Hoje esse número
aumentou para 85%.
O incentivo à produção nas capitais e a ausência de uma reforma agrária efetiva resultaram numa urbanização crescente e desorganizada. Com o endividamento do País, os investimentos nos setores sociais foram
drasticamente reduzidos, decorrendo daí o colapso dos serviços públicos, como educação e saúde.
Posteriormente, com a globalização da economia e a chegada da Internet, as barreiras do mercado internacional desabaram e passamos a viver o mundo das perplexidades com o advento das revoluções tecnológicas do século XXI, que aqui estão: revolução quântica, dando suporte a essa nova fronteira do conhecimento
chamada nanotecnologia, responsável pelo aparecimento de novos materiais; revolução biomolecular, fortalecendo a biotecnologia e a engenharia genética, dando suporte à área de saúde, de alimentos e de agricultura;
revolução da informática, em que os supercomputadores estão assumindo cada vez mais o controle e a gestão
dos processos produtivos; e revolução da energia, tendo como desafio substituir os combustíveis fósseis – petróleo, carvão mineral e gás – por fontes não poluentes e renováveis – solar, eólica, biomassa, hidrogênio e outras.
Sr. Presidente, na minha visão, o século XXI vai mudar a lógica do poder econômico. Se antes a riqueza
das nações derivava dos seus recursos naturais e de grandes somas de capitais, hoje ela depende do seu patrimônio educacional científico e tecnológico. Terá poder quem tiver conhecimento. As nações que investirem
nessas quatro fronteiras do conhecimento poderão alcançar novos patamares, porque terão superioridade
competitiva no mercado internacional.
O Ministério de Indústria e Comércio do Japão listou tecnologias de ponta que alavancarão a riqueza e a
prosperidade dos países no século XXI. Nessa lista estão destacadas: microeletrônica, biotecnologia, nanotecnologia, telecomunicações, fabricação de aeronaves, máquinas, ferramentas e robôs e computação.
Apesar dos benefícios que o avanço tecnológico vem proporcionando à humanidade, observa-se, no entanto, que em alguns casos a sua aplicação tem levado à degradação do meio ambiente, a desastres ecológicos,
a desequilíbrios econômicos e sociais e principalmente à concentração de renda nos países do Primeiro Mundo.
Muitos dos benefícios que a ciência tem proporcionado estão distribuídos desigualmente, como resultado dos desequilíbrios entre países, regiões e grupos sociais. E, o que é pior, o avanço tecnológico tem resultado
no aprofundamento do conhecimento de poucos e no aumento da ignorância de muitos.
As novas tecnologias, por estarem cada vez mais presentes nas atividades produtivas, tornarão o mercado de trabalho mais seletivo e exigente quanto ao conhecimento. Se não investirmos em capacitação e não
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destacarmos atenção especial para as matérias relacionadas com ciência, essa situação provocará aumento
substancial de analfabetos funcionais, isto é, de pessoas que, embora sabendo ler e escrever, não terão aptidão
e capacitação para esse novo mercado.
Diante desse avanço, as camadas sociais mais pobres estão correndo o risco de sofrer a mais perversa
das exclusões, o saber para o trabalho. Em plena era do conhecimento, com a tecnologia ditando as regras, é
imprescindível que educação tenha atenção especial não só para a ciência, como para as linguagens: matemática, informática, português e língua estrangeira.
É importante ressaltar que o desenvolvimento científico e tecnológico tanto pode acabar com a pobreza, curar doenças e proporcionar capacitação, quanto pode destruir pessoas, como ocorreu durante as duas
Guerras Mundiais, quando o poderio bélico, utilizando gás venenoso, metralhadoras e bomba atômica, matou
milhares de pessoas. O segredo está em encontrar a sabedoria, é ela que tem a capacidade de identificar os
problemas, analisá-los e abrir caminhos para a solução dos mesmos.
Infelizmente estamos vivendo uma sociedade sem sabedoria. Isaac Asimov assim se expressou: “O aspecto mais triste de nossa sociedade é que a ciência acumula conhecimento mais rápido do que a sociedade acumula sabedoria”.
Ao contrário da informação, a sabedoria não pode ser distribuída via blog e conversas pela Internet. Hoje
estamos sendo invadidos por um número de informações excessivas e desconexas. Quando isso acontece fica
a sensação de vazio, como se estivéssemos vagando ao léu.
Mas a Internet, com todas as suas falhas e excessos, surge como guardiã das liberdades democráticas.
É por tudo isso que o caminho para se chegar à democracia está no homem educado e bem informado que
possa discutir racional e imparcialmente as questões do dia a dia. Há necessidade, portanto, de amplo debate
democrático sobre produção e aplicação do conhecimento científico.
A maneira mais correta de chegarmos a uma boa discussão é pela sabedoria. O homem sábio pode decidir sobre as tecnologias mais adequadas para a sociedade em que vive. Exemplos de questionamentos: como
devemos preparar os jovens para o futuro mercado de trabalho? Como reformar o atual sistema educacional,
decadente e disfuncional para enfrentar os desafios do futuro? O que fazer com milhões de trabalhadores cuja
força de trabalho é cada vez menos exigida ou nem mais o é? Como resolver a questão do aquecimento global?
Eu gostaria, no entanto, de ressaltar e defender que, qualquer que seja nosso nível de conhecimento
científico, ele deve estar sempre a serviço da humanidade contribuindo com inovações que proporcionem
aumento da expectativa de vida, cura de doenças, maior produção de alimentos, melhor qualidade de vida,
promoção da paz, igualdade entre as pessoas e preservação do meio ambiente.
O Japão e a Coreia perceberam com antecedência que era necessário investir forte na educação para
atingir níveis de desenvolvimento sustentáveis.
No seminário que a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados promoveu em 2007, por iniciativa do Deputado Gastão Vieira, sobre experiências internacionais onde a educação deu certo, chamou-me a
atenção o depoimento do representante da Coreia. Na sua fala ele destacou que seu país, ao proceder à reformulação do processo educacional, adotou como princípio que os programas educativos fossem delineados de
modo a atenderem ao projeto de desenvolvimento da nação. Enfatizou também que todo processo deveria
iniciar do meio rural para a capital, porque era lá no meio rural onde se encontrava a exclusão social e digital.
Infelizmente o Brasil, como apurou a CPMI, adotou durante muito tempo o pacto da mediocridade: professores faziam de conta que ensinavam e alunos fingiam que aprendiam. Felizmente esse quadro está mudando
e hoje já podemos observar: avanço significativo do orçamento da educação com a passagem do FUNDEF para
FUNDEB; algumas metas estabelecidas, como a da obrigatoriedade do ensino de 4 a 17 anos; melhoria relativa
do desempenho dos nossos estudantes a nível nacional e internacional; relativa valorização dos professores,
com a definição do piso salarial.
Podemos dizer que atualmente existe consenso generalizado da sociedade sobre a importância da educação de qualidade para alcançarmos o padrão de nação que deve oferecer oportunidade a todos.
Todavia, é preciso acelerar. Faz-se necessário esforço maior e melhor integração de todos. Mães, pais, educadores, alunos, gestores e Governo devem se voltar para a valorização da carreira e das condições do professor,
a melhoria da aprendizagem do aluno, a diminuição da evasão escolar e o aperfeiçoamento da gestão escolar.
Quando elevamos o padrão educacional, Sr. Presidente, estamos proporcionando futuro digno e justo
para os brasileiros e criando condições para que o País seja rico, competitivo e com desenvolvimento sustentável. Devemos criar uma grande frente em defesa da educação que seja apartidária e que tenha como lema:
todos pela educação de qualidade.
Outra questão extremamente importante na luta por uma sociedade mais justa, fraterna e humana é a
distribuição da renda. Não é aceitável que milhões de seres humanos ainda vivam em condições de miséria
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extrema, não dispondo dos meios mínimos necessários para suas necessidades básicas. Uma sociedade que
deixa seres humanos morrer de fome e vegetando na mais profunda miséria é injusta e desumana.
Entendo que numa democracia o objetivo do desenvolvimento deve ter o homem como ponto de partida, observando sobretudo sua cultura, seu meio e seu direito como cidadão à educação e ao trabalho. Atualmente existe um grande número de trabalhadores sem esperança de emprego porque lhes falta a capacitação profissional. O crescimento do País, a partir de novas tecnologias, excluirá esses trabalhadores do novo
mercado de trabalho.
Diante dessa situação, há urgência em criarmos mecanismos ágeis e flexíveis de transferência de conhecimentos para a população como verdadeiros atalhos que avancem sobre os procedimentos tradicionais da
educação. É preciso definir ações que abram caminhos para que o homem tenha acesso ao trabalho e o segmento dos pequenos negócios tenha direito não só ao crédito, mas ao conhecimento que garanta a inovação
de seus produtos, processos ou serviços.
Certamente a geração de emprego e a distribuição de renda só acontecerão quando investirmos no capital humano e procedermos a uma profunda transformação na lógica do desenvolvimento. Temos que definir o
que é desenvolvimento. É preciso encontrar um modelo baseado numa economia que leve em conta as pessoas.
O discurso do crescimento econômico como fórmula de geração de trabalho torna-se inócuo, porque
poderemos ter aumento significativo do PIB sem que isso implique criação de grande número de empregos e
resulte em diminuição da pobreza.
O investimento no capital humano deve ser feito por meio de um sistema educativo eficiente, de qualidade e que envolva toda a sociedade. Só assim daremos o salto de qualidade.
Devemos encontrar respostas para as seguintes questões: como fazer ingressar num sistema produtivo
esse número de analfabetos funcionais, hoje da ordem de 50 milhões de brasileiros? Como distribuir renda com
pessoas sem qualificação profissional? Como superar desigualdades regionais quando se tem a consciência de
que elas aumentam com a concentração do conhecimento?
O Brasil, apesar de ter melhorado a distribuição da renda, avançado na educação e chegado a uma economia entre as sete maiores do planeta, apresenta uma sociedade extremamente desigual. Por exemplo: somos a sétima economia do mundo em PIB, mas ocupamos a 79ª posição em IDH – Índice de Desenvolvimento
Humano; os meios de produção estão concentrados em 6% da população; o mercado é dominado pelas grandes empresas e consórcios; a mortalidade das pequenas empresas é alta porque não conseguem inovar, e não
inovam porque estão distantes de quem tem o conhecimento – universidades e institutos tecnológicos – e
anualmente nascem 720 mil pequenas e microempresas e morrem 650 mil, e apenas 10% têm 20 anos de existência; enquanto o Programa Bolsa Família atende 63 milhões de pessoas a um custo de 25 bilhões de reais por
ano, 20 mil famílias recebem 140 bilhões de reais por ano porque detêm 75% dos títulos da dívida pública; a
média de analfabetos do Brasil é de 7%, mas a do Nordeste é de 17%; segundo o MEC, em 2009, dos 2 milhões
de professores, 1,3 milhão, 68%, tem nível superior e desses somente 36% têm alguma pós-graduação; o investimento público direto por aluno no Brasil é de 2.148 dólares, enquanto que nos países do OCDE – Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, da Europa, é de 9.322 dólares; no ensino médio somente
45% dos jovens de 15 a 18 anos estão matriculados – onde estão os outros 55%? –, no Chile esse número chega a 85% e na Argentina a 75%; para alcançar o índice do Chile, o Brasil precisaria construir 50 mil novas salas
de aula e contratar 500 mil novos professores; temos 3,7 milhões de crianças e jovens de 4 a 17 anos fora da
escola, com predominância de pobres e deficientes; dos alunos que ingressam no ensino fundamental, 95%
concluem a 4ª série; 79% concluem a 8ª série e apenas 58% concluem o 3º ano do ensino médio; dos alunos
que conseguiram terminar o ensino médio, 29% saem com a aprendizagem mínima em Língua Portuguesa e
apenas 11%, em Matemática.
Preocupado com a qualidade do ensino, o Tribunal de Contas da União, ao realizar auditoria sobre o desempenho do ensino médio, constatou algumas situações que são comprometedoras, por exemplo: número
insuficiente de professores com formação específica para ministrar as 12 disciplinas mínimas e obrigatórias –
Artes, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira, Português, Matemática,
Química e Sociologia; cerca de 60 mil professores fora da sala de aula – 40 mil atuando em áreas administrativas
e o restante em outro tipo de afastamento –; déficit estimado de pelo menos 32.700 professores com formação
específica nas disciplinas obrigatórias do ensino médio das redes estaduais; elevado índice de contratação de
professores temporários – a média nacional é 30%, mas em 11 Estados ela oscila entre 40% e 67%; Física é a
disciplina com maior déficit de professores, mais de 9 mil.
Sr. Presidente, esta Casa tem um órgão conhecido como Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica, cujo objetivo principal é discutir temas relevantes, principalmente os da área de ciência e tecnologia,
com vistas a dirimir dúvidas do Parlamento. Tendo na sua constituição Deputados dos diferentes partidos, e
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devidamente assessorado por consultores de alto nível da Câmara, vários estudos já foram feitos e resultaram
em projetos de lei. Destacam-se como principais: biodiesel, capacitação tecnológica da população, assistência
tecnológica às pequenas e microempresas, pré-sal, energias renováveis, seca.
Eu tive a oportunidade, Sr. Presidente, de relatar três desses estudos. O primeiro foi Biodiesel e Inclusão
Social. Contando com a assessoria e o apoio do Prof. Expedito da UFC, detentor da patente do processo de
produção, elaboramos trabalho que contém todas as informações desse produto. Definido como diesel vegetal, não poluente, é obtido de qualquer óleo vegetal quando submetido ao processo químico conhecido
como transesterificação. Uma unidade construída pelo Prof. Expedito foi exposta na Câmara dos Deputados
para apresentação e demonstração do processo de produção. O Conselho de Altos Estudos, considerando a
importância do projeto do ponto de vista socioeconômico e de proteção ao meio ambiente, apresentou o
Projeto de Lei nº 3.398, de 2004, que o Governo Federal, pela Medida Provisória nº 214, de 2005, transformou
num programa nacional.
O segundo estudo foi Capacitação Tecnológica da População. Ao abordar a questão do analfabetismo
funcional, esse trabalho procura apontar o caminho da extensão como ação que pode levar conhecimento ao
trabalhador para o novo mercado de trabalho. Para isso, apontamos a necessidade de se implantarem no País
centros vocacionais tecnológicos e centros de educação a distância.
É importante destacar que, espelhado nesse projeto e nesse trabalho, o Governo Federal criou os programas CVT – Centro Vocacional Tecnológico, no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, UAB – Universidade
Aberta do Brasil, no Ministério da Educação, e PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego, no Ministério da Educação.
O terceiro estudo tratou da assistência tecnológica às pequenas e microempresas. Esse trabalho que relatei mostra a fragilidade das pequenas e microempresas frente à política da inovação e procura apontar, pela
rota da extensão, uma política que venha lhes assegurar a devida assistência técnica com serviços de metrologia, propriedade industrial, laboratoriais, capacitação e inovação.
Identificamos nessa pesquisa que as pequenas e microempresas não conseguem inovar porque estão
distantes de quem tem o conhecimento, as instituições de ensino superior e os institutos de tecnologia. Apresentamos para garantir recursos para essa assistência técnica o Projeto de Lei nº 3.728, de 2012, que dispõe
sobre o apoio às pequenas e microempresas.
Discutimos também, Sr. Presidente, no Conselho de Altos Estudos, a necessidade de se implantar no País
um sistema de informações contra a corrupção. Naquele momento apresentei o projeto Infovias a Serviço da
Transparência, que trata da implantação de uma estrutura de processamento de informações que disponibilizaria para a população informações sobre a aplicação de recursos públicos nas esferas municipal e estadual.
Tal sistema deveria contar com o apoio do Ministério Público no acompanhamento, divulgação e denúncias
sobre a aplicação indevida dos recursos.
Sr. Presidente, como membro da bancada federal do Nordeste, tive a oportunidade de elaborar três estudos sobre temas extremamente relevantes para aquela região.
O primeiro tratou do Plano de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, realizado em 2009, tendo
como proposta a implantação de um conselho deliberativo presidido pelo Ministro da Ciência e Tecnologia
que venha deliberar sobre programas e projetos prioritários de cada Estado do Nordeste. Tendo como agente
financeiro o BNB, sua principal fonte de recursos seria parte da parcela dos fundos setoriais que a Constituição
define como sendo de 30% para as Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
O segundo estudo resultou da análise que fizemos sobre o fenômeno da seca. Nele apontamos projetos,
diretrizes e metas para a convivência com a seca e as rotas de planejamento para um novo Nordeste.
Como terceiro tema, apresentamos o projeto Telemedicina. Tendo como suporte uma central de laudos
nas capitais e redes eletrônicas ligando centrais receptoras nos Municípios. Esse sistema processaria sinais biológicos para fins de diagnóstico e, por videoconferência, promoveria cursos voltados para a educação em saúde.
Dada a relevância dos temas, Sr. Presidente, aqui tratados, solicito a V.Exa. que sejam enviados para o
Ministro-Chefe da Casa Civil, Aloizio Mercadante, como contribuição do Parlamento ao Governo, estes cinco
estudos que nós elaboramos e que entrego neste momento à Mesa: Centro de Ciências e Linguagens; Seca: Análises, Diretrizes e Pressupostos; Assistência Tecnológica às Micro e Pequenas Empresas; Telemedicina e Central de
Laudos e Infovias a Serviço da Transparência.
Agradeço a atenção e peço à Mesa que encaminhe estes estudos à Casa Civil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Acato o pedido de V.Exa. e ao mesmo tempo o parabenizo pelo pronunciamento.
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Quero aproveitar ainda, Deputado Ariosto Holanda, para reconhecer seu trabalho na Casa, de forma muito
especial na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, e sua participação em reuniões da
Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Inovação. Sua atuação na Comissão Especial do Plano Nacional de Educação, na Comissão de Educação, foi fundamental. V.Exa. foi um lutador pela implementação dos
CVTs – centros vocacionais tecnológicos, um avanço muito grande que envolve escolas técnicas, cursos técnicos.
Então, eu quero aqui parabenizá-lo pelo pronunciamento e ao mesmo tempo dizer da minha alegria de
estar presidindo esta sessão e V.Exa. fazer seu discurso no Grande Expediente. V.Exa. é exemplo para nós em
termos de dedicação. Sabemos o quanto é difícil o reconhecimento do trabalho na área de ciência e tecnologia.
Registro minha admiração pelo trabalho que desenvolveu nesses anos aqui na Casa.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Vai-se passar ao horário de
VI – COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
Tem a palavra a Sra. Deputada Erika Kokay, pelo PT, que contará também o tempo de breves comunicações. S.Exa. dispõe de 13 minutos.
A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, gostaria de começar meu pronunciamento lembrando que o dia de amanhã, 6 de dezembro, faz parte do calendário dos 16 dias de ativismo que, aqui no Brasil, começa no dia 20, abarcando um número de dias maior – são 16 dias de ativismo pelo
enfrentamento à violência contra a mulher.
Nós temos, começando em 25 de novembro, a lembrança das irmãs assassinadas pela ditadura na República Dominicana, as irmãs que alçaram voo, consideradas “borboletas”, que nós homenageamos e lembramos
a imortalidade da sua existência e a imortalidade da sua coragem, que nutre milhões de mulheres em todo o
mundo na busca de uma sociedade igualitária. Portanto, nós lembramos essa coragem e essa luta no dia 25
de novembro, Dia Internacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher.
Nós tivemos no dia 1º o Dia de Enfrentamento Mundial à AIDS, em que nós lembramos a feminização
em relação à AIDS e o número de mulheres infectadas, que cresceu substancialmente, exigindo de nós a adoção de políticas públicas efetivas para controlar uma infecção que, em verdade, nós precisamos enfrentar, sem
qualquer sombra de dúvida, que é o preconceito, este que é o vírus que corrói a qualidade de vida das pessoas
que vivem com o HIV, das pessoas que hoje enfrentam toda a sorte de preconceito e que nos lembram todos
os dias que nenhum vírus pode ser maior do que a existência humana.
E lembramos o dia 6 de dezembro, o Dia do Laço Branco, o dia de envolvimento dos homens. Amanhã
é o dia de envolvimento dos homens no mundo inteiro na luta pela desconstrução da violência contra as mulheres. A violência não fica no universo doméstico, ela não fica restrita às mulheres, ela cria uma lógica que
corrói a nossa concepção de humanidade. O enfrentamento à violência contra a mulher é absolutamente fundamental para podermos construir uma sociedade pautada na paz, uma sociedade na qual o preconceito e a
discriminação não sejam alimentos absolutamente substanciais de um processo de desumanização simbólica
que nós vivemos no Brasil e que sempre precede a desumanização literal.
Nós temos 50 mil mortes no Brasil todos os anos, a grande maioria, mais de 90%, de jovens. E, dos jovens,
77% são negros. É como se tivéssemos vendo o extermínio de uma geração e nos lembrando todos os dias,
com muita dor, de que ainda não fizemos o luto da própria escravidão.
Então, se nós queremos construir uma sociedade de paz, em que não tenhamos medo das noites, em
que não tenhamos medo de que os nossos filhos e filhas não voltem para casa e não tenhamos medo das ruas
e do amanhã, precisamos enfrentar a violência que atinge mais da metade da população brasileira e da população mundial: a violência que atinge as mulheres e que transbordam os próprios lares.
Refiro-me a essa desumanização, a esse arrancar os pedaços da condição de sujeito das mulheres, esvaziando-as, desumanizando-as, porque se nós não somos sujeitos da nossa vida, do nosso corpo, dos nossos
sentimentos, do nosso amanhã, nós não podemos viver plenamente a nossa própria humanidade.
Enfrentar a violência contra a mulher é fundamental e central, e deve ter a centralidade da agenda do Estado para podermos construir uma sociedade na qual não haja tanta naturalização da desumanização de meninos
e meninas, da desumanização das mulheres, porque se não há liberdade e se não há condição de sujeito, nós
não temos os alimentos absolutamente fundamentais para fazer viver e vivificar a nossa própria humanidade.
No dia 6 de dezembro nós lembramos o massacre de Montreal, onde um estudante, um jovem entrou numa
faculdade de engenharia e assassinou mulheres. E disse que o fez porque elas não deveriam e não poderiam
estar no curso de Engenharia, para ele um curso só para os homens. Assassinou mulheres sob esse argumento.
Portanto, no dia 6 de dezembro nós envolvemos o conjunto dos homens no Laço Branco, para que os homens incorporem a luta contra essa violência muitas vezes tão sutil, quase imperceptível, tão microfísica, que é
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internalizada e reproduzida numa rede que vai ceifando a humanidade e naturalizando todas as formas de violência, especialmente a violência que atinge a mulher, particularmente a violência doméstica, que é muito cruel.
E essa violência que atinge as mulheres não fica no universo do lar, da casa, ela transborda, ela cria uma
concepção de que a violência é um instrumento para desconstruir toda a sorte de desavenças e resolver os conflitos. E nós, como seres faltantes e seres querentes que somos, vivenciamos conflitos que precisamos aprender
a resolver através de um processo negocial, de construção absolutamente pacífico.
Os 16 dias se encerram no dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, em que lembramos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em que a humanidade tentou fazer o luto dos fornos
crematórios, das câmaras de gás, ou seja, dar uma resposta a ela mesma, porque desde os fornos crematórios
dos campos de concentração a humanidade não é mais a mesma. Tentou superar e fechar esse ciclo com a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, que nós comemoramos no dia 10 de dezembro, e fechamos
os 16 dias de ativismo pelo enfrentamento à violência contra as mulheres.
E nós estamos aqui para falar da importância desses 16 dias. Que eles se alarguem para todos os dias das
nossas vidas, para que nós possamos construir uma sociedade em que não haja dor em ser mulher, uma sociedade em que as mulheres não tenham que carregar os hematomas na pele, os visíveis, nem os hematomas
na alma de uma sociedade hierarquizada na lógica sexista, machista, que pisoteia todo o nosso sentimento e
toda a nossa compreensão de que fazemos parte de uma única humanidade, com diversas formas de ser, diversas formas de amar, composta de homens e mulheres com várias identidades, várias condições de sujeito,
mas uma única humanidade.
Por isso, venho à tribuna dizer da importância de esta Casa dar respostas a todas as formas de discriminação, inclusive a discriminação homofóbica, a discriminação racial, todas essas discriminações que ficaram
durante tanto tempo invisibilizadas.
A partir do Governo de Luiz Inácio Lula da Silva elas se tornaram visíveis, inclusive com a construção de
instrumentos como a Secretaria de Políticas para as Mulheres, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a Secretaria de Direitos Humanos, para dizer que há machismo, que há sexismo, que há homofobia, que há racismo na sociedade brasileira que precisam ser identificados como tais, para que nós possamos
enfrentá-los e desconstruí-los.
Por isso, venho aqui para dizer que não está coadunado com os tempos atuais – quando tentamos assegurar o direito à existência, à afetividade, à plenitude humana para o conjunto da sociedade e construir uma
sociedade de paz – que tenhamos esta Casa apreciando um Estatuto da Família que nega os avanços obtidos
no Poder Judiciário, que nega o reconhecimento da família homoafetiva; que diz que família não é aquela traçada, construída com os fios do afeto e do amor, retrocedendo a antes do século XVII, quando se começou a
construir a família a partir do afeto e do amor; e diz que família é apenas aquela composta por homens, mulheres e seus descendentes.
E os diversos arranjos familiares que se constroem e que são tecidos com os fios do afeto, com os fios
da necessidade de os seres humanos ser acarinhados, ser cuidados? Porque nós não sobrevivemos se não formos cuidados. Se não formos cuidados quando nascemos, não podemos sobreviver – temos que ser cuidados
durante toda a nossa existência.
É isso que faz o Governo da Presidenta Dilma Rousseff quando investe três vezes mais em educação,
porque não existe política pública que cuide mais do que a própria educação, que seja tão potencialmente
transformadora do que a própria educação. A Presidenta Dilma Rousseff faz uma revolução do ponto de vista
da infraestrutura neste País.
Por isso, causa-me muita estranheza que nós tenhamos aqui uma Oposição com tanto ódio – com tanto ódio ideológico –, que quer manter um superávit que significa o prejuízo na implementação das obras do
PAC, que significa o prejuízo na política de desoneração para que nós possamos preservar o próprio emprego.
Eu fico pensando muitas vezes como é que se justifica uma família que mantém uma poupança e diz:
“Olha, eu estou com uma poupança assegurada, mas os meus filhos não têm educação; eu estou com a poupança
assegurada, mas eu não posso reformar a minha própria casa; eu estou com a poupança assegurada, mas os meus
filhos não têm como sobreviver, não têm emprego”.
Eu diria que o superávit, que é uma poupança garantidora, em verdade, não pode existir em detrimento
do desenvolvimento do País, em detrimento do verdadeiro investimento profundo e inédito em infraestrutura
para elevar a nossa competitividade.
É bom lembrar que, nos países do G-20, apenas quatro não tiveram déficit, e um deles é este país chamado Brasil, que não teve déficit, que mantém o maior índice de emprego da sua história e o maior nível de
investimento em capacitação. Nós temos 8 milhões de jovens que estão no PRONATEC – Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Hoje as nossas faculdades não são fechadas para a população de bai-
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xa renda. Nós estamos construindo outro Brasil, um Brasil igualitário. Temos uma elite que se incomoda, e se
incomoda muito, em dividir os lugares nos aviões com a população de baixa renda, em dividir os bancos das
faculdades com a população de baixa renda.
Por isso eu digo que o que esta Casa desenvolveu nesta semana para poder flexibilizar o superávit primário e assegurar o desenvolvimento do Brasil é o que o País exige de nós. O País exige de nós que tenhamos
o ser humano na centralidade do conjunto das políticas públicas; o País exige de nós que nós tenhamos, na
nossa sociedade, o emprego e a renda assegurados, os direitos preservados e a construção de uma sociedade
cada dia mais igualitária, com menos desigualdades sociais, que é o que nós constatamos no último IDH – Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios. O Brasil é outro Brasil. O Brasil está menos desigual, o Brasil
está mais incluído, o Brasil está mais adequado à sua própria história, à sua própria capacidade, que sempre foi
pisoteada por uma elite que sempre esteve ajoelhada para o capital financeiro internacional.
Mas encerro as minhas palavras e a minha fala, Sr. Presidente, lendo o manifesto assinado por várias entidades que se dirigem ao Ministro da Saúde, Arthur Chioro. Ontem eles deram um abraço simbólico no Ministério da Saúde, num ato de apoio às políticas do Ministério da Saúde.
Então, peço licença a V.Exa. para ler este manifesto, que diz:
“As organizações da sociedade civil, representantes dos infectados com hepatite C, conhecedoras
de sua decisão pela utilização dos novos medicamentos orais no SUS para tratamento da hepatite
C, não somente como uma economia para o orçamento, mas também com o aumento da resposta
terapêutica e os benefícios para os pacientes hoje à margem da terapia, vêm respeitosamente solicitar a Vossa Excelência para interceder no limite da sua atuação perante a ANVISA para a imediata
aprovação dos novos medicamentos.
A aprovação da ANVISA é urgente! No início do ano, por Decreto do Ministério da Saúde, foi formado
um comitê tripartite para acelerar os trâmites burocráticos na aprovação e incorporação, no SUS, de
medicamentos para AIDS e hepatites, assim em conjunto ANVISA, Secretaria de Ciência e Tecnologia e
Secretaria de Vigilância em Saúde decidem, em uma só instância, se um medicamento é viável de ser
aprovado e incorporado no SUS.
Em função do preço negociado com os fabricantes foi obtido um desconto de 93% sobre o preço praticado nos Estados Unidos”. – Eu falo em 93% – “O custo para o SUS por paciente tratado de hepatite C, com
os novos medicamentos de uso oral, passa a ter uma redução de aproximadamente 60% em relação ao
tratamento triplo da hepatite C. Melhor ainda, enquanto o tratamento atual consegue curar 60% dos
pacientes, os novos medicamentos curam entre 90% e 95% dos pacientes tratados.
Incorporando esses medicamentos no SUS, com o mesmo orçamento atual, será possível aumentar a
oferta atual de 12.600 tratamentos/ano para 30.000 tratamentos/ano, isso sem necessidade de aumentar sequer um centavo no orçamento. Melhor ainda, se hoje resultam curados aproximadamente 6.500
pacientes, com um tratamento longo e sofrido de 48 semanas, com os novos medicamentos a cura estará
beneficiando entre 20 e 25 mil pacientes, em tratamento de somente 12 semanas e com mínimos efeitos
colaterais. Considere-se também a economia da não utilização de recursos, inclusive hospitalares, para
o manuseio dos eventos adversos. Sem falar nos impactos da redução de transplantes e retransplantes
hepáticos e suas complicações.
Sr. Ministro, esses medicamentos já aprovados, há pelo menos 1 ano, pelas agências reguladoras dos
principais países do mundo inexplicavelmente ainda não estão aprovados no Brasil. A demora da ANVISA pune o paciente, o governo e o SUS. Incentiva, lamentavelmente, que os pacientes recorram à justiça,
com todos os malefícios decorrentes da judicialização na saúde.
Sr. Ministro, solicitamos sua pronta, decisiva e resolutiva intervenção para solucionar essa pendência
com a ANVISA, bem como para que as demais etapas intra-Ministério da Saúde (CONITEC) sejam o mais
céleres possível, com anseio de estarem incorporados ao SUS antes de virarmos o ano. Essa nobre atitude estará beneficiando doentes graves que necessitam desses medicamentos e evitará o gasto extra de
dinheiro do orçamento da saúde.
Certos de que com sua sabedoria estará entendendo o problema, agradecemos antecipadamente a sua
intervenção para solucionar a atual situação.
Assinam a presente o Grupo Otimismo de Apoio ao Portador de Hepatite e o Grupo Esperança de Apoio
a Portadores de Hepatite, conjuntamente com várias ONGs que defendem os direitos das pessoas com
hepatite, 52 ONGs.”
Faço minhas as palavras e o apelo ao Ministro Arthur Chioro para que sejam regulamentados pela ANVISA esses medicamentos, com todos os benefícios aqui dispostos, e, ao mesmo tempo, digo que poucas vezes

Dezembro de 2014

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sábado 6

15

na minha vida de 38 anos de luta vi tanto empenho e tanto apoio de um segmento da sociedade ao Ministro e
ao Ministério da Saúde. Ali estiveram ontem pessoas com hepatite C e suas organizações abraçando o Ministério, apoiando as políticas e fazendo da sua voz um instrumento para que nós possamos continuar avançando,
como avançamos até o momento.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Parabéns a V.Exa., nobre Deputada, que traz uma importante discussão para esta Casa nesta manhã.
Durante o discurso da Sra. Erika Kokay, o Sr. Izalci, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cleber Verde, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Dando continuidade às Comunicações Parlamentares, passo a palavra ao nobre Deputado Izalci, do PSDB do Distrito Federal. S.Exa., dispõe, de acordo com o art. 90 do Regimento Interno, de 10 minutos.
O SR. IZALCI (PSDB-DF e como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,
vou tentar, nesses poucos minutos que tenho, explicar um pouquinho para a população o que significa essa
questão da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que aconteceu e está acontecendo aqui nos últimos dias. É uma
matéria muito técnica, que precisa realmente ser esclarecida.
Primeiro, quero dizer que tudo isso, PPA, LDO, LOA, está previsto na Constituição Federal. O art. 165 fala
sobre a questão do orçamento, que é composto pelo Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Isso está na Constituição e na Lei de Responsabilidade Fiscal, que nós aprovamos em 2000, uma
conquista do povo brasileiro.
A Lei de Responsabilidade Fiscal trata da gestão pública. V.Exa. não se lembra, porque é muito novo,
mas antes da Lei de Responsabilidade Fiscal não havia controle dos gastos. Os governantes – Prefeitos, Governadores, Presidente da República – gastavam à vontade, sem limites, o que trazia consequências para os sucessores. Ora, se o Prefeito gasta à vontade, contrai dívidas à vontade, sem controle nenhum, o que acontece?
Quando vem o sucessor, se ele for uma pessoa responsável, fica por conta de pagar a dívida do anterior. E aí o
que acontece? O demagogo ganha a eleição, faz uma dívida imensa e depois entra o governante responsável
e fica pagando as dívidas, não faz nada, perde a eleição. E o irresponsável ganha de novo a eleição. Era assim.
A Lei de Responsabilidade Fiscal veio para organizar a gestão pública. Resumindo: não se pode gastar
mais do que se arrecada. Em linhas gerais, é isso. O governante não pode contrair dívidas, não pode gastar mais
do que arrecada. Há muitas colocações aqui de quem tenta enganar a população dizendo que o PSDB também
fez isso. Eu já disse aqui: o que aconteceu no início, Sr. Presidente, foi que a LDO de 2001 foi encaminhada para
esta Casa no dia 15 de abril de 2000, portanto, a Lei de Responsabilidade Fiscal não tinha sido ainda aprovada,
porque ela só foi aprovada no dia 5 de maio de 2000; inclusive, na lei não havia abatimento de meta, de banda, como existe hoje. O que acontece hoje? O governante estabelece a despesa e o superávit, que é quanto vai
sobrar para pagar a dívida. Ora, ninguém é obrigado a pedir empréstimo, ninguém é o obrigado e fazer dívida.
Mas se fez, tem que pagar. O Brasil tem que ter responsabilidade por aquilo que contrata.
Mas esse superávit primário, destinado ao pagamento de dívidas, foi flexibilizado através da banda, da
seguinte maneira: o País está em dificuldade, se realmente pagar a dívida, às vezes, em determinado ano, não
dá para fazer investimento. Então, houve a possibilidade de o Congresso Nacional aprovar essa banda para
tirar algumas despesas para compensar o superávit primário. Foi aprovado aqui, inclusive, o abatimento de
recursos do PAC, das obras de infraestrutura.
Portanto, existe hoje a possibilidade, com essa banda, de deduzir do superávit primário investimentos e
outros aprovados pelo Congresso. O problema é que este Governo há muitos anos utiliza todas as formas de
maquiagem, de subterfúgio para não cumprir a meta do superávit. Vou dar um exemplo: na LDO de 2013, o
superávit anunciado e aprovado era de 77 bilhões. O que o Governo fez? Como não tinha condições de cumprir, inventou uma série de artifícios para não ter que cumprir a meta do superávit: refinanciamento de uma
dívida 21 bilhões; leilão do campo de Libra – leiloou algo que só vai acontecer daqui a não sei quantos anos
e pegou o dinheiro, 15 bilhões, para abater do superávit primário; pegou dividendos do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, da Caixa Econômica Federal, dividendos que, pelo Estatuto do
BNDES, não poderiam ser antecipados; mas ele fez isso, pegou 11 bilhões e jogou 72 bilhões em restos a pagar,
para o ano seguinte. Então, o superávit de 2013, que era para ser de 77 bilhões, acabou transformando-se, se
considerarmos esses artifícios que foram feitos, em um déficit de 43 bilhões.
Como isso já havia sido feito nos anos anteriores, em 2014 não tinha mais como fazer, porque os 72 bilhões de restos a pagar de 2013 jogados para 2014 já eram um valor altíssimo.
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O que aconteceu? O Governo, então, mandou para esta Casa a LDO de 2014, que nós aprovamos. Só que
o superávit previsto para 2014 era de 116 bilhões.
Acontece, Sr. Presidente, que esses 116 bilhões têm aquilo que eu mencionei aqui, a banda fiscal. Esta
Casa aprovou que poderiam ser abatidos 67 bilhões das obras do PAC. Então, o superávit era de 116, mas poderiam ser abatidos 67 bilhões. O superávit ficaria em torno de 49 bilhões.
O que aconteceu? O Governo, em ano eleitoral, gastou à vontade. Agora, faltando 1 mês para acabar o
mandato, o Governo percebeu que gastou muito mais do que o previsto. Está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 9º, § 4º, o seguinte:
“Art. 9º ......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 4º Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública...”
Conforme está previsto na Constituição, no art. 166.
Sr. Presidente, aí começa a irresponsabilidade do Congresso. Antes de vir ao plenário, vai à Comissão
Mista de Orçamento. E as pessoas, simplesmente, para atender ao interesse do Executivo, atropelam tudo – o
Regimento, a Constituição, as leis – e fazem o que estão fazendo. Não vou dizer que já fizeram, porque ainda
não foi concluída a votação, pode ainda haver modificações. E eu vou explicar por que isso.
O que acontece? Há uma determinação, uma ordem do Palácio do Planalto a sua base para aprovar de
qualquer jeito essa mudança na LDO. Ou seja, não foi cumprida a meta, foi ultrapassado aquilo que estava
previsto na lei, ou seja, houve um crime de responsabilidade. Por que eu digo crime? É porque eu acho essa
palavra bonita? Não, é porque está na Constituição.
Art. 85 da Constituição Federal:
“Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a
Constituição Federal e, especialmente, contra:
....................................................................................................................................................................................................
VI – a lei orçamentária”.
O art. 85 da Constituição Federal diz o que é crime de responsabilidade, e está aqui a Lei Orçamentária.
A Lei nº 1.079, de 1950, que trata dos crimes contra a lei orçamentária, diz o seguinte:
“Art. 10. São crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária:
....................................................................................................................................................................................................
4 – Infringir, patentemente, e de qualquer modo, dispositivo da lei orçamentária.”
O que este Governo propôs e a que esta Casa se submeteu? Pela primeira vez, o Relator, neste caso o
Senador Romero Jucá, apresenta um texto permitindo deduzir tudo do PAC e das desonerações promovidas
pelo Governo. Nós aprovamos lá atrás a possibilidade de retirar ou abater 67 bilhões do PAC. Do jeito que o
Governo encaminhou e pela redação do Senador Romero Jucá, olhem o que acontece: superávit previsto –
116 bilhões; permissão de abatimento – 67 bilhões do PAC. O texto diz que o Governo pode abater tudo do
PAC e das desonerações feitas. A desoneração da folha total feita em 2014 dá 249 bilhões. O PAC pode chegar
a 129 bilhões. Ou seja, pode acontecer, do jeito que está a redação, que o superávit primário de 116 bilhões
se transforme num déficit de 263 bilhões. Por quê? Porque se pode abater tudo. O Relator mudou o texto, não
existe mais superávit, agora ele chama de resultado. E o resultado pode ser positivo ou negativo. É a mesma
coisa que dizer: “Acabou, faz o que quiser, não tem mais controle”.
E o pior não é isso. O pior é a forma como se fez para aprovar isso. Isso passa, primeiro, na Comissão Mista
de Orçamento. Quando eles querem atropelar, chamam todo o mundo para a reunião – convocaram inclusive
uma reunião para segunda-feira. E aí a base já vem. Se perguntar, a maioria não sabe nem o que está fazendo
ali. Os caras votam porque mandaram votar. Aí atropelam o Regimento.
Eu, por exemplo, fiz uma questão de ordem. Qual a questão de ordem que fiz lá e depois aqui? Simples:
que atendessem ao que está na lei, no art. 9º, § 4º, que acabei de citar. E disse-lhes que a última vez que o Secretário do Tesouro Nacional compareceu à Comissão foi em 2012.
Por incrível que pareça, olhem o que diz o art. 9º da lei:
“Se verificado que, ao final de um bimestre, a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado, estabelecido no anexo, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato
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próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação
financeira.”
Desde o primeiro bimestre, se ultrapassar o limite, fica impedido de empenhar ou pagar qualquer coisa.
Repito: a última vez que o Secretário esteve aqui foi em 2012.
O que eu pedi na Comissão de Orçamento e nesta Casa foi que, antes de aprovarmos isso, pudéssemos
ouvir, conforme a lei, em audiência pública, o Secretário do Tesouro Nacional. Uma das coisas que tem que
haver é transparência. O que este País quer – e é necessário que nós assim ajamos – é transparência para que
a população saiba o que está acontecendo.
O que foi aprovado aqui? Ainda temos um destaque para ser votado, mas olhem só o texto do PLN 36,
art. 3º:
“A meta de resultado a que se refere o art. 2º poderá ser reduzida até o montante das desonerações de
tributos e dos gastos do PAC, cujas programações serão identificadas no Projeto de Lei Orçamentária de
2014.”
É o que eu disse: pela redação que está aqui, o superávit primário pode se transformar num déficit de
mais de 200 bilhões de reais.
Apresentei outra questão de ordem, que absurdamente não foi acatada, porque a própria Lei de Responsabilidade Fiscal... E ainda tem a Lei nº 10.028, que trata da LDO. Ela é muito clara, e acho que o Relator induziu
a Presidente Dilma a cometer mais uma penalidade que pode agravar a pena.
Vejam o que está escrito no art. 5º da Lei 10.028. Ela prevê como infração administrativa contra as leis
de finanças públicas “propor lei de diretrizes orçamentárias anual que não contenha as metas fiscais na forma da
lei”, como o projeto aqui discutido.
O projeto que nós estamos discutindo e aprovando não estabelece valor. Como é que os órgãos fiscalizadores, o Tribunal de Contas, a CGU e a sociedade civil organizada vão fiscalizar, comparar valores, se não
existem valores? Qual é a meta, qual é o déficit, qual é o superávit? Ninguém sabe. É um cheque em branco
para fazerem o que quiserem.
Mas isso aí ainda não é nada, isso aí não é absolutamente nada. O mais grave, Sr. Presidente, é que, para
votar essa lei, nós tínhamos que votar antes os vetos. Eu quero falar um pouquinho, rapidamente, sobre os vetos.
O que é o veto? Nós aqui aprovamos as leis e, quando vem alguma coisa do Executivo, nós modificamos,
e a maioria das coisas aqui nós aprovamos até por unanimidade, Câmara e Senado. Aí a Presidente da República
tem autonomia para vetar: “Eu não concordo com isso.” E justifica. E esta Casa aqui, quando chega o veto, tem
que, no mínimo, analisar, porque, se esta Casa admitir o veto, significa que ela errou na votação. Agora, quando
derrubamos o veto, significa que nós temos razão e vamos brigar por isso. Mas aqui, não.
Havia mais de 3 mil vetos que não haviam sido votados nesta Casa. E esses 3 mil vetos, de forma irresponsável, foram jogados no lixo: “Não vamos nem discutir isso.” Mas, a partir de agora – nós aprovamos isso aqui
–, em 30 dias, têm que ser votados os vetos.
Aí o Senado convocou 11 sessões e não houve quórum. Por quê? Porque não interessava para o Governo
votar os vetos. E aí os nossos Parlamentares, de forma omissa, deixando de cumprir a sua obrigação, não completavam o quórum. Agora, quando vem um assunto que interessa ao Governo, que é o PL 36, tem que votar
de qualquer jeito e, para votar de qualquer jeito, tem que votar os vetos.
Aí o que o Governo, o que o nosso Presidente fez? Trinta e oito itens, o que dá mais de duzentos vetos...
O Regimento é claro: cada veto tem que ser discutido e encaminhado e, aí, votado. Quando nós começamos a discutir o Item 2, todo o mundo já tinha votado aqui os 38 vetos sem sequer discuti-los. A Folha de
S.Paulo filmou e gravou vários assessores preenchendo a votação dos vetos. Isso está no Supremo e nós esperamos ainda uma decisão para cancelar a sessão em que foram apreciados os vetos aqui.
Vou dar um exemplo. A Presidenta Dilma, apôs um veto em um projeto para que fosse cobrado imposto
dos produtores de vinho, da agricultura familiar, vinho colonial fabricado de forma artesanal. A lei falava em
cobrar o IPI. Nós tínhamos que derrubar o veto para que não fosse cobrado IPI de vinho artesanal. Como derrubaram tudo, significa que nós não conseguimos derrubar um veto de cobrança de IPI de um vinho de produção artesanal. Vejam o nível! Então, Sr. Presidente, atropelaram tudo para votar o PLN 36.
E o mais grave, e que esta Casa não poderia admitir em hipótese nenhuma, é que a Presidenta Dilma e
o Governo Federal são tão audaciosos e desconsideram tanto esta Casa que mandaram um relatório do Orçamento Federal, do Tesouro Nacional no dia 21 de novembro – lá atrás, hoje é dia 5 de dezembro –, já considerando o projeto de lei em questão indicando aumento de 70 bilhões na previsão de abatimento da meta. Ou
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seja, o relatório é de 21 de novembro, Sr. Presidente, e já considera o PLN aprovado. Por quê? Porque ela tinha
certeza de que ia aprovar. E por que ela tinha certeza? Está aqui, ela já definiu inclusive um preço.
V.Exa. sabe, como eu sei, que até então aqui é o seguinte: cumpriu o que o Governo manda, o Governo
trata muito bem, libera as emendas e tal. Os discursos de Oposição ou votos contrários ao Governo significam
dizer que não têm emendas liberadas. No Governo é assim: “toma lá, dá cá”.
Este Governo foi tão audacioso que desmoralizou esta Casa, na prática, porque emitiu um decreto. Vejam
a imoralidade do que diz o decreto. É o Decreto nº 8.367, de 28 de novembro, portanto antes de se votar o PLN.
O Governo ampliou as emendas. São 444 milhões de reais para emendas parlamentares. Além daquela
que já está automaticamente aprovada, 10 milhões, que, na prática, são 14 milhões, mas só liberaram 10 milhões, aumentaram agora mais 748 mil para cada Parlamentar.
Vejam o que diz o art. 4º:
“A distribuição e a utilização do valor da ampliação a que se referem os arts. 1º e 2º deste Decreto ficam
condicionadas à publicação da lei resultante da aprovação do PLN nº 36, de 2014-CN em tramitação no
Congresso Nacional.”
Olhe o que o Executivo fez: condicionou, no decreto, a liberação de emendas parlamentares à aprovação do PLN 36.
Assinaram esse documento Dilma Rousseff, Guido Mantega e Miriam Belchior.
Se este Congresso tivesse respeito e autoestima, rasgaria, cancelaria esse decreto, porque ele é uma desmoralização, é uma afronta ao Congresso Nacional.
Eu sei que é uma matéria difícil de as pessoas entenderem, mas eu quero dizer que é legítimo a base votar a favor, mas nós temos de respeitar o Regimento. Por isso é que nós ficamos até de madrugada tentando
impor o cumprimento do Regimento. Conseguimos, em parte, e estamos questionando a votação no Supremo Tribunal Federal.
Existem cinco ações no Supremo, das quais estamos aguardando o resultado na expectativa de reverter
esse quadro caótico e desmoralizante, que, na prática, põe fim a uma das grandes conquistas do povo brasileiro: a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Esse PLN 36 enterra definitivamente a Lei de Responsabilidade Fiscal, e o Governo Federal passa a dar o
exemplo, que, com certeza, Deputado Cleber Verde, os Governadores e Prefeitos seguirão.
Portanto, esse PLN 36 revoga a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Peço a V.Exa. que divulgue este meu pronunciamento nos meios de comunicação da Casa, em especial
no Programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Quero registrar que esta Presidência é testemunha de atuação de
V.Exa. na Comissão Mista de Orçamento e que tudo o que V.Exa. disse é verdade. V.Exa. esteve presente lá expondo com propriedade seus argumentos e convicções.
Portanto, V.Exa., um dos mais brilhantes membros da Oposição nesta Casa, fez o seu papel, atuou de
forma brilhante em defesa de suas convicções na Comissão de Orçamento, assim como o fez neste Plenário.
Portanto, faço questão de registrar a sua luta, o seu empenho diante na defesa de suas convicções.
O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Dando continuidade aos trabalhos desta manhã, devolvo a Presidência dos trabalhos ao nobre Deputado Izalci, enquanto me dirijo à tribuna para também, utilizando-me do
art. 90 do Regimento Interno e também das Comunicações de Liderança, poder usar da palavra.
O Sr. Cleber Verde, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Izalci, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Com a palavra o Sr. Deputado Cleber Verde, que falará pelo PRB e pela Liderança. V.Exa. tem o tempo regimental.
O SR. CLEBER VERDE (PRB-MA e como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobre Deputado
Izalci, primeiro, registro a nossa preocupação – já usei os microfones desta Casa referindo-me a esse tema –
com a falta de segurança que está instalada em nosso Estado, o Maranhão, de forma especial na região metropolitana, onde nós identificamos, através dos números, mais de 120 assassinatos. Isso significa dizer que nos
Municípios de São Luís, Ribamar, Paço do Lumiar e da Raposa instalou-se um clima, como eu digo e me refiro,
de insegurança. Isso provoca o medo e traz, acima de tudo, Presidente, a preocupação de todos nós, porque
podemos, qualquer um, ser vítima dessa ausência da segurança pública naquela região e, especialmente, no
Estado como um todo.
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Portanto, eu venho aqui pedir ao Governo do Estado, ao Secretário de Segurança, que coloque mais homens nas ruas, que coloque viaturas, fazendo blitz, desarmando aqueles que se utilizam de arma de fogo, de
arma branca para cometerem roubos, muitas vezes seguidos de morte, que é o latrocínio. Portanto, isso nos
preocupa.
Eu venho aqui também, mais uma vez, me solidarizar e colocar, na verdade, a minha preocupação, como
morador da Região Metropolitana de São Luís, com o que está sendo instalado, infelizmente, no nosso Estado,
que faz com que pessoas sejam vítimas constantes no dia a dia. Portanto, trago essa preocupação, que, tenho
certeza, não é só minha, mas também da população em geral que está insegura. Certamente isso nos remete
a vir aqui solicitar o empenho maior daqueles que fazem a segurança em nosso Estado.
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, quero falar de outra preocupação. Eu tenho o privilégio de morar em
São Luís e na cidade de Imperatriz, que é a segunda cidade do Estado do Maranhão. Há mais de 6 anos, moro
em Imperatriz também. Tenho a oportunidade de conviver tanto em São Luís quanto em Imperatriz, que, como
disse, é a segunda cidade do Estado e fica no sul do Maranhão. No Estado o problema da segurança é visível,
há constantes assassinatos, especialmente em Imperatriz. Portanto, nós, quando falamos, citamos o Estado
como um todo. Não estamos afetos somente à região metropolitana. E em Imperatriz também está implantado o clima de insegurança.
Pedimos àqueles que fazem a segurança do nosso Estado que tenham um olhar mais especial, como
eu disse, aumentando o efetivo, colocando homens e viaturas nas ruas e fazendo blitz constantes, para que
possamos desarmar – tirar as armas de fogo e as armas brancas – aqueles que praticam roubos e que acabam
causando, como eu disse, latrocínio, que é o roubo seguido de morte.
Em Imperatriz há outro problema: a falta de água. Por conta da Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão e pela falta de mais investimentos, a cidade teve o sistema de abastecimento comprometido. Portanto,
é necessário que o Governo do Estado, através da Companhia de Águas e Esgotos do Estado do Maranhão –
CAEMA, tenha uma atenção especial.
Inclusive, tive a oportunidade de ouvir o discurso do meu colega, Deputado Weverton Rocha, e quero
aqui fazer coro ao que ele colocou, fazer eco à fala dele. É verdade, nós precisamos de fato solucionar o problema de água da cidade de Imperatriz. Há ali um contrassenso muito grande: Imperatriz é cortada pelo Rio
Tocantins. O rio passa pela cidade – é muita água –, mas falta um sistema de abastecimento que atenda à população. O que nós vemos hoje é o caos instalado. A população está desabastecida na questão mais vital: a água.
Falta água, inclusive, para cozinhar alimentos, lavar louças, tomar banho, enfim, para os afazeres do dia a dia.
Quero aqui me solidarizar com as famílias de Imperatriz e cobrar do Governo do Estado, da Companhia
de Águas e Esgotos do Maranhão, uma solução imediata para esse problema que nos afeta, porque, como disse, também moro na cidade e sinto os efeitos da falta de abastecimento de água no meu bairro.
Portanto, venho aqui me somar às palavras do meu colega de bancada, reeleito Deputado Federal. Também fui reeleito Deputado Federal, um dos mais votados na cidade de Imperatriz. Elegi-me com mais de 105
mil votos. Portanto, estou aqui legitimamente credenciado pelo povo do Maranhão, sobretudo, pelo povo de
Imperatriz, para cobrar do atual Governo, que sairá no final do ano, mas que tem responsabilidades a serem
cumpridas, e do qual faço parte, providências imediatas.
Espero que a Companhia de Águas e Esgotos do Estado do Maranhão possa dar uma solução imediata
para a questão do abastecimento de água da população que está sofrendo e, portanto, exige deste Governo
uma atuação enérgica e rápida para dar uma solução ao problema ali instalado.
Da mesma forma, Sr. Presidente, venho hoje a esta tribuna para, mais uma vez, tratar de um assunto que
nós entendemos de grande importância, que é a oportunidade que ainda temos, nesta Legislatura – sabemos
que dia 1º de fevereiro teremos outra Câmara, outro Congresso, com novos Deputados que estão vindo para
esta Casa, mais da metade, infelizmente, não se reelegeu, outros colegas estarão aqui –, de defender, de aprovar,
de garantir, acima de tudo, conquistas aos nossos aposentados e pensionistas. Infelizmente, não conseguimos
aqui avançar naquilo que é importante: o apoio aos aposentados e pensionistas do nosso País.
Fizemos aqui um gesto importante aos aposentados e pensionistas da Transbrasil, aprovando o PL 31,
mas precisamos avançar. Essa foi uma ação pontual, fruto de uma ação na Justiça que esta Casa apenas ratificou, garantindo os recursos para pagamento daquilo que o Governo deve a esses aposentados e pensionistas.
Mais uma vez, quero cobrar desta Casa, da Mesa Diretora, do Colégio de Líderes colocar em votação o
Projeto de Lei nº 4.434, que vai permitir a recomposição dos prejuízos que os nossos aposentados tiveram ao
longo dos anos, cobrar desta Casa, da Presidência, do Colégio de Líderes a garantia para esses aposentados,
que tiveram o poder de compra diminuído por conta dos índices diferenciados de reajuste do salário mínimo.
Lógico que o salário mínimo tem crescido. Nós aplaudimos o crescimento do salário mínimo, porque isso reflete diretamente na vida do povo brasileiro e ajuda a diminuir a desigualdade de renda em nosso País, que já
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é visível por conta dos grandes programas sociais que temos neste Governo, como o Bolsa Família, como as
ações da aposentadoria rural, como os programas sociais que refletem no dia a dia dos trabalhadores, especialmente da Região Nordeste. E o crescimento do salário mínimo, que acaba chegando também aos aposentados
e assalariados, pode refletir no poder de compra e, ao mesmo tempo, na qualidade de vida do povo brasileiro.
Isso faz com que, por conseguinte – de forma especial, conforme apontou o IPEA –, haja a diminuição da desigualdade de renda em nosso País, o que já é visível e demonstrável através de números, inclusive refletindo
no aumento da expectativa de vida do povo brasileiro. Isso é muito importante registrar.
Saiu agora o resultado que mostra que a expectativa de vida do povo brasileiro já alcança o patamar dos
75 anos de idade. Isso é fruto certamente das políticas sociais implementadas por este Governo.
Portanto, nós aplaudimos e entendemos que o caminho é de continuar investindo na infraestrutura, na
logística deste País e, de forma especial, na manutenção dos programas sociais. Porque já é visível o que está
acontecendo tanto na diminuição da desigualdade de renda do nosso País como certamente na expectativa
de vida, isto é, o povo brasileiro envelhece mais, vive mais, e isso é o resultado das políticas sociais.
Portanto, nós aplaudimos. Estamos aqui trabalhando, votando para que isso de fato se consolide na vida
do povo maranhense, do povo do Nordeste e especialmente do povo brasileiro. Essa é a política que nós queremos continuar, mas é preciso, repito, dar atenção especial aos aposentados e pensionistas deste País. Nós
aqui assumimos o compromisso de lhes garantir algumas conquistas. E aí está para ser votado o PL 4.434, que
precisamos apreciar, a fim de recompor os prejuízos que nossos aposentados e pensionistas tiveram ao longo
dos anos. Da mesma forma, aprovar a PEC 555, que acaba com a taxação do inativo. São duas propostas e há
o Movimento Unificado dos Idosos, dos Aposentados e Pensionistas do Serviço Público e do INSS – UNA-SE.
Há aqui diversas matérias para serem votadas. Inclusive esperamos votar a PEC 170, que vai garantir
aos aposentados por invalidez no serviço público a integralidade do seu benefício, a integralidade dos seus
proventos. É uma PEC que está pronta para ser votada e, portanto, é necessário apreciá-la. Acreditamos que já
está em pauta. Só falta, de fato, consolidar sua votação no plenário. Creio que não teremos dificuldade nessa
votação. Mas é necessário votarmos.
Eu quero aqui fazer um registro, Sr. Presidente, de que nós fizemos um movimento da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Aposentados e Pensionistas, que me orgulho de coordenar aqui na Câmara, e o Senador Paulo Paim, no Senado. E V.Exa., Deputado Izalci, é membro dessa Frente Parlamentar Mista em Defesa
dos Aposentados e Pensionistas.
Nós nos reunimos no Plenário 1 das Comissões. Reunimos aposentados do regime geral e aposentados
do serviço público. Entre as diversas matérias que estão colocadas aqui para serem apreciadas, nós priorizamos
duas. Os aposentados pediram apenas duas: o Projeto de Lei nº 4.434, que vai garantir a recomposição dos prejuízos causados aos aposentados nas suas aposentadorias, que está pronto para ser votado, e os aposentados
do serviço público pediram a aprovação da PEC 555, que vai acabar com a taxação dos inativos. São apenas
essas duas matérias. Nós entendemos que são relevantes e, ao mesmo tempo, não trazem grandes impactos.
O Governo discutiu, concorda, e nós não entendemos o porquê da demora da apreciação dessas matérias no plenário.
Estamos vindo aqui, mais uma vez, para fazer um apelo à Presidência desta Casa. Nós tivemos a oportunidade de levar os aposentados ao Presidente da Casa que se comprometeu. Então, venho cobrar da Presidência o compromisso que assumiu com a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Aposentados e Pensionistas, o
compromisso que assumiu com os aposentados e pensionistas deste País de colocar em votação o Projeto de
Lei nº 4.434 e a PEC 555, a fim de fazermos justiça ainda este ano aos aposentados e pensionistas do nosso País.
Sr. Presidente, são essas as minhas palavras.
Agradeço ao meu partido, que me permitiu falar pela Liderança, utilizar o instrumento da Comunicação
de Liderança, para expressar essa que é uma bandeira não só da Frente Parlamentar Mista, mas também do
Partido Republicano Brasileiro do nosso País.
Muito obrigado a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a palavra ao Deputado Amir Lando, para uma Comunicação de
Liderança, pelo PMDB.
O SR. AMIR LANDO (PMDB-RO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vivemos dias preocupantes e aziagos no âmbito da política brasileira.
As denúncias de corrupção pululam por todos os setores da administração. Não podemos continuar com
esse nível de desperdício do dinheiro público. Há que se colocar um freio, há que se estabelecer barreiras para
que ao menos se reduza substancialmente o desvio do dinheiro do povo brasileiro.
Como fazê-lo? A vigilância tem que ser da sociedade. É a sociedade, através do portal da transparência,
que tem acesso às contas públicas. E lá se podem vislumbrar os faturamentos inchados para alimentar a cor-
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rupção. Temos que realmente convocar uma cruzada nacional anticorrupção. E entendo que esse papel também cabe ao Governo fazê-lo através dos mecanismos de controle.
E eu tenho que destacar aqui o papel da Polícia Federal, que tem dado um exemplo de combate, de apuração, de isenção. Tenho também que mostrar à Nação o papel do Ministério Público, seja federal, seja estadual,
um órgão importante na apuração dos delitos e dos crimes.
Quero, sobretudo, dizer que a CGU – Controladoria-Geral da União também tem se manifestado constantemente, apurando e até, no seu âmbito de punição, punindo aquelas empresas, aqueles que contratam e
os servidores envolvidos nas apurações levadas a cabo pela CGU.
Tenho que deixar registrado o papel importante do Ministro Jorge Hage. Alguém se coloca a favor do povo
brasileiro e mostra o que está errado. O que fazer com esse monstro pantagruélico que devora orçamentos, com
desvios de toda sorte? E nós temos que, depois, apurar, punir, mas não se recupera mais o dinheiro perdido.
Alguém devolve quase 100 milhões de dólares. Mas se devolve 100 milhões, certamente, amealhou muito mais. As apurações levam a quantias ínfimas, diante da monstruosidade dos desvios.
Quero, neste momento, dizer que a Nação não suporta mais esse nível de perdas de dinheiro que vai
para o ralo da corrupção. A corrupção é antiga. Os registros históricos, desde Roma, desde a Grécia, mostram
que esse cancro sempre contaminou as administrações das sociedades mais antigas às mais modernas.
Mas aqui no Brasil, Sr. Presidente, chegamos a um nível intolerável. Ou o Brasil acaba com a corrupção
ou a corrupção acaba com o Brasil. É uma referência ao velho jargão da saúva.
Isso quer dizer que nós, como sociedade, precisamos nos livrar da perversidade, da maldade causada à
população pela corrupção. O dinheiro desviado não volta mais, como os sonhos da nossa juventude. Nós não
podemos mais admitir que em diversos setores da sociedade, das atividades econômicas, das obras públicas, a
corrupção permeie e leve consigo recursos sagrados da saúde, da educação, da infraestrutura, tão importantes
para o desenvolvimento econômico e social do País.
É a hora crucial. Chegou o momento de estabelecer-se uma linha divisória entre o que aconteceu e acontece de longa data. Eu tive a oportunidade de relatar várias CPIs que demonstraram o desvio de recursos do
povo através desse mecanismo brutal, abominável, que é a corrupção.
Por isso, Sr. Presidente, quero dizer, sem estabelecer responsabilidade a quem quer que seja neste momento, que a sociedade brasileira não aguenta mais e exige imediato plano de ação, severo, para coibir a
corrupção, diminuindo esses níveis absurdos e elevados para tolerância zero, ou para tolerância em torno de
zero. É o momento de convocar a Nação brasileira, é o momento de convocar todos os órgãos de controle da
administração pública, porque sem eles não se pode averiguar, não se pode quantificar, não se pode entender
e conhecer o que realmente acontece.
Quero mais uma vez, neste momento, dizer que instituições e certos setores da sociedade vêm realizando esse trabalho tão importante para a reconstrução da dignidade, da confiança e da credibilidade nacionais.
Como eu disse, é o Poder Judiciário, é o Ministério Público, é a Polícia Federal, é também a Corregedoria-Geral
da União. Mais do que isso, a cidadania deve levantar essa bandeira com mãos firmes e levar a fiscalização permanente, constante à denúncia sempre que encontrar a presença do delito da corrupção.
Ou vamos nos defender todos como sociedade democrática organizada, como sociedade que quer realizar um escopo de grandeza nacional, ou vamos sucumbir, e aí faltarão recursos em todos os setores.
As obras da Copa – é a CGU que diz – foram superavaliadas. Os aeroportos estão aí, via de regra, com
70% ou 50% ou 40% ou 30%, ou o que seja, de acréscimos injustificáveis.
Talvez o delator, o ex-Diretor da PETROBRAS Paulo Roberto Costa, tenha razão. Isso está disseminado em
todos os setores das obras públicas da administração pública.
Há que se estabelecer salários dignos que financiem a vida num padrão aceitável para os servidores públicos. Há também que se remunerarem todos os Poderes, de maneira que não precisem da corrupção para
sobreviver. Mas aqueles que querem avançar no Erário merecem o castigo. E o castigo é a punição implacável,
porque temos que defender a Nação brasileira dessa corrosão brutal que vai dissolvendo os valores éticos e
morais e também os orçamentos públicos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a palavra à Deputada Dalva Figueiredo, do PT do Amapá.
A SRA. DALVA FIGUEIREDO (PT-AP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Bom dia, Presidente! Bom
dia, Sras. e Srs. Deputados!
Eu venho hoje falar do Município de Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa. Aliás, o Oiapoque é
o Município onde eu nasci, sobre o qual tenho uma grande honra de poder falar aqui desta tribuna.
Eu queria falar sobre a BR-156, uma importante rodovia, que está sendo pavimentada, mas que ainda
enfrenta muitas dificuldades, principalmente agora no período das chuvas que se aproximam.
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O Brasil inteiro acompanha pelo Jornal Nacional que durante o período de chuva a cidade de Oiapoque
fica isolada, enfrenta falta de energia por conta dos atoleiros ocorridos naquela estrada.
Sr. Presidente, esse asfaltamento da rodovia 156 é de responsabilidade do Governo do Estado. Atualmente, dividida entre o Poder Executivo do Amapá e o DNIT. Os trechos que restam são apenas dois blocos: um que
parte do Município de Calçoene, que fica a 370 quilômetros de Macapá, até o Rio Cassiporé. E o outro trecho
que segue até o Oiapoque fica distante 590 quilômetros da Capital. Grande parte dessa estrada já está asfaltada.
É preciso também destacar que nesse trecho ficam as aldeias indígenas do Oiapoque que têm negociado. Foi formado um comitê gestor, que é a Associação de Caciques de Oiapoque, com o DNIT, com a Secretaria de Transporte e com o Ministério Público Federal. A partir dessas negociações, foram feitas as realocações
das aldeias, através de um aditivo de 20 milhões, sobre construção de casas, centros comunitários, escolas e
postos de saúde.
Eu quero também destacar que, durante esse período, destinei uma emenda de 1 milhão de reais para
que fosse construído – já foi construído, mas falta ser equipado – um centro de formação e capacitação indígena no valor de 1 milhão de reais, para que os povos indígenas possam usufruir dos recursos de capacitação.
Sr. Presidente, eu quero destacar que o Oiapoque, recentemente, enfrentou uma epidemia de chikungunya. O Município enfrentou esses problemas decorrentes da febre do chikungunya, com a notificação de
quase 400 casos suspeitos. Essas informações são dadas pela Vigilância Sanitária do Amapá.
De acordo com esse órgão, já chega a mais de 385 notificações. E os pacientes tinham que ficar aguardando durante 15 dias que o resultado dos exames chegasse de Belém, do Instituto Evandro Chagas.
A Prefeitura do Oiapoque, nesse período, contou com a ajuda dos bombeiros militares, do Exército Brasileiro, de diversas secretarias, além dos agentes de endemias da cidade, que ajudaram nas ações de combate
ao Aedes aegypti, que transmite essa doença.
Ainda assim, com essas ações, Presidente, a Coordenadoria de Vigilância Sanitária informou que em Macapá houve cerca de 20 suspeitos e 25 notificações de casos da febre chikungunya.
Outra questão muito importante para o Município de Oiapoque é o acordo Brasil/França. O Oiapoque,
como todos bem sabem, faz fronteira com a Guiana Francesa, que é um departamento ultramarino da França
na América do Sul. No território francês vivem 7 mil brasileiros, aproximadamente, da extração ilegal de ouro.
Como esses indicadores são pouco confiáveis, e muitos vivem na condição de clandestinos, nós entendemos
que esse número pode chegar a 15 mil, conforme estimativa de outros organismos, inclusive do Instituto Nacional de Estatística e Estudos Econômicos da França.
Nesses garimpos que ficam do lado francês, Presidente, a situação é muito dramática. Há muita denúncia,
nas cidades do Oiapoque, Caiena e Kourou, de casos de violência. Um que ficou muito conhecido, em 2009, foi
o assassinato de sete brasileiros.
Então, nessa região dos garimpos, onde muitos brasileiros praticam o garimpo ilegal, impera a lei do mais
forte. É um quadro dramático que necessita de uma atenção especial de investimentos e, por conta disso, há
esse acordo, assinado pelo Vice-Presidente Michel Temer, há pouco tempo.
Nós queremos também destacar que, por causa dessas tensões na fronteira Brasil/França, é importante
que as políticas públicas e a presença do Estado sejam cada vez maiores. Fator esse que propicia que o combate à violência e a violação dos direitos humanos possam ser enfrentados diante dos problemas econômicos
e diante dessas cenas de violência.
Há uma denúncia, e eu quero citar dois casos que são do conhecimento público, de um cidadão chamado Manoelzinho, Manoel Ferreira Moura, conhecido nos garimpos da fronteira franco-brasileira por comandar
um grupo criminoso paramilitar que aterroriza os garimpeiros, extorquindo a produção de ouro amealhada
por esses trabalhadores. Esse grupo criminoso é acusado de praticar atrocidades.
Presidente, há uma questão denunciada de que esse grupo porta fuzil AK-47 russo, M-16 americano, pistolas automáticas, austríacas Glock-380. Essa informação é da polícia francesa. Aliás, só veio a público porque
esse grupo assassinou dois soldados franceses. Há outra figura, também denunciada nessa fronteira do Brasil
e da Guiana Francesa, chamada Jean Bená, de origem surinamesa.
Esse sujeito, desde o final dos anos 90, atua na tríplice fronteira Brasil/Suriname/Guiana Francesa, grilando garimpos, escravizando os trabalhadores, torturando-os e assassinando-os. Ele e o conhecido Manoelzinho
disseminam o terror na região.
O Itamaraty já intercedeu junto ao Governo surinamês para que os brasileiros mantidos em cativeiro por
esse facínora fossem libertados. O canal Mais da televisão francesa já realizou reportagem sobre as práticas
criminosas de Jean Bená.
Já disse que no dia 12 do mês passado o Vice-Presidente Michel Temer assinou o Decreto nº 8.337, que
regula o acordo entre o Brasil e a Guiana Francesa. O acordo visa combater o garimpo ilegal de ouro e preser-
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var o meio ambiente. Empresas que comercializam equipamentos considerados característicos de trabalho em
garimpo vão passar a ser fiscalizadas. As polícias e a Justiça de ambos os lados vão atuar em cooperação. Essa
é mais uma tentativa de conter a invasão de brasileiros ao território vizinho, que partem em busca do sonho
de melhoria de vida, mas que terminam por viver em situação desumana, em busca do ouro e acabam morrendo ou escravizados.
Esse acordo transfronteiriço, que ainda está por ser aprovado, vai regulamentar o trânsito de veículos
e pessoas entre o Amapá e a Guiana Francesa. Há uma ponte que já está pronta, mas falta ser inaugurada. A
demora se dá pela falta de infraestrutura alfandegária e aduaneira. Daí nós pedimos, reivindicamos os investimentos e a celeridade desses investimentos de infraestrutura alfandegária e aduaneira. Segundo informações
do Governo do Estado do Amapá, já está em fase de conclusão.
Nós esperamos e torcemos para que, quando o acesso estiver liberado, muitos problemas que existem
hoje, Sr. Presidente, entre os dois territórios, sejam minimizados.
No Oiapoque, as pessoas têm muita esperança de que a conclusão da BR ou a assinatura do acordo
transfronteiriço, esses investimentos na cidade, tanto de saneamento quanto de energia elétrica, a conclusão
da BR, a Universidade Binacional, o Instituto Federal de Educação, possam contribuir para que as pessoas que
moram no Oiapoque, os filhos de Oiapoque, os povos indígenas, enfim, todas as pessoas que moram ali tenham a esperança de que possam ter uma vida melhor, e que essa seja uma luz a um futuro de paz, de justiça
e de liberdade na fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa, que é o meu querido Oiapoque, como eu sempre
digo, a terra onde eu nasci, Sr. Presidente.
Muito obrigada e um bom-dia.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELA ORADORA
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para falar sobre o Município de Oiapoque,
terra onde nasci, e os problemas que acontecem na fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa.
O primeiro problema a enfrentar é que pra chegar a Oiapoque, o principal caminho é a BR-156, que, segundo reportagem feita pelo portal de notícias G1‑Amapá, é a obra mais antiga no Estado, está sendo construída desde 1976 e passou pela gestão de nove governadores diferentes desde o início do asfaltamento. Fui
Governadora durante 9 meses e asfaltei 90 quilômetros da BR.
A dificuldade e a necessidade em concluir a pavimentação da BR-156, no trecho norte, que compreende
de Macapá a Oiapoque, é tão gritante que foi uma das principais bandeiras na disputa ao Poder Executivo do
Estado, nas eleições deste ano, chegando a ser colocada no mesmo grau de prioridade da saúde, educação e
segurança pública. Outro motivo da importância dada à estrada deve‑se pelos recentes atoleiros vividos na
rodovia, deixando diversas vezes isolada a cidade de Oiapoque. Os problemas pelos quais passaram os moradores foram desde a falta de energia por vários dias até o aumento nos preços dos produtos no comércio local.
O asfaltamento da rodovia é responsabilidade do Governo do Amapá desde 1976. Atualmente, as obras
estão divididas entre o Poder Executivo amapaense e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT. Os trechos restantes para asfaltamento correspondem a dois blocos de 55 quilômetros cada, que
partem de Calçoene, a 374 quilômetros de Macapá, até o Rio Cassiporé. O último trecho que segue até Oiapoque, distante 590 quilômetros da Capital, já foi asfaltado.
Realocação de aldeias indígenas.
Para concluir o processo de pavimentação da BR-156 trecho norte, entre os Municípios de Calçoene e
Oiapoque, é preciso realocar sete aldeias indígenas que ficam em áreas que serão afetadas pelas obras. Para
isso, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT aprovou um aditivo financeiro de R$ 20
milhões para a construção de casas, centros comunitários, escolas e postos de saúde. Essas foram as exigências
dos indígenas decididas em um comitê gestor que é formado pela Associação de Caciques de Oiapoque, pelo
DNIT, pela Secretaria do Estado de Transporte – SETRAP e pelo Ministério Público Federal – MPF.
As sete aldeias são: Anuerá (única concluída este ano), Ahumã, Estrela, Kariá, Samaúma, Tukay e Ywawka.
A realocação dos indígenas é o fator que impede a retomada das obras da BR-156, paralisadas em 2013 e com
prazo para conclusão em 2016.
O local para onde os indígenas serão levados também foi decidido pelo comitê gestor. Eles permanecerão próximos das antigas áreas, respeitando a margem de 40 metros da beira da rodovia, chamada de margem
de segurança, nas rodovias federais.
Gostaria de mencionar, Sr. Presidente, que foi construído um Centro de Formação Indígena, na aldeia
Manga, distante cerca de 15 quilômetros da BR‑156. O recurso, no valor de 1 milhão, para construção do Centro foi indicado pelo nosso mandato.
Epidemia de chikungunya.
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O Município ainda passou por uma epidemia da febre chikungunya com notificação de quase 400 casos
suspeitos, segundo informações dadas pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde do Amapá – CVS, em outubro.
O número de casos suspeitos na cidade também cresceu e já chega a 358, segundo o órgão. A CVS confirmou que em todo o Estado amapaense são 385 notificações da doença. Os pacientes ainda tinham que
aguardar em torno de 15 dias os resultados de exames que foram enviados para o Instituto Evandro Chagas
– IEC, em Belém, no Pará.
A Prefeitura de Oiapoque chegou a decretar situação de emergência no Município, as ações de combate
ao Aedes aegypti, agente transmissor da doença, foram intensificadas. Militares do Corpo de Bombeiros, Exército Brasileiro e das Secretarias auxiliaram agentes de endemias na busca de novas suspeitas e na limpeza da
cidade. A doença chegou até às aldeias. Doze índios apresentaram sintomas da febre.
A Prefeitura distribuiu ainda mosquiteiros com veneno nas casas onde houve suspeitas da doença. Na
saída do Município, pela BR-156, a Defesa Civil montou uma barreira sanitária no posto da Polícia Rodoviária
Federal – PRF. Veículos de pequeno e grande portes são vistoriados e recebem veneno para impedir que o inseto contaminado com o vírus chegue a outros Municípios.
Todas essas ações permitiram que a doença não se espalhasse para outras cidades. Ainda assim, em Macapá, a Coordenadoria informou que houve aumento no número de casos suspeitos de 20 para 25 notificações.
Em Santana, distante 17 quilômetros de Macapá, permanecem dois casos notificados. As ações de combate ao
Aedes continuam sendo intensificadas nas duas cidades.
Nos demais Municípios não há registros da doença, mas, segundo a CVS, as Secretarias de Saúde receberam treinamento e as equipes de endemias já realizam trabalho preventivo com os habitantes. Somados aos
dois casos importados da doença, o Estado tem 20 confirmações de pessoas com chikungunya.
A doença.
O vírus chikungunya foi identificado pela primeira vez entre 1952 e 1953, durante uma epidemia na Tanzânia. Mas casos parecidos com essa infecção – com febres e dores nas articulações – já haviam sido relatados
em 1770. O agente transmissor é o mosquito Aedes aegypti, mesmo causador da dengue, e Aedes albopictus.
No Amapá, a doença chegou pela fronteira de Oiapoque com a Guiana Francesa, que registrou mais de
2 mil casos confirmados da doença e ao menos quatro mortes.
Acordo entre Brasil e França.
Apesar de ser o começo do Brasil, o Oiapoque também é a porta de saída de muitos brasileiros que se
aventuram no meio da Floresta Amazônica em busca de ouro ou nas cidades da Guiana Francesa à procura de
trabalho remunerado em euro.
Dados do Governo da Guiana Francesa, um departamento ultramarino da França na América do Sul, apontam que aproximadamente 7 mil brasileiros vivem da extração ilegal de ouro em território francês. Mas como
esses indicadores são pouco confiáveis em virtude da condição de clandestinidade em que vivem a maioria
desses garimpeiros, esse número pode chegar a 15 mil, conforme estimativas de outros organismos, inclusive
franceses como INSEE – Instituto Nacional de Estatística e Estudos Econômicos da França.
A violação dos direitos humanos na fronteira franco-brasileira tem se tornado dramática no curso desta
primeira década do século XXI. Por certo, é longa a história das transgressões à condição humana nessa área
fronteiriça. Porém, nos últimos anos, esse quadro tem-se agravado significativamente.
A área de fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa, com seus pouco mais que 740 quilômetros, transformou-se no curso destas últimas 5 décadas – sobretudo nos garimpos e subúrbios das cidades de Oiapoque,
Caiena e Kourou – em palco da anomia e da barbárie, cenário que lembra a vulgarização cinematográfica de
outra fronteira: a do faroeste norte-americano do século XIX. Para se ter ideia da dimensão dramática desse
quadro, na última semana do mês de setembro de 2009, em apenas 1 dia, sete brasileiros foram assassinados
em um garimpo da região, sem que nenhuma investigação judiciária, seja pelo Estado brasileiro, seja pelo francês, fosse levada a cabo e os responsáveis punidos, porque no garimpo ilegal impera a lei do silêncio.
Nessa região impera a lei do mais forte. Esse trágico e dramático quadro não fica nada a dever aos filmes
acima citados: caravanas de colonizadores irrompendo territórios com sanha devastadora, exterminando o
que há pela frente – índios, natureza, culturas –, deixando um rastro de desumanidade, destruição e crueldade.
Como disse José de Souza Martins, “a fronteira é, sobretudo, no que se refere aos diferentes grupos dos chamados
civilizados que se situam ‘do lado de cá, um cenário de intolerância, ambição e morte”.
Na atualidade, o portfólio de violações dos direitos humanos na região abarca todas as suas três dimensões – os das garantias individuais, os sociais e os culturais –, disputas bárbaras por poços de extração aurífera,
prostituição infantil, tráfico de seres humanos, tráfico de drogas, tráfico da biodiversidade, graves crimes ambientais, torturas e tratamentos desumanos, trabalho análogo ao escravo, racismo e xenofobismo, assassinatos
impunes, extermínio de culturas, entre outros.
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Um dos condicionantes importantes, senão o mais importante, para a conflagração do quadro de tensões sociais que imperam na fronteira franco‑brasileira é a carência de políticas públicas e a frágil presença do
Estado brasileiro na região, fator que propicia o ambiente onde prosperam a anomia, os problemas econômicos, graves tensões sociais e a violação dos direitos humanos.
Nesse cenário de barbárie, posso citar dois exemplos que chegaram ao conhecimento do grande público: Manoel Ferreira de Moura, conhecido nos garimpos da fronteira franco-brasileira como Manoelzinho,
comandava um grupo criminoso paramilitar que aterrorizava os garimpeiros honestos, extorquindo parte da
produção de ouro amealhada a duras penas por esses trabalhadores. No seu afã criminoso, o grupo praticava
as mais horrorosas atrocidades. Alguém pode dizer: “A Deputada está exagerando em qualificar como paramilitar um reles bando criminoso”.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para terem ideia da força bélica desse grupo, eles estavam municiados de fuzis AK-47 russo, M-16 americano e pistolas automáticas austríacas Glock-380 (informação da polícia
francesa). Se esse grupo não tivesse assassinado dois soldados franceses, aliás os primeiros soldados franceses
mortos em serviço desde a guerra da Argélia, estariam até hoje aterrorizando os garimpeiros e a população da
região. Por conta disso, as forças policiais e militares brasileiras e francesas mobilizaram‑se com sucesso para a
captura e o desbaratamento desse bando.
Outra figura exemplar desse cenário de barbárie é um tal Jean Bená, de origem surinamesa. Esse sujeito, desde o final dos anos 90, atua na tríplice fronteira entre o Brasil, o Suriname e a Guiana Francesa, grilando
garimpos, reduzindo trabalhadores à escravidão, torturando, assassinando – também como o Manoelzinho –,
disseminando terror na região.
A sanha criminosa desse indivíduo é tamanha que até o Itamaraty já intercedeu junto ao Governo surinamês para ver se libertava brasileiros mantidos em cativeiro por esse facínora. O canal Mais da televisão francesa já realizou reportagem especial que documentava as práticas criminosas de Jean Bená. O cineasta francês
Philippe Lafaix realizou um premiado média metragem intitulado La Loi de la Jungle (A Lei da Selva), no qual
retrata, documenta e denuncia não apenas a escravidão sofrida por brasileiros nas mãos de Jean Bená – que,
diga-se, o ameaçou de morte –, mas também o efeito danoso à natureza e aos índios provocado pela emissão
exagerada de mercúrio nos rios, outra prática desse senhor nos garimpos que grila.
Lafaix procurou mostrar que esse descalabro ocorre sob o silêncio do Governo francês, a tríplice fronteira é denunciada pelo documentário como uma zona de “não direito”, onde o Estado não assume a função de
fazer cumprir a legalidade.
Mas se por um lado há esse preocupante cenário de barbárie, por outro há sinais alvissareiros de civilidade. No dia 12 desse mês, o Vice-Presidente Michel Temer sancionou o Decreto nº 8.337 que regula um acordo
entre o Brasil e a Guiana Francesa. O acordo visa combater a exploração ilegal de ouro e preservar o meio ambiente. Empresas que comercializem equipamentos considerados característicos de trabalho em garimpo vão
passar a ser fiscalizadas. As polícias e a Justiça de ambos os lados vão atuar em forma de cooperação.
Essa é mais uma tentativa de conter a verdadeira invasão de brasileiros no território vizinho, que partem
em busca do sonho da melhoria de vida, mas terminam por viver em situação desumana em busca do sonhado
ouro que acaba ficando manchado com suor e sangue de gente humilde.
Outro acordo, conhecido como “transfronteiriço” ainda está por ser aprovado. Ele vai regulamentar o
trânsito de veículos e pessoas entre o Amapá e a Guiana Francesa. Uma ponte está pronta desde 2011, mas
até hoje ainda não foi inaugurada. A demora se dava pela falta de infraestrutura alfandegária e aduaneira, mas,
segundo informações do Governo do Estado do Amapá, está em fase de conclusão. Esperamos e torcemos
para que, quando o acesso estiver liberado, muitos dos problemas que existem entre os dois territórios sejam
ao menos minimizados.
Na fronteira franco-brasileira homens morrem todos os dias, todas as manhãs. Por certo também morrem em outros lugares do mundo em condições muito semelhantes. Mas os outros lugares me são estranhos.
É nesse lugar que me defronto com pessoas reais e que me são familiares. Como Parlamentar que reivindica as
mais dignas tradições humanistas e de esquerda, é essencial denunciar o horror em que vive muita gente do
meu amado torrão natal, é essencial que a vida dessas pessoas tão vilipendiadas tenha no meu mandato um
instrumento de resgate da sua dignidade. Por outro lado, também é meu dever louvar as iniciativas dos Estados brasileiro e francês que intentem em mitigar ou mesmo extinguir as condições que permitem a vigência
da miséria, da opressão e da violência.
Em meio a um cenário tenebroso, vejo a luz de um futuro de paz, justiça e liberdade na fronteira em que
nasci.
Obrigada.
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VII – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Encerro a sessão, convocando Sessão Não Deliberativa de Debates para
segunda-feira, dia 8 de dezembro, às 14 horas.
GRANDE EXPEDIENTE
Oradores:
15h – Eduardo da Fonte (PP – PE)
15h25min – Fernando Torres (PSD – BA)
15h50min – Onofre Santo Agostini (PSD – SC)
16h15min – Marco Tebaldi (PSDB – SC)
16h40min – Chico Alencar (PSOL – RJ)
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS OU RECURSOS
I – EMENDAS
1. PROJETO COM URGÊNCIA – ART. 64, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Ato da Mesa nº 177, de 1989).
PROJETO DE LEI:
Nº 8134/14 (Poder Executivo) – Altera a Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, para prorrogar o prazo de recebimento de gratificações pelos servidores ou empregados requisitados pela Advocacia-Geral da União.
SOBRESTA A PAUTA EM: 15/02/2015 (46º dia)
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/12/2014
2. PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE ALTERA O RICD
Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Art. 216, § 1º, do RICD).
Nº 262/14 (Bonifácio de Andrada) – Acrescenta o inciso I, ao parágrafo 3º, do art. 21, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, ampliando as atribuições da Procuradoria Parlamentar.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2014
II – RECURSOS
1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE COMISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o art. 132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS), ou com o art. 133 (PARECERES CONTRÁRIOS), todos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 58, § 1° do RICD).
1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1444/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação de Proteção a Infância e a Adolescência a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/12/2014
Nº 1600/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e Artística de Radiodifusão Comunitária Candeal a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Cordeiros, Estado da Bahia.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/12/2014
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Nº 3065/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Rádio Comunitária Caminho Para a Vida 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: 08/12/2014
Nº 488/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Casa da Cidade a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/12/2014
Nº 529/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Cultural Comunitária Ponte Alta a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de Guarulhos, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/12/2014
Nº 1148/2013 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social de Cardoso a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Cardoso, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/12/2014
Nº 1150/2013 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Nova Aliança – ACNA a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Praia Grande, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/12/2014
PROJETO DE LEI
Nº 5989/2009 (Nelson Meurer) – Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009,
dispondo sobre a aquicultura de espécies autóctones, alóctones ou exóticas e sobre a obrigatoriedade de os
proprietários ou concessionários de represas procederem à respectiva recomposição ambiental.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/12/2014
Nº 3265/2012 (Senado Federal – Sérgio Zambiasi) – Altera a Lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978, para dispor sobre a regulamentação das profissões de DJ ou Profissional de Cabine de Som DJ (disc jockey) e Produtor
DJ (disc jockey).
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/12/2014
1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS
PROJETO DE LEI
Nº 3016/2011 (Edivaldo Holanda Junior) – Dispõe sobre a obrigatoriedade de o material didático adquirido
para o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e para o Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino
Médio (PNLEM) ser confeccionado com matéria prima reciclada.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/12/2014
Nº 5390/2013 (Andreia Zito) – Acrescenta o inciso XII ao art. 6º, da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003,
que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional
de Armas – Sinarm, define crimes e dá outras providências.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/12/2014
ARQUIVE-SE, nos termos do artigo 133 do RICD, a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI Nº 7826/2010 (Senado Federal – Cristovam Buarque) – Altera as Leis nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispensar a realização de exame médico-pericial em
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pessoas com deficiência permanente, quando destinado a instruir processo de concessão ou manutenção de
benefícios instituídos por lei.
ARQUIVE-SE, nos termos do § 4º do artigo 164 do RICD, a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI Nº 7413/2010 (Lelo Coimbra) – Autoriza o Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, no Município de Montanha.
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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: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-12-14
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.166/13 – do Sr. Adrian – que “altera a Lei nº 6.894, de 16 de dezembro de 1980, para determinar o
registro de fertilizantes, corretivos, inoculantes e estimulantes ou biofertilizantes em órgão federal, de acordo com as
diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura”.
RELATOR: Deputado ZÉ SILVA.
PROJETO DE LEI Nº 6.734/13 – do Sr. Akira Otsubo – que “cria o Programa de Incentivo nos Municípios Sedes
das Usinas Hidroelétricas e Alagados, a fim de promover o desenvolvimento na produção de agricultura, piscicultura e preservação ambiental, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado CELSO MALDANER.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-12-14
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 1.878/03 – do Sr. Edson Duarte – que “autoriza as emissoras educativas estatais a transmitirem, sem custos, eventos esportivos de interesse nacional”. (Apensado: PL 825/2007)
RELATOR: Deputado NEWTON LIMA.
PROJETO DE LEI Nº 7.604/14 – do Sr. Paulo Abi-Ackel e outros – que “altera as Leis nº 9.472, de 16 de julho de
1997; nº 5.070, de 7 de julho de 1966; nº 11.652, de 7 de abril de 2008; e a Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de
setembro de 2001, isentando as estações rádio base e repetidoras de baixa potência do pagamento do Fistel,
Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública e Condecine, nos termos em que especifica”.
RELATOR: Deputado NEWTON LIMA.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-14
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 5.193/05 – do Sr. Ronaldo Caiado – que “altera as Leis nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950,
tornando obrigatória a renovação semestral do registro de inspeção sanitária de estabelecimentos industriais
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e nº 8.212, de 24 de julho de 1991, tornando obrigatória a apresentação de Certidão Negativa de Débito, para
renovação do registro”.
RELATOR: Deputado ARTHUR OLIVEIRA MAIA.
PROJETO DE LEI Nº 2.490/11 – do Sr. Ronaldo Zulke – que “denomina “Ponte Presidente João Goulart” a ponte
sobre o rio Gravataí, que ligará as cidade de Porto Alegre e Canoas, pela BR 448, no Rio Grande do Sul”.
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO.
PROJETO DE LEI Nº 4.876/12 – do Sr. Onofre Santo Agostini – que “obriga os fabricantes de produtos médico-hospitalares a utilizarem embalagens diferenciadas por cores variadas para cada produto, a fim de coibir possíveis erros médicos”.
RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR.
PROJETO DE LEI Nº 7.230/14 – do Sr. Arnaldo Jordy – que “declara Dom Helder Câmara “Patrono Brasileiro dos
Direitos Humanos””
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 1.080/11 – do Sr. Glauber Braga – que “cria o “Programa Prestando Contas”, obrigando todos os Senadores da Republica, Deputados Federais, Deputados Estaduais e Vereadores a realizar prestação de
contas de sua atuação parlamentar com participação direta popular e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR.
PROJETO DE LEI Nº 2.292/11 – do Sr. Gean Loureiro – que “regula as ações de Polícia Administrativa exercida pelas
Polícias Militares no exercício da Polícia Ostensiva e da Preservação da Ordem Pública, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA.
PROJETO DE LEI Nº 7.747/14 – do Sr. Eduardo Cunha – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”.
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-14
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 1.702/11 – do Sr. Jose Stédile – que “determina a obrigatoriedade de matrícula em instituição de ensino aos atletas com menos de 18 anos e que não tenham concluído o ensino médio, vinculados a
entidades desportivas profissionais ou entidades de prática desportiva formadoras de atleta, bem como beneficiários da Bolsa-Atleta”.
RELATOR: Deputado VICENTE CANDIDO.
PROJETO DE LEI Nº 7.573/14 – do TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação de cargos
de provimento efetivo e de funções comissionadas no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional
do Trabalho da 18ª Região e dá outras providências”. (Apensado: PL 7909/2014)
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-12-14
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 428/11 – do Sr. Luiz Couto – que “altera dispositivo do Código Civil para inserir a mediação
familiar como recomendação na regulação dos efeitos do divórcio”.
RELATOR: Deputado ALESSANDRO MOLON.
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B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 7.647/10 – do Sr. Milton Monti – que “dispõe sobre a regulamentação da profissão de Terapeuta Ocupacional e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 3.672/12 – do Senado Federal – Ana Amélia – (PLS 430/2011) – que “acrescenta parágrafo
único ao art. 5º da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, para disciplinar a aplicação dos recursos destinados a
programas de eficiência energética”.
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN.
PROJETO DE LEI Nº 4.364/12 – do Poder Executivo – que “altera a Lei nº 5.766, de 20 de dezembro de 1971, que
cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia”.
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 5.525/09 – do Sr. Beto Albuquerque – que “dispõe sobre o Plano Nacional de Redução de
Mortes e Lesões no Trânsito”.
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO.
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-14
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.646/08 – do Sr. Vanderlei Macris – que “modifica a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962,
que institui o Código Brasileiro de Telecomunicações, para definir regras para a publicidade comercial nas
emissoras de televisão”.
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN JUNIOR.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-14
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 8.133/14 – do Sr. Betinho Rosado – que “altera o Anexo I da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, que “altera a incidência das contribuições previdenciárias devidas pelas empresas que
menciona””.
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-14
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 7.619/14 – do Sr. Akira Otsubo – que “cria área de livre comércio no município de Ponta
Porã, no Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado MANDETTA.
PROJETO DE LEI Nº 7.659/14 – do Sr. Nelson Padovani – que “cria Área de Livre Comércio no Município de Guaíra, Estado do Paraná”.
RELATOR: Deputado LUIZ NISHIMORI.
PROJETO DE LEI Nº 8.101/14 – do Sr. Francisco de Assis – que “altera o Código Brasileiro de Trânsito, obrigando
o uso de limitador de velocidade nos veículos em circulação no Brasil, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 4.447/12 – do Sr. Marcelo Matos – que “acrescenta novo § 2º ao art. 17 da Lei nº 8.245, de 18
de outubro de 1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a ela pertinentes,
para disciplinar a cobrança de aluguel em centros comerciais (“Shopping centers”)”.
RELATOR: Deputado AUREO.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-12-14
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 6.454/13 – da Sra. Perpétua Almeida – que “acrescenta o art. 12-A na Lei nº 12.598, de 22
de março de 2012, permitindo que a propriedade intelectual sirva de garantia de acesso aos benefícios de financiamentos e previstos Lei”.
RELATOR: Deputado DEVANIR RIBEIRO.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-14
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 8.110/14 – do Sr. Rogério Peninha Mendonça – que “dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação, nas instalações elétricas de baixa tensão, de dispositivos de proteção a corrente diferencial-residual
que impeçam que choques elétricos sejam fatais”
RELATOR: Deputado ALBERTO FILHO.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 7.875/14 – do Sr. Ricardo Tripoli – que “altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que
dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida e dá outras providências, para prever que os projetos habitacionais contemplem espaços destinados aos animais domésticos”.
RELATOR: Deputado IZALCI.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-12-14
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.703/11 – do Sr. Jorge Tadeu Mudalen – que “dispõe sobre a instalação do denominado
“Telhado Verde” e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado FÁBIO SOUTO.
PROJETO DE LEI Nº 6.125/13 – do Sr. Jerônimo Goergen – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de conservação
e manutenção de elevadores elétricos, esteiras e escadas rolantes instalados em edifícios de uso habitacional
coletivo, comercial e de serviços públicos ou privados e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 1.694/11 – do Sr. Felipe Bornier – que “acresce artigo à Lei no 4.591, de 16 de dezembro de
1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias”. (Apensado: PL 5318/2013)
RELATOR: Deputado ARNALDO JARDIM.
PROJETO DE LEI Nº 6.095/13 – do Sr. Valadares Filho – que “altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, para
incluir prioridade de atendimento grupos familiares integrados por pessoas com idade entre quinze e vinte e
nove anos de idade”. (Apensados: PL 6511/2013 e PL 7219/2014)
RELATOR: Deputado SÉRGIO MORAES.
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-12-14
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 6.787/13 – do Sr. Renato Simões – que “acresce à Lei nº 662, de 6 de abril de 1949, o dia 20
de novembro como feriado nacional”.
RELATOR: Deputado DOMINGOS DUTRA.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-14
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 982/11 – do Sr. Romário – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional – LDB, para valorizar e incentivar o desporto escolar”. (Apensados: PL 5801/2013 e PL 6186/2013 (Apensado: PL 6403/2013))
RELATOR: Deputado RAUL HENRY.
PROJETO DE LEI Nº 7.646/14 – do Sr. Lucio Vieira Lima – que “institui a política de assistência psicopedagógica
em todas as escolas da rede pública de ensino”.
RELATOR: Deputado THIAGO PEIXOTO.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-14
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 6.702/13 – da Sra. Iracema Portella – que “dispõe sobre a existência de repositórios digitais
nas instituições federais de educação superior e de pesquisa, para gestão e disseminação de sua produção
científica, técnica e artística”.
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL.
PROJETO DE LEI Nº 7.109/14 – do Senado Federal – Marconi Perillo – (PLS 305/2008) – que “altera a Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para dispor sobre a garantia de
mobiliário adequado a alunos destros e canhotos e a alunos com deficiência, em todas as instituições de ensino”.
RELATOR: Deputado SÁGUAS MORAES.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 7.867/10 – do Sr. Rodrigo Maia – que “altera a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que
dispõe sobre o estágio de estudantes; e dá outras providências”. (Apensado: PL 2673/2011)
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-14
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 8.084/14 – do Senado Federal – José Agripino – (PLS 437/2012) – que “disciplina a criação e
a organização das associações denominadas empresas juniores, com funcionamento perante instituições de
ensino superior”.
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE.
COMISSÃO DO ESPORTE
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-12-14
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 7.874/14 – do Sr. Vander Loubet – que “altera a Lei n.º 10.671, de 15 de maio de 2003, para
dispor sobre a responsabilidade pelos serviços de segurança nos eventos esportivos”.
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-12-14
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.593/13 – do Sr. Otavio Leite – que “dispõe sobre a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS devida por entidade de Representação do Futebol Brasileiro e cria Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE – e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ROMÁRIO.
PROJETO DE LEI Nº 7.797/14 – da Sra. Mara Gabrilli – que “dispõe sobre a concessão de prêmio e de auxílio especial mensal a atletas olímpicos e paraolímpicos”.
RELATOR: Deputado FABIO REIS.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-14
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 422/11 – do Sr. Lincoln Portela – que “dispõe sobre a dotação de recursos financeiros para
os centros municipais de controle de zoonoses, centros de triagens e organismos de combate ao tráfico e proteção aos animais”.
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-14
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 6.677/13 – do Sr. Laercio Oliveira – que “altera a Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004”.
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO.
B – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária (art. 54):
PROJETO DE LEI Nº 3.251/12 – do Senado Federal – Paulo Bauer – (PLS 416/2011) – que “altera a Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os planos de beneficios da Previdência Social, para estabelecer o
pagamento em dobro do salário-família à segurada do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) com filho
com idade de zero a 6 (seis) anos”.
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER.
PROJETO DE LEI Nº 7.919/14 – do MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO – que “dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Ministério Público da União e das Carreiras dos Servidores do Conselho Nacional do Ministério
Público, fixa os valores de sua remuneração, revoga a Lei nº 11.415, de 15 de dezembro de 2006, e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-12-14
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária (art. 54):
PROJETO DE LEI Nº 7.902/14 – do Tribunal Superior do Trabalho – que “dispõe sobre a criação de cargos de
provimento efetivo e de cargos em comissão no Quadro de Pessoal do Tribunal Superior do Trabalho e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado MÁRIO FEITOZA.
PROJETO DE LEI Nº 7.921/14 – do MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO – que “cria cargos efetivos e em comissão
e funções de confiança no Quadro de Pessoal do Conselho Nacional do Ministério Público e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-12-14
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 6.926/10 – do Sr. Ronaldo Caiado – que “dispõe sobre reserva de recurso do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – FCO para o desenvolvimento da Microrregião do Entorno do
Distrito Federal”.
RELATOR: Deputado DR. UBIALI.
PROJETO DE LEI Nº 7.807/14 – do Sr. Guilherme Campos – que “altera a Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013,
de modo a vedar a prática de taxas de administração negativas no mercado de arranjos de pagamentos”.
RELATOR: Deputado JOSÉ HUMBERTO.
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COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DA AMAZÔNIA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-14
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 4.159/12 – do Sr. Pauderney Avelino – que “altera a redação do art. 37 do Decreto-Lei nº
1.455, de 7 de abril de 1976, para o revigoramento do centro comercial da Zona Franca de Manaus, de que trata
o art. 1º do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967”. (Apensado: PL 6310/2013)
RELATOR: Deputado FRANCISCO PRACIANO.
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-14
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.472/12 – do Sr. Fernando Jordão – que “torna obrigatória a utilização de materiais reciclados em produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos”
RELATOR: Deputado FELIPE BORNIER.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-14
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 7.998/14 – do Sr. Bernardo Santana de Vasconcellos – que “dispõe sobre a Política Nacional
de Biocombustíveis Florestais e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado BETINHO ROSADO.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 5.634/13 – do Sr. Alfredo Sirkis – que “extingue os incentivos para a participação do carvão
nacional na matriz energética brasileira, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado RONALDO BENEDET.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-14
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 5.539/13 – do Sr. Júlio Campos – que “altera a Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, a fim
de ampliar os benefícios do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura – REIDI
para projetos de geração de energia elétrica por fontes solar ou eólica”. (Apensado: PL 7186/2014)
RELATOR: Deputado EDUARDO SCIARRA.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-12-14
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.436/08 – do Sr. Ivan Valente – que “declara como Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental do Brasil o rio Ribeira de Iguape e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PAULO ABI-ACKEL.
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-12-14
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 7.487/14 – do Sr. Irajá Abreu – que “acrescenta os parágrafos 1º e 2º ao art. 15 da Lei nº
6.815, de 19 de agosto de 1980”.
RELATORA: Deputada JANETE ROCHA PIETÁ.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-12-14
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 7.361/14 – do Sr. Alceu Moreira – que “altera a redação do art. 2º, inciso V da Lei nº 6.634, de
2 de maio de 1979, para inserir os §§ 1º, 2º e 3º”.
RELATOR: Deputado DUARTE NOGUEIRA.
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-14

Substitutivo (Art. 119, II e §1º)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 6.634/13 – do Sr. William Dib – que “altera o Decreto-lei nº 667, de 2 de julho de 1969, nos
termos do art. 22, XXI, e art. 144, § 5º da Constituição Federal”.
RELATOR: Deputado PINTO ITAMARATY.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-12-14
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 4.716/12 – da Sra. Iracema Portella – que “acrescenta o art. 19-A à Lei nº 11.343, de 23 de
agosto de 2006, para criar o serviço telefônico gratuito de emergência para o recebimento de denúncias de
tráfico de drogas e para a prestação de informações acerca da prevenção do uso indevido de drogas”.
RELATOR: Deputado OTONIEL LIMA.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-12-14
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 7.561/14 – do Sr. Missionário José Olimpio – que “proíbe o implante em seres humanos de
identificação em forma de chips e outros dispositivos eletrônicos”.
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 7.611/14 – da Sra. Gorete Pereira – que “inclui parágrafo único ao art. 11 do Decreto-Lei nº
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, disciplinando a custódia de armas à disposição
do juízo”.
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA.
PROJETO DE LEI Nº 7.737/14 – do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “”Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de
2003, para conceder porte de arma funcional””.
RELATOR: Deputado ALEXANDRE LEITE.
PROJETO DE LEI Nº 7.764/14 – do Senado Federal – Ana Rita – (PLS 480/2013) – que “acrescenta artigos à Lei
nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), para dispor sobre a revista pessoal”. (Apensado: PL
107/1999 (Apensados: PL 308/1999 (Apensado: PL 1698/2011), PL 1352/1999 (Apensado: PL 4064/2008), PL
4684/2001 (Apensado: PL 1510/2011), PL 7300/2002 (Apensado: PL 5254/2009), PL 5289/2009 e PL 7085/2014))
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 7.871/14 – do Sr. Jorginho Mello – que “altera o Decreto-Lei nº 3689, de outubro de 1941,
Código de Processo Penal”
RELATOR: Deputado FERNANDO FRANCISCHINI.
PROJETO DE LEI Nº 7.981/14 – do Sr. Guilherme Mussi – que “dispõe sobre o treinamento de tiro dos integrantes dos órgãos de segurança pública”.
RELATOR: Deputado EDIO LOPES.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-14
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.185/12 – do Sr. Salvador Zimbaldi – que “proibição em todo Território Nacional de caixas
de papelão, para embalar compras de supermercados, mercearias, açougues, bares, restaurantes, padarias ou
qualquer estabelecimento comercial”.
RELATORA: Deputada ROSANE FERREIRA.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.661/12 – do Senado Federal – Paulo Paim – (PLS 26/2008) – que “altera a Lei nº 7394, de
29 de outubro de 1985, para dispor sobre o exercício das profissões de Técnico e Tecnólogo em Radiologia e
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de Bacharel em Ciências Radiológicas; revoga dispositivos da Lei nº 7.394, de 29 de outubro de 1985, e a Lei nº
10.508, de 10 de julho de 2002; e dá outras providências”. (Apensado: PL 5863/2001 (Apensados: PL 5874/2001
(Apensado: PL 5209/2009), PL 5170/2005, PL 7602/2006 (Apensado: PL 4111/2008) e PL 7025/2010))
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-12-14
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 4.783/12 – do Sr. Guilherme Campos – que “altera o art 7º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, que dispõe sobre as contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de
julho de 1991”. (Apensado: PL 6450/2013)
RELATOR: Deputado OTAVIO LEITE.
PROJETO DE LEI Nº 6.870/13 – do Sr. Acelino Popó – que “dispõe sobre a extensão do direito ao benefício do
auxílio-acidente ao trabalhador autônomo – contribuinte individual e ao segurado facultativo – donas de casa,
estudantes, síndicos de condomínio não remunerados, concedido pelo Regime Geral de Previdência Social”.
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 797/11 – da Sra. Lauriete – que “inclui nos programas Sociais e Financeiros do Governo programa específico de apoio à mulher e a adolescente, nos casos de gravidez oriunda de estupro e nos casos de
comprovada má formação do feto”.
RELATORA: Deputada NILDA GONDIM.
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-14

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 4.824/12 – do Sr. Jerônimo Goergen – que “altera a Lei nº 7.183, de 5 de abril de 1984 para
modificar disposições do exercício da profissão do aeronauta”. (Apensado: PL 7564/2014)
RELATOR: Deputado LUIZ FERNANDO FARIA.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-14
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 6.855/10 – do Sr. Milton Monti – que “obriga as concessionárias de serviços públicos a encaminharem por escrito, contrato com informações detalhadas sobre produtos e serviços ofertados via telefone
através de telemarketing e call’’s center’’s”. (Apensados: PL 2741/2011 e PL 4388/2012)
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO.
PROJETO DE LEI Nº 5.638/13 – do Sr. Izalci – que “dispõe sobre a contratação de serviços pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal”.
RELATOR: Deputado POLICARPO.
COMISSÃO DE TURISMO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-14
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 4.794/12 – do Sr. Giovani Cherini – que “institui como a Capital Nacional do Enoturismo o
Vale dos Vinhedos no Rio Grande do Sul”. (Apensado: PL 4795/2012)
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING.
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-14

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 6.596/13 – do Sr. Ronaldo Benedet – que “denomina “Ponte Joaquim Motta” a ponte sobre o
rio Araranguá, localizada no quilômetro 411,5 da BR-101, no Município de Araranguá, Estado de Santa Catarina”.
RELATOR: Deputado MAURO MARIANI.
PROJETO DE LEI Nº 7.304/14 – do Sr. Valdir Colatto – que “altera o art. 30 da Lei nº 11.051, de 29 de dezembro
de 2004, e inclui parágrafo único no referido dispositivo legal”.
RELATOR: Deputado MAURO MARIANI.
PROJETO DE LEI Nº 7.507/14 – dos Srs. Jorginho Mello e João Rodrigues – que “denomina “Elevado Vitório Cella”
o elevado que liga a Rodovia BR 282 com o Acesso a BR 480, no trecho denominado acesso Plínio Arlindo de
Nês, no município de Chapecó/SC”.
RELATOR: Deputado MAURO MARIANI.
PROJETO DE LEI Nº 7.629/14 – do Sr. Jorginho Mello – que “denomina “Elevado Casemiro Vitório Colombo” o
elevado da Rodovia BR 282, com acesso pela Avenida Rio Ponte Grande, no município de Lages/SC”
RELATOR: Deputado MAURO MARIANI.
PROJETO DE LEI Nº 7.630/14 – do Sr. Jorginho Mello – que “denomina “Elevado Carlos Joffre do Amaral” o elevado da Rodovia BR 282, com acesso pela Avenida Luiz de Calmões, no município de Lages/SC”.
RELATOR: Deputado MAURO MARIANI.
PROJETO DE LEI Nº 7.631/14 – do Sr. Jorginho Mello – que “denomina “Elevado José Paschoal Baggio de Castro”
o elevado da Rodovia BR 282, com acesso pela Avenida Duque de Caxias, no município de Lages/SC”
RELATOR: Deputado MAURO MARIANI.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-12-14
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 4.243/12 – do Sr. Felipe Bornier – que “dispõe sobre a gratuidade para transporte de órgãos,
tecidos e partes do corpo humano para transplantes”
RELATOR: Deputado MILTON MONTI.
II – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS COMISSÕES
EM 05/12/2014:
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.457/2009
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 707/2012
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 767/2012
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 849/2013
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 960/2013
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.047/2013
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.064/2013
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.113/2013
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.252/2013
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.267/2013
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.304/2013
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.325/2013
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.425/2013
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 437/2014
Comissão de Finanças e Tributação:
PROJETO DE LEI Nº 8.144/2014
Comissão de Seguridade Social e Família:
PROJETO DE LEI Nº 8.150/2014
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 3722, de 2012, do Sr. Rogério Peninha Mendonça, que “disciplina as normas sobre aquisição, posse, porte e circulação de armas de fogo
e munições, cominando penalidades e dando providências correlatas” (altera o Decreto-lei nº 2.848, de
1940 e revoga a Lei nº 10.826, de 2003):
PROJETO DE LEI Nº 8.153/2014
(Encerra-se a sessão às 11 horas e 31 minutos.)
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
REQUERIMENTO
Nº 10.899/2014 – do Sr. Bohn Gass – Requer a revisão do despacho aposto ao PL nº 6.362/2013, do Sr.
Wilson Filho, para que se inclua a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.
PROPOSIÇÕES DESPACHADAS
PROJETO DE LEI Nº 8.144, DE 2014
(Do Sr. Luiz de Deus)
Institui o Regime Especial de Tributação para o Incentivo ao Desenvolvimento e à Produção
de Veículos Automotores Movidos por Fontes Alternativas de Energia – REINVEA.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-7251/2014.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Regime Especial de Tributação para o Incentivo ao Desenvolvimento e à Produção de Veículos Automotores Movidos por Fontes Alternativas de Energia – REINVEA, nos termos desta Lei.
§ 1º O REINVEA aplicar-se-á até 31 de dezembro de 2019, data em que todas habilitações vigentes serão
consideradas canceladas e cessarão seus efeitos, exceto quanto ao cumprimento dos compromissos assumidos.
§ 2º Poderão habilitar-se ao REINVEA as empresas que:
I – produzam, no País, os produtos classificados nas posições 87.01 a 87.06 da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011;
II – tenham projeto aprovado para instalação, no País, de fábrica ou, no caso das empresas já instaladas,
de novas plantas ou projetos industriais para produção de novos modelos desses produtos; e
III – estejam em situação regular em relação aos tributos federais.
§ 3º O Poder Executivo disciplinará, em regulamento, os termos, limites e condições necessárias de habilitação e exclusão do REINVEA.
§ 4º A adesão da pessoa jurídica ao REINVEA não a exclui de outros incentivos fiscais.
Art. 2º É beneficiária do REINVEA a pessoa jurídica que realize pesquisa, desenvolvimento e produção
de veículos automotores, movidos por energias alternativas à gasolina, óleo diesel e etanol, inclusive híbridos.
Parágrafo único. Para a realização das atividades previstas no caput, serão considerados realizados no
País os dispêndios com aquisição de software, equipamentos e suas peças de reposição.
Art. 3º As empresas habilitadas ao REINVEA poderão apurar crédito presumido de IPI, com base nos dispêndios realizados no País em cada mês-calendário com:
I – pesquisa;
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II – desenvolvimento tecnológico;
III – inovação tecnológica;
IV – insumos estratégicos;
V – ferramentaria;
VI – capacitação de fornecedores; e
VII – engenharia e tecnologia industrial básica.
§ 1o Para efeito do caput, serão considerados os dispêndios realizados no segundo mês-calendário anterior ao mês de apuração do crédito.
§ 2o O Poder Executivo estabelecerá termos, limites e condições para a utilização do crédito presumido
de IPI de que trata este artigo.
§ 3o Os créditos presumidos de IPI de que trata este artigo:
I – não estão sujeitos a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins; e
II – não devem ser computados para fins de apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Art. 4º Às empresas e entidades beneficiárias do REINVEA serão concedidas condições especiais de financiamento junto a instituições oficiais de fomento, relativamente a projetos a serem desenvolvidos e executados no País.
Art. 5º Para fins de atendimento ao disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, o Poder Executivo estimará o montante da renúncia de receita decorrente do disposto nesta Lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere o § 6º do art. 165 da Constituição.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de sua regulamentação.
Justificação
Um dos principais itens da pauta atual dos diversos organismos voltados para a defesa do desenvolvimento sustentável do planeta é a redução de poluentes emitidos por combustíveis fósseis. De acordo com o
Inventário de Emissões Atmosféricas por Veículos Rodoviários de 2011, os veículos automotivos lançaram na
atmosfera cerca de 170 milhões de toneladas de CO2 em 2009. Desse total, automóveis e caminhões respondem por aproximadamente 40% das emissões atmosféricas. Os dados mostram também que as emissões de
CO2 vêm crescendo, com incremento de 3,6% ao ano.
Diversos países têm envidado esforços no sentido de desenvolver estudos e pesquisas voltados para a
redução de poluentes e para a adoção de outras formas de energia, limpas e renováveis, contando, inclusive,
com investimentos e subsídios governamentais. No entanto, a utilização de fontes alternativas voltadas para
a indústria automobilística esbarra no alto custo de sua produção, comparativamente às fontes convencionais
baseadas em combustíveis fósseis.
Nesse sentido, o projeto ora proposto tem por finalidade desonerar as pessoas jurídicas que realizem
pesquisa, desenvolvimento e produção de veículos automotores, movidos por energias alternativas à gasolina, óleo diesel e etanol, inclusive híbridos, de forma a reduzir a carga tributária incidente sobre essas fontes e
proporcionar vantagens comparativas para seu desenvolvimento e utilização.
O Regime Especial de Tributação para o Incentivo ao Desenvolvimento e à Produção de Veículos Automotores Movidos por Fontes Alternativas de Energia – REINVEA, semelhante a outros regimes existentes em
nossa legislação, concede crédito presumido de IPI nas atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico,
inovação tecnológica, insumos estratégicos, ferramentaria, capacitação de fornecedores e engenharia e tecnologia industrial básica.
Diante do exposto, contamos com o apoio dos ilustres pares para a aprovação de tão relevante matéria.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2014. – Deputado Luiz de Deus, Democratas-BA
PROJETO DE LEI Nº 8.149, DE 2014
(Da Sra. Flávia Morais)
Altera o art. 91-A da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições) para dispensar
o eleitor identificado pela biometria da apresentação de documento oficial com foto.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-7905/2010.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispensa o eleitor de apresentar, no momento do exercício do voto, documento oficial de
identidade com foto, desde que identificado por recursos biométricos.
Art. 2º O caput do art. 91-A da Lei nº 9.504, de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 91-A. No momento do exercício do voto, o eleitor deverá exibir documento oficial comprobatório de identidade com foto, salvo se identificado por meio de recursos biométricos.
...................................................................................................................................................................................................(NR)”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Em 2009, a Lei das Eleições (Lei nº 9.504, de 1997) foi alterada pela minirreforma eleitoral (Lei nº 12.034,
de 2009), passando a exigir que o eleitor apresentasse no momento da votação dois documentos: o título de
eleitor e um documento oficial com foto.
Em 2010, o Supremo Tribunal Federal1, instado a examinar a constitucionalidade do dispositivo (art. 91A) da Lei das Eleições que exigia os dois documentos para o exercício do voto, deu interpretação conforme a
Constituição e decidiu que a lei somente deve embargar o exercício do voto caso o eleitor deixe de exibir o
documento oficial com foto.
Desde então, essa tem sido a prática no dia do pleito, inclusive nas eleições de 2014, sendo dispensável
a apresentação do título de eleitor.
Esse cenário, no entanto, sofreu alterações relevantes em decorrência da implantação da identificação
biométrica. Merece destaque o fato de que, nas últimas eleições gerais, cerca de vinte e dois milhões de eleitores foram identificados por recursos biométricos (digitais).
Embora gradual, a implantação da identificação biométrica é irreversível, e não tardará para que parcelas
ainda mais significativas do eleitorado sejam identificadas com o uso dessa nova tecnologia. Apesar de necessários ajustes de ordem técnica (equipamentos, treinamento de pessoal etc.), não restam dúvidas quanto aos
ganhos de segurança e fidedignidade na identificação do eleitor.
Nesse contexto, e revisitando o conteúdo da decisão do Supremo Tribunal Federal de 2010 (na ADI nº
4467/DF), no sentido de que a lei não deve apor obstáculos desnecessários ao exercício do voto, entendemos
que é suficiente a identificação biométrica do eleitor, ainda que este não porte documento oficial com foto.
Somente no caso de não se conseguir identificar biometricamente o eleitor é que se pode exigir o documento oficial com foto.
Certa de que a presente proposição aperfeiçoa o processo democrático brasileiro, conto com o apoio
dos demais Parlamentares para sua aprovação.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2014. – Deputada Flávia Morais
PROJETO DE LEI Nº 8.153, DE 2014
(Do Sr. Onyx Lorenzoni)
Regulamenta a propriedade, guarda, transporte e utilização de armas, munições, acessórios
e outros produtos controlados por Colecionadores, Atletas, Caçadores e Entidades Correlatas,
e dá outras providências.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-3722/2012. POR OPORTUNO, DETERMINO QUE A COMISSÃO DO
ESPORTE SEJA INCLUÍDA NA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL QUE APRECIA O PL 3722/12.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei regulamenta a propriedade, guarda, transporte e utilização de armas, munições, acessórios e outros produtos controlados por Colecionadores, Atletas e Caçadores (CAC) e Entidades Correlatas, em
território brasileiro ou que nele devam ser registrados.
Parágrafo único. Competem privativamente ao Exército Brasileiro as atividades de controle e fiscalização
sobre as atividades de Colecionadores, Atletas e Caçadores, inclusive quanto ao exercício do poder de polícia,
ressalvadas as hipóteses relativas ao cometimento de ato legalmente tipificado como crime.
Art. 2º Para efeitos desta Lei considera-se:
I – Colecionador: a pessoa física ou jurídica que se dedica ao colecionamento de armas, munições, materiais bélicos e acessórios correlatos, sem finalidade comercial, mantendo-os sob acervo privado ou coletivo;
II – Atleta: a pessoa física que se dedica à prática esportiva com a utilização de armas de fogo e munições, em suas variadas modalidades, vinculado ou não a uma entidade desportiva formalmente constituída;
1 STF, ADI nº 4467/DF.
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III – Caçador: a pessoa física que pratica a caça desportiva, quando legalmente autorizada, ou o abate controlado de espécies animais que exijam redução populacional em decorrência de prejuízos urbanos ou rurais;
§ 1º Será expedido um único Certificado de Registro para cada interessado, no qual devem ser registradas as atividades cuja prática lhe é autorizada, cumulativamente ou não.
§ 2º O Certificado de Registro (CR) de Colecionador, Atleta e Caçador (CAC) terá validade de 05 (cinco) anos.
Art. 3º A concessão e a revalidação do Certificado de Registro de Colecionador, Atleta e Caçador ocorrerão
mediante apresentação, pelo interessado, de requerimento ao Comandante da Região Militar de vinculação,
conforme modelo por este disponibilizado, acompanhado dos documentos abaixo mencionados.
§ 1º Para a concessão inicial do CR, deve o interessado apresentar:
I – documento de identificação pessoal de validade nacional e com fotografia;
II – comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da Receita Federal do Brasil;
III – certidões de antecedentes penais fornecidas pelos Cartórios de Distribuição das Justiças Federal,
Militar e Estadual, do atual domicílio e, se houver, dos domicílios anteriores nos últimos 05 (cinco) anos;
IV – comprovante de endereço do domicílio e do local de guarda do acervo a ser adquirido;
V – comprovante de ocupação profissional, de obtenção de rendimentos lícitos declarados à Receita Federal
do Brasil ou apresentação de declaração de isenção firmada nos termos da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983;
VI – comprovante de ter participado com êxito de curso básico de manuseio de arma de fogo e iniciação
ao tiro, firmado por instrutor credenciado junto ao Exército Brasileiro ou à Polícia Federal;
VII – comprovação de estar em pleno gozo das faculdades mentais, mediante atestado expedido por
profissional habilitado; e
VIII – comprovante do recolhimento da respectiva Taxa de Fiscalização de Produtos Controlados.
§ 2o Para a revalidação do CR são aplicáveis as mesmas exigências de sua concessão, acrescida da apresentação de relação atualizada do acervo de produtos controlados.
§ 3º A existência de inquérito policial ou ação penal por delito que não haja sido praticado com violência
ou grave ameaça ou que desaconselhe a mantença de armas em poder de seu autor não impede a concessão
e a revalidação do Certificado de Registro de Colecionador, Atleta e Caçador.
§ 4º A exigência do inciso V não se aplica a cônjuge, filhos e equiparados de quem possuir Certificado de
Registro válido, devendo ser, nesta hipótese, substituída por documento comprobatório da vinculação, acompanhada de cópia do Certificado de Registro em vigor.
§ 5º O disposto no inciso VI não é aplicável a militar, da ativa ou reserva, remunerada ou não, bem como
ao policial, ainda que aposentado ou ex-policial, que tiver formação na área de manuseio de arma e tiro defensivo, bem como aqueles que comprovem a prática de tiro desportivo há mais de 05 (cinco) anos.
Art. 4º Aos militares de carreira das Forças Armadas, da ativa, da reserva remunerada ou reformados, que
se registrarem como colecionadores, atletas e caçadores, cumulativamente ou não, não será exigido o recolhimento da taxa de fiscalização de produtos controlados.
Art. 5º A tramitação dos processos de concessão e revalidação do Certificado de registro (CR) deve ocorrer, prioritariamente, através de meio eletrônico, em sistema disponibilizado pelo Exército Brasileiro.
§ 1º O portador de Certificado de Registro (CR) é obrigado a informar ao Exército Brasileiro qualquer alteração em seus dados pessoais, especialmente o endereço de guarda do acervo, sob pena de impedimento
à renovação do documento pelo prazo de 01 (um) ano.
§ 2º Havendo mudança de residência e local de guarda o acervo, o portador de Certificado de Registro
de Colecionador, Atirador e Caçador deverá atualizar seus dados cadastrais no sistema informatizado especificamente disponibilizado pelo Exército Brasileiro.
§ 3º A não comunicação de alteração de domicilio e local de guarda do acervo até 90 (noventa) dias após
a mudança, O descumprimento da exigência contida no § 2º desde artigo ensejará a suspensão do Certificado de Registro (CR), com a proibição da aquisição de munição e obtenção de Guias de Tráfego, além de multa,
até a regularização.
§ 4º A reincidência na prática de não comunicação de alteração de domicilio e local de guarda do acervo
sujeitará o titular ao impedimento de renovação de seu CR pelo período de 01 (um) ano.
§ 5º Enquanto perdurar a suspensão da validade do CR, fica o CAC impedido do exercício de qualquer
prerrogativa que o tenha por pressuposto, respondendo, em caso de descumprimento e conforme o caso, pelos crimes de posse ou de porte ilegal de arma de fogo.
§ 6º A suspensão só será considerada eficaz após a notificação inequívoca do processado.
Art. 6º Todas as armas integrantes do acervo do CAC serão registradas no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas – SIGMA, com vinculação individual à atividade a que se destinam (colecionismo, tiro ou caça).
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Art. 7º Serão igualmente registradas no Exército Brasileiro, obrigatoriamente, as entidades civis e pessoas
jurídicas dedicadas à prática das atividades de colecionismo, tiro desportivo e caça, concedendo-lhes Certificado de Registro próprio.
Parágrafo único. As entidades descritas no caput poderão praticar, diretamente ou por seus associados,
mais de uma atividade sujeita a controle pelo Exército, devendo haver registro específico sobre cada uma delas no respectivo certificado.
Art. 8º A concessão do Certificado de Registro a entidades civis aglutinadoras de colecionadores, atletas
e caçadores submete-se às seguintes exigências:
I – Apresentação de requerimento de registro, em formulário próprio a ser disponibilizado pelo Comando do Exército, acompanhado de:
a) ato constitutivo da entidade, devidamente registrado no Registro de Pessoas Jurídicas, com expressa referência ao seu objeto como vinculado, cumulativamente ou não, às atividades de colecionismo, tiro desportivo e coleção;
b) documento de identificação pessoal do presidente ou responsável, com validade nacional e fotografia;
c) ata de eleição do presidente ou responsável pela entidade;
d) comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
e) alvará de funcionamento; e
f) comprovante de recolhimento da taxa de fiscalização de produtos controlados.
II – indicação, conforme o caso, do local de prática das atividades que impliquem disparos de arma de
fogo, comprovando-se a permissão legal para sua utilização.
Art. 9º. A validade do Certificado de Registro das entidades civis dedicadas às atividades dos CAC será
de 05 (cinco) anos, submetendo-se sua renovação às mesmas exigências da concessão inicial.
Art. 10. O registro de clubes e associações de tiro independe da apresentação da relação se seus associados e filiados.
§ 1º O registro de federações desportivas é admitido às entidades de âmbito estadual ou distrital e se
condiciona à apresentação da relação de clubes ou associações que a compõem, os quais deverão estar previamente registrados junto ao Exército Brasileiro.
§ 2º O registro de confederações desportivas é admitido às entidades de âmbito nacional e se condiciona à apresentação da relação de federações que a compõem, as quais deverão estar previamente registradas
junto ao Exército Brasileiro.
§ 3º Equiparam-se às federações e confederações as ligas desportivas formadas por clubes ou associações, cujo registro será admitido sob as mesmas condições daquelas.
§ 4º São dispensadas de registro as entidades desportivas que, com exclusividade, se dediquem:
a) à prática desportiva com armas impulsionadas por ação de ar-comprimido;
b) ao tiro com arco e flecha e suas variações;
c) ao airsoft; e
d) ao paintball.
§ 5º A dispensa de registro prevista no parágrafo anterior é aplicada às entidades que pratiquem as atividades ali descritas de forma cumulativa ou não.
Art. 11. A tramitação dos processos para a concessão e revalidação de Certificados de Registro deve ocorrer, prioritariamente, por meio eletrônico, através de sistema disponibilizado pelo Exército Brasileiro.
§ 1º Apresentado o pedido de concessão de Certificado de Registro, a conclusão do respectivo procedimento administrativo deve ocorrer em até 90 (noventa) dias.
§ 2º O prazo para a conclusão dos processos de renovação de Certificado de Registro é de 30 (trinta) dias.
§ 3º O processo de revalidação de Certificado de Registro deve ser iniciado com antecedência mínima
de 03 (três) e máxima de 06 (seis) meses em relação à expiração do documento em vigor.
§ 4º O titular de Certificado de Registro vencido e que não tenha requerido sua renovação no prazo do parágrafo
anterior poderá requerer, a qualquer tempo, sua reativação, satisfazendo as mesmas exigências da concessão inicial.
§ 5º Os modelos de formulários referentes aos pedidos de concessão e renovação de CR serão disponibilizados eletronicamente pelo Exército Brasileiro.
Art. 12. Nos processos de concessão e revalidação do Certificado de Registro será efetuada vistoria pelo
Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da Região Militar de vinculação do requente, a fim de verificar
se o local destinado à guarda do acervo satisfaz as condições básicas de segurança e se o material de propriedade do titular corresponde aos respectivos registros.
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§ 1º São exigências básicas de segurança do local de guarda do acervo:
I – imóvel guarnecido de portas com dispositivos de trancamento em relação ao acesso à via pública ou
área condominial comum;
II – cômodo ou compartimento próprio para a guarda do acervo, contendo dispositivo de trancamento,
assim compreendidos armários e cofres; e
III – existência de dispositivos de alarme ou monitoramento por vídeo no imóvel.
§ 2º Deverá haver, entre o local de guarda do acervo e a via pública, no mínimo, três dispositivos de
trancamento, assim admitidos cofres, fechaduras de armário, trancas de porta do cômodo, trancas de porta de
acesso principal e portões dotados de fechamento por cadeado, fechadura com chave ou eletrônicos.
§ 3º A exigência contida no inciso II é alternativa, não cabendo a imposição de qualquer dos elementos
ali descritos, desde que respeitado o quantitativo estabelecido no parágrafo anterior.
§ 4º Verificada a insuficiência de dispositivos de segurança, o processo de concessão do CR ou de sua
renovação será suspenso por período entre 30 (trinta) e 90 (noventa) dias, no qual deverá o interessado promover sua regularização, repetindo-se a vistoria em até 10 (dez) dias após o término da suspensão.
§ 5º Não será realizada vistoria nos processos de renovação de CR caso inexista mudança de endereço
do titular e alteração no acervo.
§ 6º É facultado ao Exército Brasileiro realizar, a qualquer tempo, vistorias inopinadas no local de guarda
do acervo do titular do CR, com os objetivos descritos no caput.
§ 7º Em qualquer caso, a vistoria será realizada por prepostos do Exército Brasileiro utilizando vestes civis e em viatura descaracterizada.
Art. 13. A atividade de colecionismo se sujeita a normas de segurança especiais, fixadas nesta Lei.
Art. 14. As atividades principais passíveis de inclusão no Certificado de Registro não discriminarão, em
relação aos atletas, as modalidades por eles praticadas, devendo ser registradas no documento apenas como
“Uso Desportivo – Atleta”.
Parágrafo único. As atividades de colecionismo e de caça deverão ser registradas, conforme o caso, como
“Colecionismo – Pessoa Física”, “Colecionismo – Pessoa Jurídica” e “Caça e Abate Controlado”, podendo ser identificadas, quanto às primeiras, por níveis de autorização.
Art. 15. Todas as informações sobre o acervo dos titulares de Certificado de Registro, seu local e respectivas condições de segurança receberão tratamento de informações confidenciais, protegidas contra consulta
ou acesso público, por qualquer meio, salvo por determinação judicial.
Art. 16. Deverá ser incluída no Certificado de Registro de CAC a atividade de instrutor de tiro e armamento e recarga de munição, vinculada ao titular que possuir habilitação específica, reconhecida pelo Exército
Brasileiro, para ministrar cursos de instrução no manuseio de armas e de prática real de tiro.
Parágrafo único. Os titulares de Certificado de Registro com atividade de instrução de tiro e armamento
poderão certificar a habilitação de alunos para a prática do tiro desportivo.
Art. 17. Às entidades desportivas registradas no Exército Brasileiro é facultado o registro das atividades
de compra e depósito de armas, equipamentos e insumos, destinados à utilização por seus associados.
§ 1º A inclusão das atividades de compra e depósito no Certificado de Registro depende de autorização
do Exército Brasileiro, vinculada à satisfação de requisitos de segurança fixados em regulamento.
§ 2º A compra direta de armas, munição e insumos pelos atletas registrados, independe da existência do
registro da entidade à qual filiados, previsto no caput.
Art. 18. Decorridos 90 (noventa) dias do termo final de validade do Certificado de Registro, não tendo
sido solicitada sua revalidação ou cancelamento, o Comando da Região Militar poderá cancela-lo administrativamente e adotar as providências necessárias à regularização do acervo a ele vinculado.
Art. 19. O cancelamento do CR poderá ocorrer, também, a pedido ou por falecimento de seu titular.
§ 1º O cancelamento por solicitação deverá ser formalizado por requerimento ao Comandante da Região Militar de vinculação.
§ 2º Na hipótese de falecimento do titular, tão logo conhecido o fato, deverão ser adotadas pelo Exército
Brasileiro, junto aos sucessores legais, as medidas necessárias à regularização do acervo deixado.
Art. 20. Nos casos de cancelamento de CR, enquanto não for regularizada a situação do material sob
acervo, este deverá ser recolhido ao Exército e passar à custódia do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados de vinculação, facultada a manutenção provisória do endereço de guarda registrado no documento
cancelado, assumindo, o seu responsável legal, o ônus de fiel depositário.
Art. 21. Caso os itens do acervo do titular de registro cancelado não tenham sua situação regularizada
ou não sejam transferidos para o acervo de outra pessoa a tanto habilitada no prazo de 01 (um) ano, a contar
do cancelamento, terão o destino previsto para armas e munições fruto de apreensão, priorizando-se sua alie-
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nação em leilão do qual poderão participar colecionadores, atletas e caçadores regularmente inscritos junto
ao Exército Brasileiro.
Parágrafo único. O prazo estabelecido no caput poderá ser prorrogado por iguais períodos, a critério do
Comando da Região Militar de vinculação, quando houver motivo devidamente justificado.
Art. 22. Será cancelado o Certificado de Registro do titular que infringir as normas para manutenção do documento, através de processo administrativo em que se assegure o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Art. 23. Para cada arma constante do acervo de tiro do atleta será expedido um documento comprobatório de registro, intitulado “Certificado de Registro de Arma Desportiva – CRAD”, que autorizará seu transporte
em território nacional, de sua munição e acessórios, nas condições estabelecidas nesta Lei.
Parágrafo único. O CRAD de acervo de atleta vincula-se simultaneamente à arma, ao titular do Certificado
de Registro como atleta, e a Guia de Tráfego mencionando a arma e a munição que o atleta pode transportar.
Art. 23-a. As Guias de Tráfego das armas dos acervos dos atiradores terão validade de 5 anos e abrangência nacional, desde que o CR do atirador esteja ativo.
§ 1º A Guia de Tráfego de armas de atletas é vinculada à prática esportiva e às atividades a ela correlatas,
compreendo os trajetos de ida e retorno para treinamentos e competições, bem assim o transporte destinado
à manutenção daquelas, admitidas variações de percurso e horários compatíveis com o deslocamento.
§ 2º A Guia de Tráfego igualmente autoriza o transporte de acessórios da arma e munição no correspondente calibre, conjuntamente com esta ou sem ela, na quantidade de 750 (setecentos e cinquenta) cartuchos.
Art. 23-b. As Guias de Tráfego das armas do acervo de caçadores terão validade e abrangência compatíveis com o pedido do colecionador.
§ 1º A Guia de Tráfego de armas de caçadores é vinculada à prática esportiva e às atividades a ela correlatas,
compreendo os trajetos de ida e retorno para treinamentos, caçadas ou locais de abate, bem assim o transporte
destinado à manutenção daquelas, admitidas variações de percurso e horários compatíveis com o deslocamento.
§ 2º A Guia de Tráfego igualmente autoriza o transporte de acessórios da arma e munição no correspondente calibre, conjuntamente com esta ou sem ela, na quantidade de 250 (setecentos e cinquenta) cartuchos.
Art. 23-c. As Guias de Tráfego das armas do acervo de colecionadores terão validade e abrangência restritas e compatíveis com o pedido do colecionador.
Art. 23-d. Durante os transportes de armas do acervo os proprietários são responsáveis por tomar medidas de segurança cabíveis.
Art. 24. O transporte de armas de atletas é vinculado à prática esportiva e às atividades a ela correlatas,
compreendo os trajetos de ida e retorno para treinamentos e competições, bem assim o transporte destinado
à manutenção daquelas, admitidas variações de percurso e horários compatíveis com o deslocamento.
§ 1º O transporte autorizado pelo CRAD é restrito ao titular do documento, não o autorizando a terceiros.
§ 2º O CRAD igualmente autoriza o transporte de acessórios da arma e munição no correspondente calibre, conjuntamente com esta ou sem ela, na quantidade de 750 (setecentos e cinquenta) cartuchos.
§ 3º As armas e as munições, quando transportadas simultaneamente, deverão estar acondicionadas em
embalagens apropriadas e em separado, assim compreendida a inexistência, durante o transporte, de munição inserida na arma.
§ 4º Os atletas que, comprovadamente, demandem o uso, para treinamentos ou competições, de munição em quantidade superior àquela prevista no § 2º terão seu transporte autorizado através de Guia de Tráfego,
abrangendo o excedente e com validade compatível com o evento a que se destinam.
Art. 25. Deverá constar do Certificado de Registro de Arma Desportiva:
I – nome, CPF, telefone e município de residência do atleta;
II – descrição da arma e quantidade de munições de tráfego autorizado;
III – número de registro da arma no SIGMA;
IV – abrangência no Território Nacional; e
V – prazo de validade.
Art. 26. O CRAD deverá ser portado juntamente com documento de identificação pessoal do titular, válido e com fotografia.
Art. 27. As armas acionadas por sistema de ar-comprimido até o calibre 6 mm (seis milímetros) não se
sujeitam a registro ou restrições de tráfego.
Parágrafo único. A aquisição, a posse e o transporte de armas acionadas por ar-comprimido somente são
admitidos a maiores de 18 (dezoito) anos.
Art. 28. O transporte de armas e munições por via aérea se condiciona à observância das regras que regulamentam a aviação civil, sendo assegurado aos atletas em viagem para competições o transporte de munição em quantidade compatível com a do evento, assim compreendida a equivalente ao total de disparos nele
previstos, acrescida de 50% (cinquenta por cento).
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Art. 29. Iniciado o procedimento de renovação do Certificado de Registro, o documento é considerado
válido até a sua conclusão, com decisão definitiva.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a validade do CR e dos documentos acessórios será comprovada pela apresentação, junto a estes, do protocolo de requerimento da renovação.
Art. 30. A perda, a inutilização ou extravio do Certificado de Registro Militar de Arma de Fogo, do Certificado de Registro de Arma Desportiva ou da Guia de Tráfego deverá ser imediatamente comunicada ao órgão
emissor e, se for o caso, às entidades a que se vincular o titular.
Art. 31. Qualquer irregularidade cometida no uso do CRAD ou da Guia de Tráfego autoriza a abertura de Processo Administrativo para apuração dos fatos e aplicação das sanções cabíveis ao infrator, conforme legislação em vigor.
Art. 32. Fica preservada a validade das Guias de Tráfego e dos Certificados de Registro já expedidas até a
o início da vigência desta Lei, sendo realizadas as adequações quando das respectivas renovações.
Art. 33. A autorização para o porte de arma de fogo é vinculada a uma única arma curta do acervo de
tiro desportivo e será materializada por documento próprio, confeccionado nos moldes do documento de
identificação civil.
Art. 34. As armas registradas como desportivas ou de coleção, desde que sejam do mesmo calibre utilizado pelo titular e que esse possa obter porte ou já possua porte funcional ficam com sua utilização autorizada,
dede que preenchidos os requisitos comuns exigidos para concessão do porte.
Art. 35. Ficam instituídas as taxas constantes do Anexo Único a esta Lei, relativamente às atividades de
Colecionadores, Atletas e Caçadores.
Art. 36. Ressalvadas as hipóteses especialmente previstas nesta lei, o prazo para a apreciação de processos iniciados por CAC é de 30 (trinta) dias.
Art. 37. A toda movimentação de armas entre os acervos de um mesmo titular (coleção, tiro ou caça)
corresponderá a atualização de seu certificado de registro, devendo ser recolhido o documento anterior e expedido um novo, na categoria aplicável.
Parágrafo único. A atualização do registro decorrente da movimentação entre acervos está sujeita ao
pagamento das mesmas taxas aplicáveis aos registros originários.
Art. 38. Os titulares de certificado de registro como colecionador, atleta e caçador possuidores e proprietários de arma de fogo ainda não registrada deverão solicitar seu respectivo registro junto ao acervo, mediante apresentação de documento de identificação pessoal e comprovante de residência fixa, acompanhados de
nota fiscal de compra ou comprovação da origem lícita da posse, pelos meios de prova admitidos em direito,
ou declaração firmada na qual constem as características da arma e a sua condição de proprietário.
Art. 39. Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Parágrafo único. Compete ao Comando do Exército, no prazo do caput, promover a adequação das normas infralegais por ele editadas ao disposto nesta Lei.
Justificação
A regulamentação sobre armas de fogo atualmente vigente no Brasil prevê a prática das atividades de
colecionismo, tiro desportivo e caça, delegando sua regulamentação e fiscalização ao Exército Brasileiro. Sob
essa sistemática, a normatização das regras que regem as aludidas atividades vem se desenvolvendo através
de Portarias editadas pelo Comando do Exército, abrigando esparsamente os direitos e as obrigações dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CAC’s), bem como das entidades correlatas.
A dita regulação dá-se, basicamente, através de portarias individuais e instruções técnico-administrativas editadas para a atividade de coleção, tiro desportivo, caça, transporte de armas, vistorias e outras tratando
de temas correlatos. Por se tratar de normas infralegais, o conteúdo dos aludidos atos administrativos sofrem
constantes alterações, com modificações substanciais em suas disposições, obrigando os CAC’s a adaptações
frequentes, muitas vezes com restrições a condutas anteriormente permitidas e exigências para cuja observância é necessário o dispêndio de vultosas quantias, com desestímulo e grande insegurança jurídica no setor.
Recentemente, inclusive, o Exército editou mais uma norma, suspendendo por seis meses a concessão
de novos Certificados de Registro (CR) para o exercício das atividades de colecionismo, tiro ou caça, justamente
anunciando mais uma reformulação nas respectivas normas, impondo novas restrições às atividades e a necessidade de adaptação por seus praticantes.
A possibilidade de alterações rotineiras nas normas que regem as atividades, editadas unilateralmente,
traz para seus praticantes, além da grande insegurança jurídica já relatada, a inviabilização de investimentos, o
que, sobretudo em relação ao Tiro Desportivo, constitui obstáculo ao desenvolvimento da modalidade e, com
isso, o surgimento de novos talentos dentre os atletas que a ela se dedicam.
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A proposta que ora se apresenta tem por objetivo trazer para o patamar da Lei formal as normas que
regem os CAC, compilando os regramentos que hoje se encontram em normas separadas, sintetizando-os e
atualizando-os em relação à evolução legislativa a partir do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03), consolidando uma norma geral para a regulação do colecionismo, tiro e caça.
É neste propósito que apresento aos nobres pares a presente proposição, certo de contar com seu melhor entendimento nesta contribuição para o aperfeiçoamento do nosso ordenamento jurídico.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2014. – Deputado Onyx Lorenzoni, Democratas/RS.
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PROJETO DE LEI Nº 8.154, DE 2014
(Do Sr. Onyx Lorenzoni)
Disciplina a aquisição, transferência, e posse de armas, munições e produtos controlados por
atletas de tiro desportivo, e dá outras providências.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-8153/2014.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei disciplina a aquisição, transferência, e posse de armas, munições e produtos controlados
por atletas de tiro desportivo.
Art. 2° A obtenção de Certificado de Registro como atleta sujeita o seu titular ao compromisso de providenciar o registro de todas as armas de fogo que venha empregar em sua atividade, observando as condições
de guarda estabelecidas nesta Lei, especialmente sob os aspectos de segurança.
§ 1º Somente podem ser empregadas para a atividade de tiro desportivo armas registradas para esta
finalidade, excepcionadas as armas com autorização de porte concedida por autoridade policial competente
ou por prerrogativa funcional.
§ 2º É permitida a prática de tiro desportivo por agentes públicos utilizando suas armas de dotação,
independentemente de registro junto ao Exército, condicionada à autorização pelo respectivo comando da
corporação de vinculação.
§ 3º Mesmo quando utilizadas armas com autorização de porte expedida por autoridade policial competente, portadas por prerrogativa funcional ou armas particulares de agentes públicos que tenham essa prerrogativa, será exigida a titularidade de Certificado de Registro.
Art. 3° A aquisição de armas, munições e outros produtos controlados por atletas deverá ser previamente requerida ao Comando da Região Militar de vinculação, condicionando-se sua autorização à validade do
Certificado de Registro do titular e à comprovação de estar este na efetiva prática esportiva, em competições
ou treinamentos, certificada pelo responsável pela entidade à qual for filiado ou pela que for habitualmente
utilizada para a atividade.
§ 1º Dispensa-se a certificação referida no caput para atletas filiados a entidades nacionais de administração do desporto, assim compreendidas as confederações e ligas nacionais, e que comprovem a participação
em ao menos uma competição de seu respectivo calendário nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido; assim
como os agentes públicos com prerrogativa de porte.
§ 2º A compra de munição no comércio especializado dispensa a prévia autorização do Comando da
Região Militar, sendo permitida mediante apresentação do certificado de registro da arma, no calibre correspondente à compra, observadas as limitações quantitativas fixadas nesta Lei, com exceção de munição de uso
restrito, que deverá possuir autorização da respectiva Região Militar.
§ 3º O comerciante informará ao Comando da Região Militar de vinculação do titular da autorização a
realização da compra de munição e suas quantidades.
§ 4º Sem prejuízo das demais sanções previstas em Lei, será suspensa, pelo período de 06 (seis) meses a
03 (três) anos, a validade do Certificado de Registro do Caçador, Atirador e Caçador (CAC) que deixar de observar, em compras no comércio especializado, as limitações quantitativas estabelecidas nesta Lei.
Art. 4° Cada atleta poderá possuir em acervo até 20 (vinte) armas, sendo até 10 (dez) de calibre restrito.
§ 1º A quantidade prevista no caput não se vincula à prática de modalidades pré-estabelecidas.
§ 2º Não há limitação quantitativa às modalidades que um mesmo atleta pode praticar.
§ 3º Em casos excepcionais, devidamente justificados, poderá ser ampliada a quantidade prevista no caput.
Art. 5° As aquisições por entidades desportivas se processarão mediante requerimento encaminhado
ao Comando da Região Militar, mediante compromisso de destinação do material às suas atividades, para utilização por seus filiados.
Parágrafo único. O requerimento previsto neste artigo deverá ser firmado por, pelo menos, dois dirigentes da entidade.
Art. 6° As autorizações de aquisição serão analisadas e expedidas pela Região Militar de vinculação.
§ 1º As autorizações expedidas pelo Exército serão informadas, conforme o caso, à indústria ou ao estabelecimento comercial indicado para a aquisição, sendo enviada uma via ao requerente.
§ 2º A via enviada ao vendedor será por ele retida para efeito de fiscalização e justificativa de baixa no
estoque.
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Art. 7° As autorizações de aquisição por importação serão formuladas mediante o requerimento específico, contido em documento intitulado Certificado Internacional de Importação – C.I.I., de forma individual ou
coletiva, conforme modelo disponibilizado pelo Exército.
§ 1º O Certificado Internacional de Importação será válido por um (01) ano, prorrogável por igual período.
§ 2º Podem ser adquiridos por importação armas, munições, prensas para recarga e acessórios.
Art. 8° O atleta está autorizado a adquirir cartuchos de munição pronta para a prática esportiva, na quantidade máxima mensal de 500 (quinhentas) unidades para cada calibre de arma constante de seu acervo.
§ 1º Para fins do disposto neste artigo, consideram-se os meses do calendário civil.
§ 2º Em casos excepcionais, poderá ser autorizada a aquisição em quantidades superiores, desde que
justificadas pela apresentação de planilhas comprobatórias de consumo.
§ 3º A aquisição poderá ser fracionada ou única, respeitado o quantitativo máximo anual de seis mil
cartuchos.
§ 4º A aquisição de munição por importação seguirá o mesmo procedimento previsto para a importação de armas.
Art. 9° É autorizada aos titulares de Certificado de Registro na condição de atleta a recarga de munição
para finalidade desportiva, nos calibres correspondentes às armas registradas em seu acervo, para o que poderão adquirir prensas e os respectivos insumos.
§ 1º São estabelecidas as seguintes cotas anuais de insumos para recarga de munição:
a) 1.000 (um mil) estojos, por calibre correspondente às armas registradas no acervo;
b) 10.000 (dez mil) espoletas, por tipo, desde que compatível com as armas constantes do acervo;
c) 10.000 (dez mil) projéteis, por calibre com arma constante do acervo;
d) 8 (oito) quilos de pólvora, independentemente da especificação.
§ 2º Em casos excepcionais, poderá ser autorizada a aquisição em quantidades superiores às previstas
no parágrafo anterior, desde que justificadas pela apresentação de planilhas comprobatórias de consumo.
§ 3º As quantidades previstas neste artigo serão acrescidas de 50% (cinquenta por cento) para atletas
filiados a entidades de administração nacional do desporto que, nos últimos 12 (doze) meses em relação ao
requerimento de aquisição, tenham participado de, pelo menos, 03 (três) competições de âmbito nacional.
Art. 10. Os atletas poderão adquirir insumos para recarga em eventos desportivos, mediante repasse sob
a responsabilidade da entidade de administração do desporto organizadora, nas seguintes condições:
I – somente estão autorizados à aquisição os atletas com Certificado de Registro em dia;
II – as aquisições deverão ser previamente autorizadas de forma individual para cada atleta, em procedimento simples, no qual se informará no ato de inscrição no evento a intenção de aquisição;
III – as quantidades que um atleta pode adquirir por repasse são limitadas ao dobro do material utilizado no evento;
IV – não será admitido o repasse de insumos a atletas que não participem efetivamente do evento desportivo;
V – não será autorizada a aquisição de material, sejam insumos ou cartuchos prontos, incompatível com
o acervo de propriedade do atleta;
VI – o transporte do material adquirido pelo atleta será autorizado em Guia de Tráfego especificamente
expedida pelo Exército Brasileiro;
VII – a expedição da Guia de Tráfego ficará condicionada a emissão de nota fiscal de venda relativa ao
repasse;
VIII – a Guia de Tráfego será emitida em duas vias, sendo uma delas encaminhada à Diretoria Fiscalização
de Produtos Controlados.
Art. 11. O atirador poderá solicitar ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) de vinculação a atividade de recarga de munição ao seu Certificado de Registro do Caçador, Atirador e Caçador (CAC).
Parágrafo único: A aquisição de prensas de recarga por importação seguirá o procedimento aplicável á
importação de armas.
Art. 12. O local da realização da atividade de recarga deverá satisfazer as condições básicas de segurança
fixadas nesta Lei, às quais se acresce:
I – existência de extintor de incêndio a menos de 05 (cinco) metros do local;
II – aviso de proibido fumar afixado em sua porta de entrada; e
III – aviso para utilização de equipamento de proteção individual, especialmente óculos.
Art. 13. E permitida a transferência de propriedade de armas e acessórios controlados pertencentes a
atletas e entidades desportivas.
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Parágrafo único. A transferência será requerida mediante a utilização de guia própria, disponibilizada pelo Exército.
Art. 14. É proibida a transferência, por qualquer meio, da propriedade de munição pertencente a atletas,
seja ela original ou recarregada.
§ 1º A infração ao disposto neste artigo sujeita o infrator ao cancelamento do Certificado de Registro (CR),
mediante procedimento administrativo próprio, com observância do contraditório e ampla defesa, durante o
qual a atividade de recarga será a ele proibida, mediante recolhimento seu equipamento.
§ 2º Em caso de impossibilidade ou inconveniência do recolhimento, o equipamento será lacrado pelo
Exército até a conclusão do processo.
§ 3º Não se aplica a proibição estabelecida neste artigo à hipótese de, estritamente em competições e
treinamentos, um atleta utilizar munição pertencente a outro, desde que na presença deste e por ele transportada ao local da prática esportiva.
§ 4º O atleta que não possuir equipamento de recarga próprio poderá adquirir os respectivos insumos
e preparar a munição desportiva utilizando equipamento de outro atleta registrado.
Art. 15. As armas adquiridas diretamente na indústria ou por importação somente poderão ser transferidas depois de 03 (três) anos, a contar de sua inclusão no acervo do atleta inicialmente adquirente.
Parágrafo único: Excepcionalmente poderá ser autorizada pelo Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) a transferência antes do prazo estabelecido no caput.
Art. 16. É facultado ao atleta também titular de registro como colecionador ou caçador transferir armas
entre os respectivos acervos, observados os limites quantitativos e as restrições técnicas.
Art. 17. O extravio por furto, roubo ou perda de uma arma ou de outro produto controlado integrante do
acervo deverá ser comunicado, imediatamente, pelo atleta ou responsável à autoridade policial competente,
para registro da ocorrência, remetendo-se cópia desta ao Comando da Região Militar de vinculação.
Art. 18. Sem prejuízo da apuração penal, o comando da Região Militar de vinculação instaurará processo
administrativo para apurar as condições em que ocorreu o fato.
Art. 19. A inutilização definitiva de qualquer arma ou produto controlado, seja por desgaste normal de uso,
quer por incidente ou acidente, deverá ser comunicado à Região Militar de vinculação para sua baixa no acervo, mediante recolhimento para destruição, observados os prazos para que perícias que forem necessárias sejam realizadas.
Parágrafo único. É facultado ao atleta também autorizado à prática do colecionismo manter sob sua posse a arma inutilizada, transferindo-a para o respectivo acervo.
Art. 20. As entidades desportivas exercem função auxiliar na fiscalização do cumprimento das normas
aplicáveis aos atletas, devendo:
I – manter registros atualizados de seus associados;
II – comprovar junto à Região Militar de vinculação a regularidade de funcionamento de seus estandes
e as respectivas condições de segurança para a prática do tiro;
III – proibir o uso de armas sem registro ou autorização válida de transporte em suas dependências, estabelecendo controle apropriado;
IV – comunicar imediatamente à autoridade policial mais próxima e ao Comando da Região Militar de
vinculação a violação de qualquer preceito legal em suas dependências, por seus sócios ou terceiros;
V – manter controle dos participantes de suas atividades, em listas ou súmulas que possam ser informadas ao Exército, caso necessário;
VI – permitir e facilitar a fiscalização, pelo Exército, em todas as competições e treinamentos que ocorram
em suas instalações, sob sua organização e responsabilidade;
Parágrafo único. É permitida a frequência de pessoas que não possuam Certificado de Registro aos estandes das entidades desportivas, sempre sob a supervisão e responsabilidade de algum CAC devidamente
registrado.
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Justificação
A presente proposição disciplina a aquisição, transferência, e posse de armas, munições e produtos controlados por atletas de tiro desportivo, e dá outras providências. É estabelecido que a obtenção de Certificado
de Registro (CR) como atleta sujeita o seu titular ao compromisso de providenciar o registro de todas as armas
de fogo que venha empregar em sua atividade, observando as condições de guarda estabelecidas nesta Lei,
especialmente sob os aspectos de segurança.
O referido armamento poderá ser empregado para a atividade de tiro desportivo, desde que registradas
para esta finalidade, excepcionadas aquelas armas que já possuam autorização de porte concedida por autoridade policial competente ou por prerrogativa funcional.
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Assim, fica permitida a prática de tiro desportivo por agentes públicos utilizando suas armas de dotação, independentemente de registro junto ao Exército, condicionada à autorização pelo respectivo comando
da corporação de vinculação.
Já a aquisição de armas, munições e outros produtos controlados por atletas deverão ser previamente requeridos ao Comando da Região Militar de vinculação, condicionando-se sua autorização à validade do Certificado
de Registro do titular e à comprovação de estar este na efetiva prática esportiva, em competições ou treinamentos, certificada pelo responsável pela entidade à qual for filiado ou pela que for habitualmente utilizada para a
atividade, excepcionados os atletas filiados a entidades nacionais de administração do desporto, como as confederações e ligas nacionais, e que comprovem a participação em ao menos uma competição de seu respectivo
calendário nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido; assim como os agentes públicos com prerrogativa de porte.
De igual sorte, a compra de munição no comércio especializado passa a ter dispensada a prévia autorização do Comando da Região Militar, necessitando apenas a apresentação do certificado de registro da arma,
no calibre correspondente à compra, observadas as limitações quantitativas fixadas nesta Lei, com exceção de
munição de uso restrito, que deverá possuir autorização da respectiva Região Militar.
Outra inovação do presente projeto é o estabelecimento que a atividade de recarga de munição é inerente ao registro do atleta, não dependendo de autorização específica.
Finalmente, a proposta estabelece que as armas adquiridas diretamente na indústria ou por importação somente poderão ser transferidas depois de 03 (três) anos, a contar de sua inclusão no acervo do atleta
inicialmente adquirente, havendo, no entanto, a possibilidade de transferência anteses do prazo estabelecido,
desde que justificada a necessidade. Tal exceção abriga situações com aquela onde o atleta, adquirindo arma
com a qual não tenha se adaptado para competição, queira dela se desfazer para adquirir outro armamento.
É neste propósito que é apresentada aos nobres pares a presente proposição, na certeza de contar com
seu apoio para o aperfeiçoamento do ordenamento jurídico que disciplina o segmento.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2014. – Deputado Onyx Lorenzoni, Democratas/RS.
PROJETO DE LEI Nº 8.155, DE 2014
(Do Sr. Onyx Lorenzoni)
Disciplina a caça, o abate controlado, os acervos, registro e transporte de armas e munições
de caça, e o porte geral de arma de fogo, e dá outras providências.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-8153/2014.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei disciplina a caça, o abate controlado, os acervos, registro e transporte de armas e munições
de caça, e o porte geral de arma de fogo.
Art. 2° Deverão ser registrados junto ao Exército Brasileiro os interessados na prática da caça e abate
controlado de animais em território nacional.
§ 1º Serão igualmente registrados os que se dediquem à prática da caça ou abate controlado no exterior,
utilizando armas ou munição próprias possuídas no Brasil.
§ 2º É dispensado o registro do caçador dedicado à caça em território estrangeiro, com a utilização de
armas e munições de propriedade fora do país.
Art. 3° Para fins desta Lei, equipara-se à atividade de caça o abate controlado de animais nocivos a culturas agrícolas, pecuárias e às organizações sociais humanas, no meio urbano e rural.
Art. 4° A prática efetiva da caça e do abate controlado em território nacional depende de autorização
dos órgãos ambientais responsáveis.
Art. 5° O Exército Brasileiro, através do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), emitirá
Certificado de Registro de Arma de Caçador (CRAC), que permitirá ao seu titular possuir em acervo até 12 (doze)
armas de qualquer calibre, ressalvados os de uso proibido;
Parágrafo único: Em casos excepcionais, devidamente justificados, poderá ser ampliada a quantidade
prevista no caput.
Art. 6° É autorizada aos titulares de Certificado de Registro de Arma de Caçador (CRAC) a recarga de munição para finalidade desportiva, nos calibres correspondentes às armas registradas em seu acervo, para o que
poderão adquirir prensas e os respectivos insumos.
Art. 7° O caçador poderá solicitar ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) de vinculação a atividade de “recarga de munição” ao seu Certificado de Registro (CR).
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Parágrafo Único: A aquisição de prensas de recarga por importação seguirá o procedimento aplicável à
importação de armas.
Art. 8° As aquisições, transferência e venda de armas, munições e máquinas de recarga para a atividade
de caça seguem as mesmas regras das destinadas ao uso de tiro desportivo.
Art. 9° Cada titular de Certificado de Registro como caçador poderá adquirir, anualmente, cartuchos de
munição pronta e insumos para a recarga nas seguintes quantidades:
I – até 2000 (dois mil) cartuchos por calibre registrado no acervo;
II – até 500 (quinhentos) estojos por calibre registrado no acervo;
III – até 1000 (mil) espoletas por calibre registrado no acervo;
IV – até 1000 (mil) projéteis por calibre registrado no acervo;
V – até 05 (cinco) quilos de pólvora.
Art. 10°. Cada arma do acervo dos caçadores poderá receber uma guia de tráfego mediante solicitação
do atirador.
Parágrafo único: As Guias de Tráfego terão a validade de 05 (cinco) anos, desde que o Certificado de Registro (CR) do atirador esteja ativo.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Justificação
A presente proposição tem por finalidade disciplinar a caça, o abate controlado, os acervos de caça, o
transporte de armas e munições de caça e o porte geral de arma de fogo, dentre outras providências, introduzindo o Certificado de Registro de Arma de Caçador (CRAC), que passa a funcionar como registro de arma e
guia de tráfego, simultaneamente.
A introdução de um registro de arma diferenciado para os caçadores é fruto do anseio destes por uma
regulação mais simplificada para ou transporte das armas de caça. Atualmente, o caçador é obrigado a solicitar uma guia de tráfego, emitida pelos Serviços de Fiscalização de produtos Controlados (SFPC) das Regiões
Militares, sendo que estes órgãos, por falta de uma normatização legal, acabam por adotar critérios próprios,
de forma discricionária, de uma região para outra.
De acordo com a presente proposta, a expedição do documento passará a ser disponibilizada aos interessados na prática de caça e abate controlado de animais em território nacional e aos que se dediquem a estas atividades no exterior, utilizando armas ou munição possuídas no Brasil, de forma mais eficiente e racional.
A atividade de caça e abate controlado de animais, desde que com a devida autorização dos órgãos ambientais responsáveis, é de grande importância na proteção de culturas agrícolas e pecuárias, principalmente
em relação a espécies exóticas e que causem desequilíbrios no habitat nativo, com reflexos negativos nas organizações humanas no meio urbano e rural.
O projeto em tela estabelece que cada titular de Certificado de Registro de Arma de Caçador (CRAC) poderá possuir em acervo até doze armas de qualquer calibre, ressalvados aqueles de uso proibido; quantidade
que poderá ser ampliada, desde que justificada por situação de excepcionalidade.
As aquisições, transferências e venda de armas e munições de recarga passam a seguir, conjuntamente,
as mesmas normas destinadas ao tiro desportivo. Também passa a ser previsto que cada arma do acervo de tiro
do atirador poderá receber, mediante requisição, uma guia de tráfego, com validade de cinco anos, vinculada
à condição ativa do Certificado de Registro.
Igualmente passa a existir previsão legal para que os titulares de Certificado de Registro possam ter autorização para de recarga de munição para finalidade desportiva nos calibres correspondentes às armas registradas em seu acervo, devendo ser tal atividade ser registrada em seu Certificado de Registro.
É neste propósito que é apresentada aos nobres pares a presente proposição, na certeza de contar com
seu apoio para o aperfeiçoamento do ordenamento jurídico que disciplina o segmento..
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2014. – Deputado Onyx Lorenzoni, Democratas/RS.
INDICAÇÃO Nº 6.598, DE 2014
(Do Sr. Assis Carvalho)
Sugere a implantação de agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, na cidade de Caxingó, Estado do Piauí, situada na área de atuação do Território de Desenvolvimento
“Planície Litorânea”.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
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Excelentíssimo Senhor Ministro das Comunicações:
Considerando que a missão dos Correios é gerar inclusão social e garantir a integração da sociedade
estabelecendo uma nova Identidade Corporativa e sendo mais proativos com relação a necessidade de todos
os seus clientes;
Considerando que um dos desafios dos Correios é ser uma das empresas que se destaca pelos produtos e
serviços a nível mundial, pautados por um código de ética, respeito às pessoas e compromisso com os cidadãos;
Considerando que as novas mudanças no ambiente organizacional e social alteram o preço e a visão do
consumidor aumentando assim suas exigências com relação à produção e a agregação de valor aos seus produtos e serviços desde o inicio da cadeia ate o final desta, com a entrega definitiva;
Considerando que os Correios, constantemente vem buscando adequar-se, inovando seus serviços e
produtos de forma a atender de forma satisfatória as necessidades do mercado de forma a conquistar a fidelidade dos clientes a marca e como mostra a sua visão “ser uma empresa de classe mundial”;
Considerando que o município de Caxingó, ao norte do Estado do Piauí, não dispõe de agências e bancos público federais, sendo a região Nordeste e, principalmente o Estado do Piauí, possuidores da menor taxa
de cobertura do país;
Considerando que os Correios, por meio do Banco Postal, se consolidou na prestação de serviços bancários básicos em todo o território nacional, com atenção especial à população de baixa renda, tem participado
efetivamente do compromisso governamental de promover a inclusão social;
Considerando que a atuação do Banco Postal, irá beneficiar direta e indiretamente a população desse
município, pois oferecerá serviços financeiros aos cidadãos sem acesso ao sistema bancário e, com isso, promoverá a criação de oportunidades para que seus munícipes possam promover o desenvolvimento da economia local devido à aplicação de recursos das pessoas que não necessitarão mais se deslocarem para outros
centros urbanos;
Diante disso, sugiro a Vossa Excelência a implantação de uma agência da Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos – ECT e, consequentemente, do Banco Postal, no município de Caxingó, no Estado do Piauí.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2014. – Assis Carvalho, Deputado Federal
INDICAÇÃO Nº 6.599, DE 2014
(Do Sr. Alexandre Leite)
Solicito ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, a destinação de recursos financeiros para
a Santa Casa de Misericórdia de Santa Rita do Passa Quatro, localizada no Estado de São Paulo.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
A Santa Casa de Santa Rita do Passa Quatro é uma entidade filantrópica, mantenedora do único hospital com Pronto Socorro e Maternidade da cidade. Esta pretende iniciar nos próximos dias um novo serviço de
atendimento clínico, modalidade internação de retaguarda de usuários em drogadição e alcoolismo.
Para tanto, se faz necessário à destinação de recursos financeiros, os quais a Santa Casa não dispõe. Por
esta razão vem recorrendo junto a diversos órgãos e autoridades solicitando a destinação de recursos financeiros.
Pelas razões ora expostas, como representante do município nesta Casa, rogo colaboração e uma resposta do Exmo. Senhor Ministro da Saúde.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2014. – Deputado Alexandre Leite, DEMOCRATAS-SP
INDICAÇÃO Nº 6.600, DE 2014
(Do Sr. Alexandre Leite)
Solicito ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, a destinação de recursos financeiros para
o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, localizado no Município de São Paulo.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
O Instituto, também denominado Hospital Prof. Dr. João Sampaio Góes Jr., é uma entidade filantrópica
e sem fins lucrativos, que tem como objetivo disseminar a conscientização, diagnósticos e tratamento do câncer de forma humanizada, bem como atuar o ensino a profissionais graduados e pesquisa científica na área
da oncologia.
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A IBCC vem recorrendo junto a diversos órgãos e autoridades solicitando a destinação de recursos financeiros que possibilitem dar continuidade ao o trabalho desenvolvido.
Pelas razões ora expostas, como representante do município nesta Casa, rogo colaboração e uma resposta do Exmo. Senhor Ministro da Saúde.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2014. – Deputado Alexandre Leite, DEMOCRATAS-SP
INDICAÇÃO Nº 6.601, DE 2014
(Do Sr. Alexandre Leite)
Solicito ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a
destinação de recursos financeiros para a Associação de Assistência Clínica, Estudos e Pesquisas do Portador de Necessidades Especiais – AACEPONE/Recriando, localizada no Município
de Mococa, Estado de São Paulo.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome:
A Entidade AACEPONE atende 102 crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem de baixa
renda, reconhecidos com Título de Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal.
A Recriando vem recorrendo junto a diversos órgãos e autoridades solicitando a destinação de recursos
financeiros que possibilitem dar continuidade ao Programa Centro de Atendimento Educacional Especializado
por encontra-se em extrema dificuldade financeira.
Pelas razões ora expostas, como representante do município nesta Casa, rogo colaboração e uma resposta do Exmo. Senhor Ministro da Saúde.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2014. – Deputado Alexandre Leite, DEMOCRATAS-SP
INDICAÇÃO Nº 6.602, DE 2014
(Do Sr. Alexandre Leite)
Solicito ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, a destinação de recursos financeiros
para a Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba, localizada no Município de Araçatuba, Estado de São Paulo.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
É fundamental que se garanta aos Cidadãos um desenvolvendo saudável, através de um atendimento de
saúde que seja digno e de qualidade, porém para que isso de fato aconteça é necessário que haja condições
adequadas para o atendimento.
Neste sentido, a Santa Casa de Araçatuba, preocupada em continuar oferecendo serviços de qualidade
à população, vem buscando junto a diversos órgãos e autoridades a destinação de recursos financeiros a fim
de adquirir materiais e equipamentos para o Hospital ”Sagrado Coração de Jesus”.
Pelas razões ora expostas, como representante do município nesta Casa, rogo colaboração e uma resposta do Exmo. Senhor Ministro da Saúde.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2014. – Deputado Alexandre Leite, DEMOCRATAS-SP
INDICAÇÃO Nº 6.603, DE 2014
(Do Sr. Alexandre Leite)
Solicito ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, a destinação de recursos financeiros para
a Santa Casa de Misericórdia de Santos, localizada no Município de Santos, Estado de São Paulo.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
É fundamental que se garanta aos Cidadãos um desenvolvendo saudável, através de um atendimento de
saúde que seja digno e de qualidade, porém para que isso de fato aconteça é necessário que haja condições
adequadas para o atendimento.
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Neste sentido, a Santa Casa de Santos, preocupada em continuar oferecendo serviços de qualidade à
população, vem buscando junto a diversos órgãos e autoridades a destinação de recursos financeiros a fim de
adquirir materiais e equipamentos dada as limitações dos recursos financeiros provenientes do SUS.
Pelas razões ora expostas, como representante do município nesta Casa, rogo colaboração e uma resposta do Exmo. Senhor Ministro da Saúde.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2014. – Deputado Alexandre Leite, DEMOCRATAS-SP
INDICAÇÃO Nº 6.604, DE 2014
(Do Sr. Alexandre Leite)
Solicito ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, a destinação de recursos financeiros para
a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, localizada no Estado de São Paulo.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
É fundamental que se garanta aos Cidadãos um desenvolvendo saudável, através de um atendimento de
saúde que seja digno e de qualidade, porém para que isso de fato aconteça é necessário que haja condições
adequadas para o atendimento.
Neste sentido, a Santa Casa de São Paulo, preocupada em continuar oferecendo serviços de qualidade à
população, vem buscando junto a diversos órgãos e autoridades a destinação de recursos financeiros a fim de
adquirir materiais e equipamentos dada as limitações dos recursos financeiros provenientes do SUS.
Pelas razões ora expostas, como representante do município nesta Casa, rogo colaboração e uma resposta do Exmo. Senhor Ministro da Saúde.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2014. – Deputado Alexandre Leite, DEMOCRATAS-SP
INDICAÇÃO Nº 6.605, DE 2014
(Do Sr. Alexandre Leite)
Solicito ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, a destinação de recursos financeiros para
a Santa Casa de Misericórdia de Palmital, localizada no Estado de São Paulo.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
É fundamental que se garanta aos Cidadãos um desenvolvendo saudável, através de um atendimento de
saúde que seja digno e de qualidade, porém para que isso de fato aconteça é necessário que haja condições
adequadas para o atendimento.
Neste sentido, a Santa Casa de Palmital, preocupada em continuar oferecendo serviços de qualidade à
população, vem buscando junto a diversos órgãos e autoridades a destinação de recursos financeiros a fim de
adquirir materiais e equipamentos dada as limitações dos recursos financeiros provenientes do SUS.
Pelas razões ora expostas, como representante do município nesta Casa, rogo colaboração e uma resposta do Exmo. Senhor Ministro da Saúde.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2014. – Deputado Alexandre Leite, DEMOCRATAS-SP
INDICAÇÃO Nº 6.606, DE 2014
(Do Sr. Alexandre Leite)
Solicito ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, a destinação de recursos financeiros para
a Santa Casa de Misericórdia de Assis, localizada no Estado de São Paulo.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
É fundamental que se garanta aos Cidadãos um desenvolvendo saudável, através de um atendimento de
saúde que seja digno e de qualidade, porém para que isso de fato aconteça é necessário que haja condições
adequadas para o atendimento.
Neste sentido, a Santa Casa de Assis, preocupada em continuar oferecendo serviços de qualidade à população, vem buscando junto a diversos órgãos e autoridades a destinação de recursos financeiros a fim de
adquirir materiais e equipamentos dada as limitações dos recursos financeiros provenientes do SUS.
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Pelas razões ora expostas, como representante do município nesta Casa, rogo colaboração e uma resposta do Exmo. Senhor Ministro da Saúde.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2014. – Deputado Alexandre Leite, DEMOCRATAS-SP
INDICAÇÃO Nº 6.607, DE 2014
(Do Sr. Alexandre Leite)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte, a destinação de recursos financeiros
para construção de uma quadra de esportes na Agrovila II, Localizada no Município de Itaberá, Estado de São Paulo.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
O esporte se destaca como elemento de integração social, de troca de conhecimento e de ampliação das
possibilidades de convivência em sociedade, contribuindo para a construção de valores morais e éticos, coibindo
a competição exacerbada e a conquista de resultados a qualquer custo. Assim, o foco da intencionalidade educativa do esporte aponta para o resgate de valores humanos, como amizade, cooperação, solidariedade e respeito.
Nesse sentido a Administração do Município de Itaberá, representada pelo Vereador Everaldo Carvalho,
preocupado em garantir o acesso a ambientes que proporcionem a prática de exercícios a seus munícipes, tem
recorrido junto a diversos órgãos e autoridades solicitando a destinação de recursos financeiros que possibilitem
a construção de uma quadra de esportes na Agrovila II, uma vez que Itaberá não dispõe, em seu orçamento,
do montante necessário para iniciar as obras.
Pelas razões ora expostas, como representante do Município nesta Casa, rogo o apoio e uma resposta
do Exmo. Senhor Ministro do Esporte.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2014. – Deputado Alexandre Leite, DEMOCRATAS-SP
INDICAÇÃO Nº 6.608, DE 2014
(Do Sr. Alexandre Leite)
Solicito ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, a destinação de recursos financeiros
para construção de uma unidade de saúde no Município de Pariquera Açu, localizado no Estado de São Paulo.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
É fundamental que se garanta aos Cidadãos um desenvolvendo saudável, através de um atendimento de
saúde que seja digno e de qualidade, porém para que isso de fato aconteça é necessário que haja a expansão
da rede de saúde e condições adequadas para o atendimento.
Neste sentido, o Secretário de saúde do Município, Sr Wiiliam Souza, preocupado em garantir o acesso
à saúde para toda população de Pariquera Açu, vem buscando junto a diversos órgãos e autoridades a destinação de recursos financeiros a fim de construir uma nova unidade de saúde.
Pelas razões ora expostas, como representante do município nesta Casa, rogo colaboração e uma resposta do Exmo. Senhor Ministro da Saúde.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2014. – Deputado Alexandre Leite, DEMOCRATAS-SP
INDICAÇÃO Nº 6.609, DE 2014
(Do Sr. Davi Alcolumbre)
Sugere envio de indicação a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, através do Ministério de Minas e Energia.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia,
Em razão do que estabelece a RN 414, de 09/09/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL,
que, dentre outros aspectos, determina prazo para os municípios brasileiros assumam definitivamente a iluminação pública, mais uma vez, necessário se faz a prorrogação deste prazo.
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Mais do que uma decisão técnica ou política quanto à prorrogação, fato determinante para tal prorrogação é que a maioria dos municípios brasileiros – em especial os pequenos -, não está em condições de fazê-lo,
seja por deficiência técnica, seja por desconhecimento, ou até mesmo por medo de assumir tal compromisso,
já que não tem condições de avaliar os impactos desta decisão sobre suas finanças e mesmo sobre sua gestão.
Assim, tendo presenciado debates e discussões sobre o tema na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, além de ouvir os reclamos dos gestores municipais, apesar de reconhecer os esforços
da ANEEL em contribuir neste aspecto, claro está que muitos aspectos ainda precisam ser esclarecidos a estes
municípios sobre esta transferência.
Desta forma, em que pese entenda relevante o controle sobre a iluminação pública e todas as suas implicações na vida da administração municipal, o simples fato de que a “adesão” ínfima destes entes, por si só,
requer por poder público central uma avaliação sobre o tema.
Ademais, alegam que alteração determinada proporcionará a redução dos custos de manutenção da rede
pelas distribuidoras, a despeito do aumento do custo que passará a ser suportado pelas prefeituras e do consequente aumento das tarifas de iluminação pública pagas pelos contribuintes ao Poder Executivo municipal.
Indo além, afirmam alguns que o contido na Resolução da ANEEL repercute em ambiente social distinto
daquele para o qual a função reguladora desta agência tem competência, e invade a esfera das relações firmadas entre o Poder Público Municipal e os seus cidadãos/contribuintes.
Desta feita, mais do que a necessidade de prorrogar o prazo, necessário se faz um maior esclarecimento
aos gestores municipais sobre os impactos oriundos de tais medidas.
Sala de Sessões, 28 de novembro de 2014. – Davi Alcolumbre, Deputado Federal DEM/AP
INDICAÇÃO Nº 6.610, DE 2014
(Do Sr. Manoel Junior)
Sugere a adoção de medidas para que se promova o registro do medicamento Canabidiol
(CBD) pela ANVISA.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Está por demais comprovada a importância do medicamento Canabidiol – CBD após mais de três décadas de pesquisas e estudos envolvendo reconhecidas propriedades terapêuticas em humanos. Durante
esse período, têm sido descobertas mais e mais aplicações para o composto, tais como: tratamentos de acne,
tratamento de mal de Parkinson, diminuição de transtornos de sono, alívio de dor, diminuição de crises epilépticas, propriedades antioxidantes, efeitos anti-psicóticos com aplicações em tratamentos de esquizofrenia
e até funcionalidade antidepressiva. A perspectiva é que surjam outras aplicações, uma vez que a quebra de
preconceitos tem favorecido novas pesquisas sobre o produto.
No Brasil, os dramáticos casos de crianças com quadros epiléticos graves têm sensibilizado toda a sociedade, que claramente defende a sua liberação para os casos com indicação clinica comprovada. Até mesmo a
ANVISA, no mês de maio deste ano, ensaiou uma reunião para definir critérios para o registro do Canabidiol. Todavia, adiou a reunião sem uma clara justificativa, com o agravante de não definir nova data para debater o tema.
Diante de tantas pressões da sociedade, especialmente dos pais de crianças com constantes crises epiléticas, a ANVISA autorizou a importação, desde que devidamente justificada pela família. Todavia, esse processo, embora tenha sido autorizada a importação de quase duzentos pedidos, tem sido altamente burocrático
e custoso, o que tem ampliado o desespero das famílias diante da incerteza da chegada de nova remessa da
droga. Ademais, muitas famílias ficam excluídas pelos altíssimos preços do medicamento.
Em síntese, os que necessitam do medicamento estão em uma verdadeira encruzilhada. O produto não
foi registrado pela ANVISA e os infindáveis processos de importação são caríssimos, entre outras razões, porque
não são considerados medicamentos e sofrem pesadas taxações. O produto está na lista dos proibidos, o que
praticamente inviabiliza o profissional médico a prescrevê-lo, sob pena de ser incriminado.
Sem dúvidas, a agilização do registro seria fundamental para que o medicamento estivesse à disposição
e a tempo dos que necessitam, além de favorecer claramente a redução de seus custos.
Está claro, por outro lado, que a quebra desse ciclo nocivo e cruel é de responsabilidade da ANVISA. A competência para registrar medicamentos está nitidamente definida como tarefa do Executivo, mais especificamente
do Ministério da Saúde, pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, criada pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro 1999.
Sua competência abrange tanto a regulação sanitária quanto a regulação econômica do mercado, com
o papel de participar da definição de preços e o monitoramento de mercado. Além da atribuição regulatória,
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também é responsável pela coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), de forma integrada com outros órgãos públicos relacionados direta ou indiretamente ao setor saúde.
Nesse sentido, há que se destacar que o art. 7º da Lei 9.782, de 1999. estabelece suas competências,
dentre elas a prevista no inciso IX: “conceder registros de produtos, segundo as normas de sua área de atuação”;
Outra competência que merece ser destacada é a de “anuir com a importação e exportação dos produtos
mencionados no art. 8º desta Lei. No caso, medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais insumos, processos e tecnologias.”
Como se pode observar, o papel da ANVISA, seja para decidir sobre o registro, seja para liberar a importação do Canabidiol esta prevista em nosso ordenamento jurídico.
Outro aspecto relevante é o fato de o Canabidiol estar dentre as substancias listadas como proibidas
pela Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, que, “considerando a convenção única sobre entorpecentes de 1961,
a convenção sobre substâncias psicotrópicas de 1971, a convenção contra o tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas de 1988, entre outros decretos, leis e resoluções sobre a matéria: aprova o regulamento técnico
sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial”.
A Cannabis Sativum encontra-se na denominada “Lista – E”, de plantas que podem originar substancias
entorpecentes e psicotrópicas. No adendo desta lista está assim escrito: “1) ficam também sob controle, todos
os sais e isômeros das substâncias obtidas a partir das plantas elencadas acima.”
Dessa forma, o Canabidiol, e qualquer outro sal ou isômero da Cannabis Sativum, seriam enquadrados
nas restrições previstas para a “Lista E”.
A proibição é ratificada no Art. 61: “as plantas constantes da lista “E” (plantas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas) e as substâncias da lista “F” (substâncias de uso proscrito no Brasil), deste
Regulamento Técnico e de suas atualizações, não poderão ser objeto de prescrição e manipulação de medicamentos alopáticos e homeopáticos.”
Além disso, faz parte da Lista F, que engloba substâncias de uso proscrito no Brasil, de entorpecentes e
psicotrópicos.
Todos esses elementos demonstram que se encontra nas mãos da ANVISA o papel de solucionar problema tão relevante para a saúde dos brasileiros. Estamos diante de uma questão estratégica. Autorizar o registro
do produto da forma mais rápida e segura possível é uma decisão que não deve ser mais protelada.
A retirada do Canabidiol (CBD) da lista de substâncias proibidas no País, e sua reclassificação para uma
lista de medicamentos sujeitos a controle, para permitir seu uso como medicamento, em casos específicos,
prescrito por médico, além de facilitar a importação da substância por pessoas jurídicas, deverá ser decidida
da forma mais célere pela ANVISA. É de conhecimento geral que a área técnica da entidade já recomendou a
medida, mas a reclassificação depende da aprovação da diretoria colegiada, que ainda não se manifestou. Essa
é uma medida fundamental para a liberação do Canabidiol no País.
Diante do exposto, pela relevância da matéria e certos da sensibilidade de V.Exa., sugerimos que sejam
tomadas as medidas cabíveis para a retirada do Canabidiol (CBD) da lista de substâncias proibidas no País e
que seja dada prioridade absoluta para o seu registro pela ANVISA.
Sala das Sessões, 2 de dezembro de 2014. – Deputado Manoel Junior
INDICAÇÃO Nº 6.611, DE 2014
(Do Sr. Carlos Bezerra)
Sugere alterações na Instrução Normativa-RFB nº 1.470/2014 para excluir as Sociedades em
Conta de Participação (SCP) da exigência de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda
Tendo em vista o caráter sigiloso, uma vez que as Sociedades em Conta de Participação (SCP) não adquirem personalidade jurídica, a atecnia de exigir-se inscrição no CNPJ de uma sociedade sem personalidade jurídica, o risco de responsabilização irregular de sócio participante de SCP e de esvaziamento do tipo societário
justo nesse momento em que tanto precisamos de novos investimentos para reaquecer a economia, gostaria
de sugerir a Vossa Excelência alterações no texto da Instrução Normativa nº 1.470/2014, com vistas a sanar o
problema em tela.
Nesse contexto, levando-se em consideração a necessidade de desburocratização e facilitação de novos
investimentos para reativar a economia e em harmonia com os objetivos originais de criação das SCP, sugere-
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-se alterações no art. 3º da referida Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (RFB), de forma a excluir
as SCP da exigência de inscrição no CNPJ.
Ante o exposto e tendo em vista a imensa relevância dessa medida para a reativação da economia, bem
como para a geração de empregos e de renda, gostaria de pedir o apoio de Vossa Excelência para a rápida implementação da Indicação em tela.
Sala das Sessões, 2 de dezembro de 2014. – Deputado Carlos Bezerra
INDICAÇÃO Nº 6.612, DE 2014
(Do Sr. Hugo Motta)
Sugere o envio de Indicação ao Poder Executivo, para que o Ministério da Saúde promova o
reajuste da tabela de valores utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro Arthur Chioro:
O Sistema Único de Saúde (SUS) tem contribuído decisivamente para o fortalecimento da cidadania no
País, por meio de importante volume de atendimentos na assistência à saúde da população, particularmente
daquela de menor poder aquisitivo.
Contudo a qualidade da atenção à saúde no SUS enfrenta gargalos, entre os quais o seu subfinanciamento, que se reflete em valores de remuneração aos prestadores de serviços muito defasados.
Por exemplo, durante audiência pública realizada pela Comissão Especial da Câmara destinada a discutir
o financiamento da saúde pública (2013) foi reivindicado 100% de reajuste nas tabelas do SUS, pois, para cada
R$ 100,00 de custos, o SUS remunerava apenas R$ 65,00 representando um déficit médio de 53,8% entre custo
e receita. Os maiores problemas estariam localizados na assistência de média complexidade, onde as diferenças
entre o remunerado pelo SUS e o efetivamente gasto, em alguns casos, superavam os 200%.
No caso das instituições filantrópicas, em 2011, o custo dos serviços prestados ao SUS foi de R$ 14,7 bilhões, enquanto as receitas provenientes do sistema foram de R$ 9,6 bilhões, conduzindo a um déficit de R$
5,1 bilhões. Deste total já se encontram descontados R$ 2,1 bilhões que as instituições usufruíram em isenções,
sem os quais o déficit atingiria R$ 7,2 bilhões.
Para revisão da tabela do SUS, podem ser utilizados parâmetros mais realistas, a exemplo dos previstos
na tabela da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM), como referência para
os procedimentos médicos.
A defasagem da tabela do SUS tem causado o fechamento e a saída de serviços de saúde do SUS, o que
tem acarretado prejuízo para a população que depende do sistema, como único recurso sanitário.
Diante do exposto, sugerimos que V. Exª. determine a adoção de providências que promovam o reajuste
da tabela de valores utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Sala das Sessões, 2 de dezembro de 2014. – Deputado Hugo Motta
INDICAÇÃO Nº 6.613, DE 2014
(Do Sr. Átila Lins)
Solicita ao Ministro da Educação, José Henrique Paim Fernandes, a instalação de cursos técnicos mantidos pelo IFAM, nas cidades amazonenses de Autazes, Barcelos, Boca do Acre, Borba,
Fonte Boa, Codajás, Carauari e Manacapuru, no estado do Amazonas.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
A presente indicação visa solicitar a V.Exa. no sentido de implantar cursos técnicos do IFAM, nos municípios
de Autazes, Barcelos, Boca do Acre, Borba, Fonte Boa, Codajás, Carauari e Manacapuru, no Estado do Amazonas.
Justificação
Com a decisão do governo de retomar a política de expansão dos cursos técnicos por todo o país, tomamos a liberdade de sugerir a implantação desse ensino nas cidades de Autazes, Barcelos, Boca do Acre, Borba, Fonte Boa, Codajás, Carauari e Manacapuru. São municípios que se localizam em regiões estratégicas do
Estado do Amazonas, com um contingente grande de estudantes ávidos por aperfeiçoamento em profissões
especializadas, cada vez mais carentes em nosso país.
Sala das Sessões, 2 dezembro de 2014. – Deputado Átila Lins – PSD/AM
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INDICAÇÃO Nº 6.614, DE 2014
(Do Sr. Átila Lins)
Solicita ao Ministro da Educação a instalação de campus avançado da Universidade Federal
do Amazonas nos municípios de Tefé, Boca do Acre, Eirunepé e Borba no Estado do Amazonas.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
A presente Indicação visa reiterar a V.Exa. a solicitação no sentido de instalar campus avançado da Universidade Federal do Amazonas nos municípios de Tefé, Boca do Acre, Eirunepé e Borba no Estado do Amazonas.
Justificação
Com a decisão do governo de retomar a política de expandir os cursos de ensino superior pelo interior
do país, entendemos ser oportuna nossa insistência para a instalação de campus avançado da Universidade
Federal do Amazonas – UFAM – nos municípios amazonenses de Tefé, Boca do Acre, Eirunepé e Borba. São regiões estratégicas dentro do estado do Amazonas, que reúnem grande contingente de estudantes prontos para
ingressarem em cursos do ensino superior. E contribuiria também para criar condições para o desenvolvimento econômico e social dos quatro municípios mencionados, resultando num grande ganho para o Amazonas,
para a região norte e, por extensão, para o Brasil.
Sala das Sessões, 2 dezembro de 2014. – Deputado Átila Lins – PSD/AM
INDICAÇÃO Nº 6.615, DE 2014
(Da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural)
Sugere ao Ministério da Fazenda ações do governo discriminadas no Relatório da Subcomissão Permanente destinada a acompanhar, fiscalizar, avaliar e propor medidas sobre o endividamento do setor agropecuário brasileiro e a efetivação pelos agentes financeiros das renegociações autorizadas por leis e resoluções do Conselho Monetário Nacional – SUBENDIV,
aprovado em Reunião Ordinária realizada nesta data.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda,
Considerando a aprovação do relatório Subcomissão Permanente destinada a acompanhar, fiscalizar,
avaliar e propor medidas sobre o endividamento do setor agropecuário brasileiro e a efetivação pelos agentes
financeiros das renegociações autorizadas por leis e resoluções do Conselho Monetário Nacional – SUBENDIV,
em Reunião Ordinária realizada nesta data, encaminho a seguinte Indicação:
a) Obter junto ao Banco Central do Brasil acesso permanente das duas Casas do Congresso Nacional
ao Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro (Sicor), destinado ao registro das operações
realizadas no âmbito do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), bem como dos enquadramentos de
empreendimentos no Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro). Esse acesso permitirá ao Poder Legislativo monitorar tempestiva e detalhadamente a evolução do endividamento rural.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014. – Deputado Paulo Feijó, Presidente
INDICAÇÃO Nº 6.616, DE 2014
(Da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural)
Sugere à Casa Civil ações do governo discriminadas no Relatório da Subcomissão Permanente
destinada a acompanhar, fiscalizar, avaliar e propor medidas sobre o endividamento do setor
agropecuário brasileiro e a efetivação pelos agentes financeiros das renegociações autorizadas por leis e resoluções do Conselho Monetário Nacional – SUBENDIV, aprovado em Reunião
Ordinária realizada nesta data.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro-Chefe da Casa Civil,
Considerando a aprovação do Relatório da Subcomissão Permanente destinada a acompanhar, fiscalizar,
avaliar e propor medidas sobre o endividamento do setor agropecuário brasileiro e a efetivação pelos agentes
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financeiros das renegociações autorizadas por leis e resoluções do Conselho Monetário Nacional – SUBENDIV,
em Reunião Ordinária realizada nesta data, encaminho a seguinte Indicação:
a) Providências no sentido da efetiva instituição do Fundo de Garantia de Risco de Crédito, de que
trata o art. 8º da Lei n° 12.087, de 2009. Uma vez implantado, o Fundo de Garantia de Risco de Crédito estimulará as instituições financeiras a ampliarem os financiamentos voltados para investimentos
nos sistemas produtivos agropecuários.
b) A regulamentação do fundo destinado à cobertura suplementar dos riscos assumidos pelos
operadores do seguro rural, de que trata da Lei Complementar n° 137, de 2010, de forma a conferir
maior segurança para que as seguradoras e resseguradoras ampliem suas operações no seguro rural.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2014. – Deputado Paulo Feijó, Presidente
REQUERIMENTO Nº 10.865, DE 2014
(Do Sr. Guilherme Campos)
Requer seja revisto despacho de distribuição do Projeto de Lei nº 6.504 de 2006 do deputado Vicentinho (PT-SP), que Acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre as condições de trabalho em prensas
e equipamentos similares, injetoras de plástico e tratamento galvânico de superfícies, para que
seja, também, apreciado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio.
DESPACHO: Defiro o Requerimento nº 10.865/2014, nos termos do art. 32, VI, c, c/c o art. 141, ambos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Revejo o despacho inicial aposto ao Projeto
de Lei nº 6.504/2006, para incluir a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio.
Esclareço que, para os fins do art. 191, III, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, prevalecerá a ordem de distribuição prevista neste despacho. Publique-se. Oficie-se.[ATUALIZAÇÃO DO
DESPACHO DO PL nº 6.504/2006: À CDEIC, à CTASP e à CCJC (art. 54 do RICD) – Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24, II, do RICD. Regime de tramitação: ordinária.]
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com fundamento no Art. 17, II, “a” c/c os Arts. 139, II, “a” e 32, VI, “c” do
Regimento Interno, a redistribuição do Projeto de Lei nº 6.504 de 2006, que acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre
as condições de trabalho em prensas e equipamentos similares, injetoras de plástico e tratamento galvânico
de superfícies, para que seja incluída na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio,
no rol das Comissões Permanentes que devem se manifestar sobre o mérito da proposição em destaque, visto
que a mesma interfere na atividade econômica, campo temático da referida Comissão.
Justificação
O tema constante na proposta afeta diretamente a economia da indústria ao determinar várias adequações a serem feitas no maquinário e em toda a estrutura das empresas para atender as exigências de prevenção, controle e divulgação.
Caso o projeto seja aprovado como está, haverá custos diretos para as organizações envolvidas e burocratização no que se refere à necessidade de gerenciar vários planos e programas de SST com finalidade similar.
Para tanto, como forma de assegurar análise mais cuidadosa sobre implicações econômicas da proposta,
pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, possa apreciar o PL 6.504/2006.
Sala das Comissões, de novembro de 2014. – Deputado Guilherme Campos (PSD-SP)
DESPACHOS DO PRESIDENTE
Expediente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 1397/14 Senado Federal
Recebimento do Ofício nº 1.397/14 (SF), encaminhando cópia do Ofício nº 107/14 da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, referente aos Autógrafos do PL nº 4.385/94.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
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PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 1423/14 Senado Federal
Recebimento do Ofício nº 1.423/14 (SF) comunicando inexatidão material em autógrafos enviados à sanção.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 1481/14 Senado Federal
Encaminha autógrafo sancionado do PL 1.098/07, transformado na Lei nº 13.045, de 25/11/14.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 1433/14 Senado Federal
Comunica envio do PL 3.738/04 à sanção.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 1483/14 Senado Federal
Comunica envio do PL 2.109/07 à sanção.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 1485/14 Senado Federal
Comunica envio do PL 6.336/09 à sanção.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 1486/14 Senado Federal
Comunica envio do PL 5.290/09 à sanção.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 1489/14 Senado Federal
Comunica envio do PL 6.428/09 à sanção.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 1491/14 Senado Federal
Comunica envio do PL 522/11 à sanção.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 1493/14 Senado Federal
Comunica envio do PL 1.009/11 à sanção.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
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PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 1495/14 Senado Federal
Comunica envio do PL 7.722/14 à sanção.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 1497/14 Senado Federal
Comunica envio do PL 6.125/09 à sanção.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 446/14 Congresso Nacional
Recebimento do Ofício nº 446/14 (CN) comunicando resultado da apreciação do veto. Resultado: mantido o veto parcial aposto ao Projeto de Lei nº 4.571/08.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 448/14 Congresso Nacional
Recebimento do Ofício nº 448/14 (CN) comunicando resultado da apreciação do veto. Resultado: mantido o veto total aposto ao Projeto de Lei nº 7.416/10.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 452/14 Congresso Nacional
Recebimento do Ofício nº 452/14 (CN) comunicando resultado da apreciação do veto. Resultado: mantido o veto parcial aposto ao Projeto de Lei nº 5.740/13.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 454/14 Congresso Nacional
Recebimento do Ofício nº 454/14 (CN) comunicando resultado da apreciação do veto. Resultado: mantido o veto total aposto ao Projeto de Lei nº 785/11.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 456/14 Congresso Nacional
Recebimento do Ofício nº 456/14 (CN) comunicando resultado da apreciação do veto. Resultado: mantido o veto parcial aposto ao Projeto de Lei nº 6.397/13.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 458/14 Congresso Nacional
Recebimento do Ofício nº 458/14 (CN) comunicando resultado da apreciação do veto. Resultado: mantido o veto total aposto ao Projeto de Lei nº 1.372/03.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
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PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 460/14 Congresso Nacional
Recebimento do Ofício nº 460/14 (CN) comunicando resultado da apreciação do veto. Resultado: mantido o veto total aposto ao Projeto de Lei nº 7.191/10.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 462/14 Congresso Nacional
Recebimento do Ofício nº 462/14 (CN) comunicando resultado da apreciação do veto. Resultado: mantido o veto total aposto ao Projeto de Lei nº 4.268/08.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 464/14 Congresso Nacional
Recebimento do Ofício nº 464/14 (CN) comunicando resultado da apreciação do veto. Resultado: mantido o veto parcial aposto ao Projeto de Lei nº 7.639/10.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 466/14 Congresso Nacional
Recebimento do Ofício nº 466/14 (CN) comunicando resultado da apreciação do veto. Resultado: mantido o veto total aposto ao Projeto de Lei Complementar nº 416/08.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 468/14 Congresso Nacional
Recebimento do Ofício nº 468/14 (CN) comunicando resultado da apreciação do veto. Resultado: mantido o veto total aposto ao Projeto de Lei nº 6.465/13.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 470/14 Congresso Nacional
Recebimento do Ofício nº 470/14 (CN) comunicando resultado da apreciação do veto. Resultado: mantido o veto total aposto ao Projeto de Lei nº 2.754/11.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 472/14 Congresso Nacional
Recebimento do Ofício nº 472/14 (CN) comunicando resultado da apreciação do veto. Resultado: mantido o veto total aposto ao Projeto de Lei Complementar nº 397/14.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 474/14 Congresso Nacional
Recebimento do Ofício nº 474/14 (CN) comunicando resultado da apreciação do veto. Resultado: mantido o veto parcial aposto ao Projeto de Lei 2.201/11.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
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PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 476/14 Congresso Nacional
Recebimento do Ofício nº 476/14 (CN) comunicando resultado da apreciação do veto. Resultado: mantido o veto parcial aposto ao Projeto de Lei nº 4.385/94.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 478/14 Congresso Nacional
Recebimento do Ofício nº 478/14 (CN) comunicando resultado da apreciação do veto. Resultado: mantido o veto parcial aposto ao Projeto de Lei Complementar nº 221/12.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 480/14 Congresso Nacional
Recebimento do Ofício nº 480/14 (CN) comunicando resultado da apreciação do veto. Resultado: mantido o veto parcial aposto ao Projeto de Lei nº 7.168/14.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 482/14 Congresso Nacional
Recebimento do Ofício nº 482/14 (CN) comunicando resultado da apreciação do veto. Resultado: mantido o veto parcial aposto ao Projeto de Lei nº 757/11.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 484/14 Congresso Nacional
Recebimento do Ofício nº 484/14 (CN) comunicando resultado da apreciação do veto. Resultado: mantido o veto parcial aposto ao Projeto de Lei nº 7.672/10.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 498/14 Congresso Nacional
Recebimento do Ofício nº 498/14 (CN) comunicando resultado da apreciação do veto. Resultado: mantido o veto parcial aposto ao Projeto de Lei nº 7.495/06.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 500/14 Congresso Nacional
Recebimento do Ofício nº 500/14 (CN) comunicando resultado da apreciação do veto. Resultado: mantido o veto parcial aposto ao Projeto de Lei nº 6.565/13.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 502/14 Congresso Nacional
Recebimento do Ofício nº 502/14 (CN) comunicando resultado da apreciação do veto. Resultado: mantido o veto parcial aposto ao Projeto de Lei nº 4.715/94.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
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PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 508/14 Congresso Nacional
Recebimento do Ofício nº 508/14 (CN) comunicando resultado da apreciação do veto. Resultado: mantido o veto parcial aposto ao Projeto de Lei nº 5.120/01.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 512/14 Congresso Nacional
Recebimento do Ofício nº 512/14 (CN) comunicando resultado da apreciação do veto. Resultado: mantido o veto total aposto ao Projeto de Lei nº 3.312/12.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 514/14 Congresso Nacional
Recebimento do Ofício nº 514/14 (CN) comunicando resultado da apreciação do veto. Resultado: mantido o veto parcial aposto ao Projeto de Lei nº 2.453/07.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 516/14 Congresso Nacional
Recebimento do Ofício nº 516/14 (CN) comunicando resultado da apreciação do veto. Resultado: mantido o veto parcial aposto ao Projeto de Lei nº 2.693/11.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 520/14 Congresso Nacional
Recebimento do Ofício nº 520/14 (CN) comunicando resultado da apreciação do veto. Resultado: mantido o veto parcial aposto ao Projeto de Lei nº 7.156/10.
Publique-se.
Em: 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 1036/14 Senado Federal
Encaminha autógrafo sancionado do PL 7.507/10, transformado na Lei nº 13.006, de 26/06/14.
Publique-se.
Em: 4-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 1038/14 Senado Federal
Encaminha autógrafo promulgado do Decreto Legislativo nº 268/14 (PDC 1.351/08).
Publique-se.
Em: 4-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 1041/14 Senado Federal
Encaminha autógrafo promulgado do Decreto Legislativo nº 269/14 (PDC 1.472/14).
Publique-se.
Em: 4-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
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Proposições
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 437, DE 2014
(Do Sr. Rodrigo Garcia)
Cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Técnico de Nível Médio (FUNDETEC)
(APENSE-SE À(AO) PEC-295/2008. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO. REGIME DE
TRAMITAÇÃO: ESPECIAL)
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
Trata-se da Questão de Ordem nº 415/2014, levantada pelo ilustre Deputado IZALCI em sessão do Plenário realizada em 6 de novembro de 2014.
O autor impugna decisão do Presidente da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional
e da Amazônia – CINDRA, que rejeitou seu pedido de verificação de votação do Projeto de Lei nº 6.926/2010,
formulado na reunião de 5 de novembro de 2014.
Alega o autor que seria regimental o pedido de verificação por líder representante de seis centésimos
dos membros da Casa e que, no caso, ele teria “discuti[do] e encaminh[ado] a matéria contrariamente ao parecer do Relator”.
O Presidente da CINDRA, de seu turno, aduz que, “além da legitimidade, mostra-se imprescindível outro
requisito para verificação da votação: divergência de votos”.
Assevera, ainda, que “a inércia do Deputado durante a votação simbólica expressa voto favorável e as manifestações visíveis em oposição à proposição são consideradas como votos contrários; como todos os membros,
inclusive o Deputado Izalci, permaneceram inertes durante a votação simbólica do parecer do relator ao Projeto nº
6.926/2010, a proposição foi aprovada pela Comissão por unanimidade”.
É o relatório. Decido.
Razão jurídica assiste ao autor.
Pelo que se depreende das notas taquigráficas e do vídeo da reunião em foco, não se pode afirmar, peremptoriamente, a ausência de divergência na votação do Projeto de Lei nº 6.926/2010, haja vista a posição contrária do autor, claramente manifestada no curso da discussão e no ato da proclamação do resultado da votação.
De outro lado, conforme se decidiu na Questão de Ordem nº 201/2012, o pedido de verificação pode
ter por única finalidade a aferição do quórum mínimo de votação, nos termos do § 5º do art. 185 do RICD, de
modo que, mesmo na hipótese de votação unânime, o pedido seria viável.
Anoto, por fim, que a insubsistência da decisão objurgada contamina a própria votação do Projeto de
Lei nº 6.926/2010, haja vista a natureza jurídica da verificação devidamente respaldada no RICD – espécie de
evento futuro e incerto capaz de retirar a eficácia da votação simbólica – e a impossibilidade fática de verificação em outro momento que não imediatamente após a votação.
Pelo exposto, resolvo a presente questão de ordem para assentar a nulidade da votação do Projeto de Lei
nº 6.926/2010, ocorrida na reunião da CINDRA de 5 de novembro de 2014, bem como de todos os atos subsequentes relativos ao Projeto, determinando seu retorno à referida Comissão, para que o aprecie como de direito.
Publique-se. Oficie-se.
Em 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
ARQUIVE-SE, nos termos do § 4º do artigo 164 do RICD, a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI Nº 7.413/2010 (Lelo Coimbra) – Autoriza o Poder Executivo a criar campus do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, no Município de Montanha.
Brasília, 5 de dezembro de 2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
ARQUIVE-SE, nos termos do artigo 133 do RICD, a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI Nº 7.826/2010 (Senado Federal – Cristovam Buarque) – Altera as Leis nº 8.742, de 7
de dezembro de 1993, e nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispensar a realização de exame médico-pericial
em pessoas com deficiência permanente, quando destinado a instruir processo de concessão ou manutenção
de benefícios instituídos por lei.
Brasília, 5 de dezembro de 2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
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COMISSÕES
PARECERES
DESPACHO DO PRESIDENTE
PUBLICAÇÃO DE PARECER DE COMISSÃO
PEC 325-B/2009 – CESP
PL 5990-A/2009 – CVT
PL 4824-A/2012 – CVT
PRESIDÊNCIA/SGM
Publique-se.
Em 5-12-2014. – Henrique Eduardo Alves, Presidente
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N.º 325-B, DE 2009
(Do Sr. Valtenir Pereira e outros)
Acrescenta Seção ao Capítulo IV do Título IV da Constituição Federal, dispondo sobre a perícia oficial de natureza criminal; tendo parecer: da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela admissibilidade desta e da de nº 499/2010, apensada (relator: DEP. VIEIRA DA
CUNHA); e da Comissão Especial, pela aprovação desta e da de nº 499/2010, apensada, com
substitutivo (relator: ALESSANDRO MOLON).
DESPACHO: À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
APRECIAÇÃO: Proposição sujeita à apreciação do Plenário
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 325-A, DE 2009, DO SR. VALTENIR PEREIRA E OUTROS, QUE
“ACRESCENTA SEÇÃO AO CAPÍTULO IV DO TÍTULO IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DISPONDO SOBRE A
PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL”, E APENSADA
Relatório
Trata-se de Proposta de Emenda à Constituição – PEC nº 325, de 2009, de autoria do Deputado Federal
Valtenir Pereira, que tem o objetivo de criar a Perícia Oficial, de natureza criminal, como órgão essencial à função
jurisdicional, acrescentando Seção ao Capítulo IV do Título IV da Constituição Federal, correspondente às funções
essenciais à Justiça – tais como o Ministério Público, a Advocacia, a Advocacia Pública e a Defensoria Pública.
O artigo 135-A, inserido na quinta Seção (intitulada “Da Perícia Oficial de Natureza Criminal”) dispõe que
a perícia oficial de natureza criminal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, cabendo-lhe a realização de exames necessários à investigação de natureza criminal e à instrução processual penal.
Propõe a emenda que Lei ordinária disponha sobre a organização e o funcionamento da perícia oficial
de natureza criminal, que será estruturada em carreiras, com ingresso na classe inicial precedido de concurso
público de provas e títulos, garantindo-se ao órgão a necessária autonomia científica, funcional e administrativa.
Ainda, tal função, considerada atividade de risco, será exercida por profissionais de nível superior, sujeito
a regime especial de trabalho. Os peritos oficiais de natureza criminal exercerão funções específicas, típicas e
exclusivas de Estado, sujeitando-se à disciplina judiciária, no que couber.
Por fim, a proposta de emenda à Constituição determina o prazo de três anos, contados de sua promulgação, para que os Estados e o Distrito Federal reformem suas respectivas leis fundamentais (Constituições e
Lei Orgânica, respectivamente) em conformidade ao quanto estabelecido por ela.
Apresentada aos 17 de fevereiro de 2009, a proposta de Emenda à Constituição – PEC nº 325 foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania – CCJC, ficando sujeita à apreciação do Plenário,
com regime especial de tramitação.
Recebidos os autos pela CCJC, foi designado relator o Deputado Vieira da Cunha que, aos 29 de abril de
2009, apresentou relatório pela admissibilidade da proposta.
Concedida vista conjunta dos autos aos Deputados José Maia e Regis de Oliveira, foram estes arquivados aos 31 de janeiro de 2011, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, e
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desarquivados, aos 17 de fevereiro daquele ano, em razão de solicitação feita pelo Deputado Valtenir Pereira,
em Requerimento de nº 353, de 2011.
À proposta foi determinado o apensamento da PEC nº 499, de 2010, de autoria do Deputado Paulo Pimenta, que altera o inciso IV e acrescenta o § 10 ao artigo 144 da Constituição Federal, para fins de distinguir a
perícia criminal oficial do órgão da polícia civil e determinar que a remuneração dos servidores da Perícia Oficial
Criminal dos Estados não poderá ser inferior à dos integrantes da Perícia Oficial Criminal do Distrito Federal, o
que se aplica, também, aos servidores inativos.
Devolvidos os autos ao relator da proposta na CCJC, aos 13 de junho de 2013 foi apresentado novo relatório pela admissibilidade da proposta principal (PEC nº 395, de 2009) e da apensada (PEC nº 499, de 2010).
Após ter sido concedida vista dos autos ao Deputado João Campos, o parecer foi aprovado naquela Comissão, aos 20 de agosto de 2013, contra os votos dos Deputados Edson Silva, Lourival Mendes e João Paulo Lima.
Após a apresentação de requerimentos dos Deputados Otoniel Lima (Req. nº 8.443, de 2013) e Valtenir
Pereira (Req. nº 8.713, de 2013), bem como da Deputada Fátima Pelaes (Req. nº 8.756, de 2013) pela inclusão
da PEC na Ordem do Dia do Plenário, por ato da Presidência desta Casa foi constituída a Comissão Especial para
sua análise, nos termos do artigo 202 de seu Regimento Interno, aos 09 de abril deste ano.
A Comissão Especial – PEC nº 325/089 – Perícia Oficial de Natureza Criminal, instalada aos 29 de abril, fora
composta pelos Deputados Otoniel Lima (como Presidente), Alexandre Santos (como Primeiro Vice-Presidente),
Efraim Filho (como Segundo Vice-Presidente), Ademir Camilo (como Terceiro Vice-Presidente) e por nós, como
Relator das propostas de Emenda à Constituição.
Compuseram como membros, também, a Comissão Especial:
1) Pelo Partidos dos Trabalhadores – PT
a) Como titulares, além de nós, as Deputadas Dalva Figueiredo e Erika Kokay;
b) Como suplentes, os Deputados Paulo Teixeira e Sibá Machado, além da Deputada Maria do Rosário.
2) Pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB
a) Como titulares, os Deputados Alberto Filho e Alexandre Santos, além da Deputada Fátima Pelaes;
b) Como suplente, o Deputado Alceu Moreira.
3) Pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB
a) Como titulares, os Deputados João Campos e Vanderlei Macris;
b) Como suplentes, o Deputado Eduardo Barbosa.
4) Pelo Partido Social Democrático – PSD
a) Como titulares, os Deputados Felipe Bornier e Irajá Abreu;
b) Como suplente, o Deputado Eleuses Paiva.
5) Pelo Partido Progressista – PP
a) Como titular, o Deputado Sandes Júnior;
b) Como suplente, o Deputado Guilherme Mussi.
6) Pelo Partido da República – PR
a) Como suplente, o Deputado Luciano Castro.
7) Pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB
a) Como titular, o Deputado Alexandre Roso;
b) Como suplente, o Deputado José Stédile.
8) Pelo Partido Democratas – DEM
a) Como titular, o Deputado Efraim Filho;
b) Como suplente, o Deputado Vitor Penido.
9) Pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT
a) Como titulares, os Deputados Enio Bacci e Marcos Rogério
b) Como suplente, o Deputado Subtenente Gonzaga
10) Pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
a) Como titular, o Deputado Arnaldo Faria de Sá;
b) Como suplente, o Deputado Paes Landim.
11) Pelo Bloco Partido Verde – PV e Partido Popular Socialista – PPS
a) Como titular, o Deputado Sandro Alex
12) Pelo Partido Comunista do Brasil – PCdoB
a) Como titular, a Deputada Perpétua Almeida;
b) Como suplente, o Deputado Jô Moraes.
13) Pelo Partido Solidariedade – SD
a) Como suplentes, os Deputados Eduardo Gomes e Luiz Argôlo.
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14) Pelo Partido Republicano da Ordem Social – PROS
a) Como titular, o Deputado Ademir Camilo;
b) Como suplente, o Deputado Hugo Leal.
15) Pelo Partido Republicano Brasileiro – PRB
a) Como titular, o Deputado Otoniel Lima;
b) Como suplente, o Deputado Vitor Paulo.
16) Pelo Partido Trabalhista do Brasil – PtdoB
a) Como titular, o Deputado Lourival Mendes.
Recebidos os autos aos 29 de abril, foi aberto o prazo de 10 (dez) sessões ordinárias para apresentação
de emendas, encerrando-se, sem sugestões de alteração, aos 27 de maio.
Para o perfazimento do relatório, foram realizadas diversas audiências públicas que contribuíram significativamente à sua conclusão. Foram ouvidos representantes não apenas da categoria de peritos criminais
oficiais, mas também delegados de polícia, papiloscopistas e outras autoridades aptas a elucidarem a realidade da perícia criminal no País e seus desafios para pleno cumprimento de seu mister. Inegável, também, foi a
contribuição dos parlamentares componentes da Comissão Especial.
Assim, foram ouvidos os seguintes convidados, dispostos na relação abaixo em ordem alfabética:
1) Sr. Antônio Carlos de Macedo Chaves
Presidente da Associação dos Peritos em Criminalística do Estado de Goiás – ASPEC
Ouvido aos 10 de junho, o senhor Antônio Carlos de Macedo Chaves afirmou a importância da PEC, que
traz a visibilidade imprescindível para a perícia criminal, importante para afastar insegurança jurídica e contribuir para a investigação científica dos crimes. Exemplifica tal circunstância por meio do caso de homicídio
da menina Isabella Nardoni, em que a perícia teve importante papel elucidativo dos fatos. Considera, assim, a
perícia, não só uma atividade relevante como, também, essencial à Justiça, sendo a maior beneficiária a própria sociedade brasileira.
O expositor afirmou, também, que a prova material deve ser produzida de forma isenta e totalmente
desligada de interesses parciais, políticos ou policiais, considerando que a prova material possa, por vezes,
apontar desvantajosamente para a equipe policial. Para ele, a autonomia dos peritos criminais em Goiás resultou em significativa transformação – com a conquista de materiais e de recursos humanos para o desempenho
de suas atividades.
Para o senhor Antônio Carlos, a constitucionalização da perícia representaria um avanço para as instituições democráticas do País, pois que cercar os órgãos periciais de autonomia é garantia da produção de prova
científica, de forma justa e equânime
A previsão da perícia criminal oficial na Constituição Federal dar-lhe-ia um corpo que é fundamental para
a garantia democrática e para a segurança jurídica do País.
2) Sr. Antônio Maciel Aguiar Filho
Presidente da Federação Nacional dos Profissionais em Papiloscopia e Identificação – FENAPPI.
Ouvido aos 03 de junho, o senhor Antônio Maciel Aguiar Filho apontou como principais problemas da
perícia criminal o número insuficiente de profissionais; baixos salários; estrutura inadequada de equipamentos; falta de formação continuada e intercâmbio; falta de orçamento próprio; problemas na gestão e desorganização das carreiras.
O expositor apontou os Estados da Federação nos quais a perícia criminal permanece vinculada à Polícia
Civil. São eles: Acre, Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônio, Roraima e Tocantins. Mesma a realidade do Distrito Federal. A perícia criminal é autônoma, portanto, nos Estados
de Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco,
Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.
Em todos os casos, as diversas denominações para as carreiras poderia comprometer o entendimento
uniforme sobre sua função.
3) Sr. Antônio Medeiros
Representante, neste ato, do Conselho Federal de Odontologia e da Associação Brasileira de Ética e
Odontologia Legal
Ouvido aos 03 de junho, o senhor Antônio Medeiros mencionou a importância de observância e respeito
aos direitos humanos na ordem constitucional hodierna e sua influência na condução e execução das políticas
públicas, notadamente na área de segurança pública. Recordou a edição recente da Recomendação nº 49, de
1º de abril deste ano, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a necessidade de observância, pelos
magistrados brasileiros, das normas – princípios e regras – do chamado Protocolo de Istambul, da Organização
das Nações Unidas (ONU), e, bem assim, do Protocolo Brasileiro de Perícia Forense, em casos de crime de tortura.
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Este Protocolo, denominado “Manual para Investigação e Documentação Eficazes da Tortura e de outras
Formas Cruéis, Desumanas ou Degradantes de Castigo e Punição”, tem o objetivo de subsidiar os peritos criminais sobre como devem proceder para identificação, caracterização e elucidação do crime de tortura. Logo, a
autonomia funcional, administrativa e financeira dos órgãos periciais, associada a órgãos de controle externo,
podem contribuir significativamente, também, para a redução da prática do crime de tortura no País.
O odontólogo-legista também recordou a importância da perícia na elucidação de fatos delituosos de
destaque nacional e reconhecimento de vítimas, como ocorreu nos homicídios do casal Manfred e Marísia von
Richthofen, em 2002, da menina Isabella Nardoni, em 2008, bem como no acidente aéreo em São Paulo, no
ano de 2007, que vitimou mais de 199 pessoas.
Foram feitas sugestões de alteração ao texto constitucional. Em primeiro lugar, sugeriu-se alterar a redação do inciso XVI do artigo 24 da Constituição Federal, prevendo como competência da União, dos Estados
e do Distrito Federal o ato de legislar concorrentemente sobre organização, garantias, direitos e deveres das
polícias civis e das “polícias científicas”.
O termo “polícia científica” diferenciaria os órgãos implicados (polícias civis e peritos criminais oficiais),
impedindo-se uma interpretação constitucional que conduzisse à subordinação destes àquelas.
Para tanto, nova redação deveria ser dada ao artigo 144 da Constituição Federal, prevendo, no inciso VI e
no §4º-A, as polícias científicas, assim caracterizadas como órgãos de segurança pública, dirigidos por peritos
oficiais de natureza criminal de carreira, aos quais incumbiria ressalvada a competência da União, a realização
privativa do exame do corpo de delito e perícia criminal em geral. A redação sugerida assegura, ainda, as autonomias funcional, administrativa e orçamentária e considera as atividades desempenhadas por este órgão como
atividades de risco, pois que realizadas sob condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física.
Por fim, sugere-se alteração da redação do §6º do artigo 144 da Constituição Federal, para fins de prever
as polícias científicas também como subordinadas aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios, tal como previsto para as polícias militares e corpos de bombeiros militares, às forças auxiliares e
de reserva do Exército e às polícias civis.
4) Sr. Bruno Telles
Presidente da Associação Brasileira de Criminalística – ABC
Ouvido aos 03 de junho, o senhor Bruno Telles ressaltou a importância de que as discussões não sejam
transmitidas como de cunho corporativista, pois que a demanda pela autonomia da perícia é uma bandeira de
aperfeiçoamento da segurança pública no País que, diferentemente de outros em que a perícia é autônoma,
mantém em seu sistema de investigação a condução das atividades de perícia centradas no delegado policial.
Segundo o expositor, a autonomia da perícia já é fato na Europa há cerca de quarenta anos e tem sido
implementada nos Estados Unidos gradualmente. Os Estados brasileiros que conquistaram a autonomia de
seus órgãos periciais não querem retornar ao antigo modelo (de vinculação às Polícias Civis), pois que sabem
os avanços conquistados com aquela. Ademais, a produção probatória resulta aperfeiçoada, oferecendo elementos que possam conduzir à condenação de culpados e à absolvição de inocentes.
5) Sr. Carlos Antônio Almeida de Oliveira
Presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais do Departamento de Polícia Federal
– APCF
Ouvido aos 03 de junho, o senhor Carlos Antônio Almeida de Oliveira, apresentando os dispositivos legais
que mencionam a natureza indispensável de realização de exames periciais quando a infração deixa vestígios
(assim os artigos 158 e 159 do Código de Processo Penal), afirmou, porém, que não há regulamentação sobre
a existência das polícias científicas, dos institutos de criminalística e demais órgãos competentes para realizá-los, nem sobre sua posição em relação às polícias civis e federal.
Segundo o Diagnóstico da Perícia Criminal no Brasil, do Ministério da Justiça, de 2002, a “perícia no Brasil carece de uma estrutura minimamente padronizada, o que faz com que se desenhe de forma diferente em cada
Estado e no Distrito Federal” (Introdução – pág. 01).
Dentre as orientações ou recomendações gerais para a perícia oficial na hipótese dos crimes de tortura,
sugere o Protocolo que os órgãos periciais devam possuir autonomia administrativa e gerencial, bem como
ter dotação orçamentária que garanta a satisfatória realização dos exames forenses.
Mesma orientação contida no Relatório de Execuções Extrajudiciais, Sumárias ou Arbitrárias, de 2009, elaborado pelo Relator Especial da Organização das Nações Unidas, Dr. Philip Alston, sobre missão realizada no
Brasil, no eixo de Promoção e Proteção de Todos os Direitos Humanos, Civis, Políticos, Econômicos, Sociais e
Culturais, incluindo o Direito ao Desenvolvimento.
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Segundo o Relatório: “Os Institutos Médicos Legais dos Estados precisam ser totalmente independentes das
Secretarias de Segurança Pública, e os peritos devem receber garantias profissionais que assegurem a imparcialidade de suas investigações. Recursos e treinamento técnico adicional também devem ser fornecidos”.
O senhor Carlos Antônio Almeida de Oliveira apontou, também, que um dos resultados da 1ª CONSEG
– Conferência Nacional de Segurança Pública, de 2009, foi a sugestão de promoção da “(...) autonomia e modernização dos órgãos periciais criminais, por meio de orçamento próprio, como forma de incrementar sua
estruturação, assegurando a produção isenta e qualificada da prova material, bem como o princípio da ampla
defesa e do contraditório e o respeito aos direitos humanos” (item 4.1.6. do Relatório Final).
5) Sr. Carlos César de Sousa Saraiva
Presidente do Conselho Nacional dos Diretores de Órgãos de Identificação – CONADI
Ouvido aos 10 de junho, o senhor Carlos César Saraiva apresentou os avanços conquistados com o Sistema Informatizado de Identificação ou AFIS (Automated Fingerprint Identification System) para a resolução
de crimes no Distrito Federal.
Os laudos de pesquisa sem apresentação de suspeito, que em 2006 eram um total de 238 laudos, passaram, em 2011, a um total de 1.699. Laudos de falsidade ideológica (na prevenção e redução dos crimes de
falsidade), em 2008, somavam 9 laudos. Em 2011, o número subiu para 248.
O expositor trouxe dados sobre as recentes operações investigativas realizadas com a finalidade de esclarecer crimes contra a vida e o patrimônio. Para exemplificar, a denominada “Operação Hades” (para investigação de crimes de homicídio, estupro e latrocínio, especificamente) teve 111 casos resolvidos.
A “Operação Katrina” (para investigar crimes de roubo e furto – principalmente de veículos, residências
e comércios) teve 440 casos solucionados. A perícia papiloscópica contribui para a resolução de uma média
de 25% dos casos de delitos contra a vida e contra o patrimônio, a maioria sem a apresentação de suspeitos.
6) Sr. Claudemir Rodrigues Dias Filho
Perito Criminal do Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo
Ouvido aos 10 de junho, o senhor Claudemir Rodrigues Dias Filho trouxe, em sua apresentação, excerto
da Resolução nº 382, de 1º de setembro de 1999, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo,
que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no atendimento de locais de crime.
Nele, consta, em seu artigo 13, que o Instituto de Criminalística deve adotar as providências imediatas
para que seja designado um perito criminal que, prontamente, se dirigirá ao local, incumbindo-lhe a realização
da perícia e zelo para que o local seja liberado.
Aliás, os peritos criminais podem responder administrativamente por seus atos e pela eventual falta de
diligência em seu trabalho.
7) Sra. Denise Gonçalves
Presidente da Associação dos Peritos Oficiais do Estado do Rio de Janeiro – APERJ
Ouvida aos 10 de junho, a senhora Denise Gonçalves traçou o quadro da situação da perícia criminal no
Estado do Rio de Janeiro que conta, atualmente, com um total de 300 peritos que atendem os seus 92 Municípios. Assim, considerada a população estimada em 2013 de cerca de 16.369.179 habitantes, a proporção de
peritos por habitante é de 1/54.563,93 – muito além do recomendado pela Organização das Nações Unidas
(de 1/5.000 habitantes).
Exibindo imagens das condições físico-ambientais de trabalho dos peritos criminal no Rio de Janeiro, a
expositora conclui pelo completo abandono da perícia no Estado, que exerce sua função em condições insalubres e com falta de recursos materiais e humanos mínimos. Este quadro conduz à evasão dos profissionais
para outros cargos em instituições públicas ou privadas, desmotivando-se a pesquisa e o desenvolvimento
de novas metodologias. A prova pericial, destinada à autoridade judicial, resta, assim, prejudicada e o perito
criminal fica, ainda, sujeito a responder administrativamente pelos procedimentos ou laudos mal produzidos.
Desta sorte, entende a expositora, as autonomias funcional, técnico-científica, administrativa, gerencial
e orçamentária são imprescindíveis para a plena execução deste mister.
8) Sr. Divinato da Consolação Ferreira
Presidente da Federação Interestadual dos Trabalhadores Policiais Civis da Região Centro-Oeste e Norte – FEIPOL Centro-Oeste e Norte
Ouvido aos 10 de junho, o senhor Divinato da Consolação Ferreira iniciou sua exposição questionando
todas as críticas feitas à vinculação da perícia à polícia. Para ele, não só os profissionais envolvidos, mas toda a
sociedade perde com a medida pretendida.
A discussão necessária é a de fortalecimento da polícia, com respeito a todos os cargos. O expositor relembrou, também, haver divergências entre peritos e papiloscopistas, que apenas fragilizam as políticas de
segurança pública. Além disso, segundo o expositor, não há na Câmara dos Deputados nenhum projeto de lei
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orgânica que trate a polícia com igualdade em todos os Estados da Federação, havendo 64 cargos, com nomenclaturas diferentes, convivendo simultaneamente.
Conclui dizendo que se espera mais do que a autonomia da perícia criminal, sob pena de haver, no futuro, outros cargos requerendo o mesmo (como investigadores), em prejuízo dos cidadãos brasileiros.
9) Sr. Humberto Pontes
Diretor do Departamento de Polícia Técnica da Paraíba
Ouvido aos 27 de maio, o senhor Humberto Pontes expôs o quadro da perícia criminal no Estado da Paraíba, vinculada à Polícia Civil, com muitas deficiências de recursos materiais e de recursos humanos para pleno
desenvolvimento de suas atividades. Mencionou a dificuldade de convencimento político sobre a necessidade
de compra de insumos, por exemplo, indispensáveis para a realização de uma boa perícia.
Para o expositor, a SENASP – Secretaria Nacional de Segurança Pública foi importante marco e após a
criação da Secretaria Nacional de Segurança Pública muitas necessidades foram suprimidas. Porém, sua atuação
não é suficiente para cobrir realidades tão distintas de todos os Estados e do Distrito Federal – o que mantém
a necessidade de garantia da autonomia orçamentária dos órgãos periciais.
Segundo o expositor, os recursos da Polícia Civil, já restritos, tornam-se menores quando divididos entre as demandas de ambos os órgãos – e a perícia fica bastante prejudicada. Isso vai ao encontro de recente
Resolução da Ouvidoria de Polícia da Polícia Civil da Paraíba, que recomendou uma perícia autônoma desvinculada das decisões do Delegado-Geral. Uma perícia neutra sempre traz mais benefícios para o inquérito policial, pois é isenta.
10) Sr. Jorge Luiz Xavier
Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal e, neste ato, representante do Conselho Nacional dos
Chefes de Polícia Civil – CONCPC
Ouvido aos 03 de junho, o senhor Jorge Luiz Xavier, ressaltando seu papel de administrador da Polícia
Civil do Distrito Federal, afirmou que a tramitação da PEC em análise e de outros projetos que tratam da autonomia da perícia está fundada principalmente em duas alegações: a de que os peritos sofreriam influência ou
pressão dos delegados para modificar o conteúdo de seus laudos (em desatendimento ao interesse público) e
a de que faltam investimentos nas perícias. Para o Diretor-Geral, porém, em que pese tenha havido consenso
entre as autoridades policias que faltou investimento na polícia científica, a afirmação de que haja coação de
um delegado de polícia para deturpação de um laudo pericial não pode ser sanada por PEC, pois se está diante
de um crime e de uma infração administrativa que devem ser denunciados e para as quais já existem punições.
O expositor afirmou que a Polícia Civil do Distrito Federal, nos últimos doze meses, investiu cerca de R$
30 milhões (um terço do orçamento da Polícia Civil) na polícia técnica e quatro de suas obras mais importantes
são dessa área: a construção de uma nova sede do Instituto de Criminalística; de uma nova sede do Instituto
de Identificação; o projeto de construção do Instituto de Medicina Legal e o projeto de construção do Instituto de Pesquisa de DNA Forense.
Para ele, a autonomia da perícia criminal – sua dissociação da polícia civil – não representaria um salto
qualitativo, apenas maior complexidade dos órgãos da Administração Pública. O necessário é qualificar os gestores – objetivo que a Polícia Civil do Distrito Federal tem perseguido, ao contratar a Fundação Dom Cabral, de
Minas Gerais, para aplicar cursos de capacitação.
11) Sr. Luciano Marinho de Morais
Representante, neste ato, da Federação Interestadual dos Trabalhadores Policiais Civis da Região Nordeste – FEIPOL-Nordeste
Ouvido aos 10 de junho, o senhor Luciano Marinho de Morais questionou se a proposta serviria a todos
os operadores da segurança pública ou apenas à categoria de peritos criminais oficiais. Isso porque, segundo
seu entendimento, já na justificativa da PEC consta a necessidade de adequação do tratamento remuneratório
ao das carreiras típicas de Estado, para além da salvaguarda da autonomia para o exercício de suas atividades.
Criticou o argumento segundo o qual a vinculação da perícia criminal à polícia conduziria à corrupção
dos laudos técnicos, como se as instituições fossem responsáveis exclusivamente por sua mácula. Questionou,
também, as críticas feitas sobre condições de insalubridade do trabalho de peritos criminais, que deveriam,
valendo-se de sua capacitação técnica, apontar quais as melhorias necessárias. A autonomia, aliás, não mudaria essa realidade.
Para o expositor, sofremos da mazela de que todos querem ter os institutos da polícia (porte de armas,
de distintivos, benefícios previdenciários – aposentadoria diferenciada), porém sem serem policiais. A autonomia desejada pelos peritos representa uma perda de autoestima da carreira policial – o que é ruim para todos
os profissionais.
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A pressão sofrida da autoridade policial, alegada pelos peritos, é ínsita às atividades policiais e não justificaria por si só a autonomia requerida. Não significa que os peritos não devam ter dignas condições de trabalho, mas outras medidas poderiam ser adotadas – como o fechamento de institutos insalubres para o desempenho de suas funções.
Conclui dizendo que a polícia não pode ser “mutilada” e que a proposta em comento é nociva a todo o País.
12) Sr. Luiz Frederico Hoppe
Médico Legista do Estado de São Paulo
Ouvido aos 27 de maio, o senhor Luiz Frederico Hoppe expôs a trajetória da Superintendência da Polícia
Técnico-Científica do Estado de São Paulo – SPTC/SP para a conquista de sua autonomia e enfatizou que a autonomia da perícia criminal, como um todo, corresponde também ao pleito dos movimentos de direitos humanos
no País, assim refletidos na elaboração dos três Planos Nacionais de Direitos Humanos (PNDH) que tivemos.
No primeiro PNDH, de 1996, assim como no primeiro Programa Nacional e do Estado de São Paulo de
Direitos Humanos, de 1997, foram sugeridas, como ações governamentais, a médio prazo, a luta contra a impunidade, o fortalecimento dos Institutos Médico-Legais e de Criminalística, adotando-se, para tanto, medidas
que assegurassem a sua excelência técnica e progressiva autonomia, articulando-os com universidades, com
vista a aumentar a absorção de tecnologias.
No segundo PNDH, de 2002, foi novamente proposto o fortalecimento dos Institutos Médico-Legais e
de Criminalística e, no terceiro PNDH, de 2009, foi sugerida, na diretriz relativa à Prevenção da Violência e da
Criminalidade e à Profissionalização da Investigação de Atos Criminosos, a apresentação de projeto de lei para
proporcionar autonomia administrativa e funcional dos órgãos periciais federais. Do mesmo modo, neste Plano, recomendou-se aos Estados e ao Distrito Federal a elaboração de leis que garantam dotação orçamentária
específica e autonomia administrativa financeira e funcional aos órgãos periciais.
Além destas bandeiras de direitos humanos, o senhor Luiz Frederico Hoppe apontou outras razões para
a autonomia da SPTC/SP, sendo elas: a) a variedade na formação acadêmica (distanciada, por vezes, das ciências sociais e do mundo policial); b) a deficiência na formação profissional (de acordo com as atribuições e a
função social do cargo); c) as ocorrências de falta de harmonia na relação com delegados de polícia; d) a falta
de recursos humanos; e) a destinação de pouca verba para compra de equipamentos laboratoriais e para capacitação dos servidores.
A dotação orçamentária específica e a autonomia administrativa, financeira e funcional da SPTC/SP conduziram a um maior comprometimento com a isenção do trabalho pericial, uma vez inexistente o vínculo de
subordinação à Polícia Civil.
Aliás, o orçamento especificamente destinado à perícia representou uma melhoria na aquisição dos
equipamentos, nas condições materiais e ambientais para o desempenho da função e na criação de novos
cargos e plano de carreira, com a padronização de procedimentos (gestão da qualidade), a realização de parcerias com universidades e institutos técnicos, permitindo a terceirização de exames e o desenvolvimento de
novas metodologias.
Em 1998, as perícias realizadas (tanto pelo Instituto de Criminalística como aquelas realizadas pelo Instituto Médico-Legal) somavam, em todo o Estado de São Paulo, 900.000 exames – atingindo, em 2011, com a
autonomia pericial, o total de 1.200.000 (com mais de 3 milhões de peças analisadas).
Por fim, posicionando-se sobre o texto das propostas de Emenda à Constituição Federal, o médico legista compreendeu que a redação dada ao inciso IV do artigo 144, conforme a PEC 499, de 2010, que prevê a
distinção entre polícias civis e perícia oficial criminal, possibilitaria, ainda assim, a interpretação de subordinação desta àquela.
13) Sr. Michel Misse
Pesquisador do Departamento de Sociologia e do NECVU – Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e
Violência Urbana, da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Ouvido aos 10 de junho, o senhor Michel Misse divulgou alguns resultados das pesquisas que coordena
há dez anos sobre o tema, com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro e do Ministério da Justiça.
Por meio desta, verificou-se o caráter anacrônico do inquérito policial brasileiro em virtude de sua limitação à investigação técnica policial e de seu caráter ambíguo de formação de culpa (caráter policial da investigação e o caráter instrucional, que em outros países já não cabe mais à polícia).
Essa circunstância faz com que a autoridade policial detenha o poder de indiciamento, bem como a autoridade de ter o seu inquérito, uma vez aceito pelo Ministério Público, entranhado no processo penal – atribuindo-lhe uma centralidade na produção probatória que exige repensar a importância da perícia.
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Segundo a pesquisa em andamento, a perícia mal funciona para determinar a materialidade, pois grande parte do inquérito é constituída pelas oitivas, tendo cunho eminentemente inquisitorial – tornando, assim,
a perícia coadjuvante, quando podia e devia ter papel relevante.
Diante desse quadro, o expositor concluiu que é indispensável, para a modernização da investigação
policial brasileira, a autonomia da perícia criminal.
14) Sr. Nazareno Vasconcelos Feitosa
Papiloscopista e, neste ato, representante da Federação Nacional dos Policiais Federais – FENAPEF
Ouvido aos 03 de junho, o senhor Nazareno Vasconcelos Feitosa afirmou que esta Comissão Especial
tem a possibilidade de resolver um dos graves problemas da segurança pública brasileira, relativo não apenas
à autonomia da perícia criminal, mas, também, à definição de ser ou não perito oficial o papiloscopista.
A promulgação da Lei nº 12.030, de 2009, que trouxe um rol dos peritos oficiais de natureza criminal,
criou uma lacuna ao não incluir a categoria. A sociedade não tem conhecimento sobre sua atuação e a existência de diversas nomenclaturas é também prejudicial para esse entendimento. A perícia precisa ser una e a
Comissão Especial poderia voltar-se a esta questão.
O expositor sugere que seja elaborado um novo texto para a PEC, deixando claro o status de peritos oficiais aos papiloscopistas, pondo fim à insegurança jurídica.
A Constituição Federal fala que a Polícia Federal será estruturada em carreira única – e mesma lógica
poderia ser aplicada aos peritos (relacionando que a perícia oficial é realizada pelos peritos criminais, pelos
peritos médico-legistas, pelos peritos odontolegistas e pelos peritos papiloscopistas).
15) Sr. Paulo Ayram da Silva Bezerra
Assessor do Instituto Nacional de Identificação e, neste ato, representante da Associação Brasileira de
Papiloscopistas Policiais Federais – ABRAPOL
Ouvido aos 03 de junho e representando os papiloscopistas, o senhor Paulo Ayram da Silva Bezerra esclareceu o papel dos Institutos de Identificação, Médico-Legais e de Criminalística.
Os Institutos de Identificação têm, por incumbência, além de processar a identificação civil e criminal,
auxiliar a Justiça na produção de perícias papiloscópicas e necropapiloscópicas, de exames periciais de prosopografia, de projeções de envelhecimento e de rejuvenescimento, bem como de toda prova técnica, por meio
da análise científica dos vestígios produzidos e deixados durante a prática de delitos, cabendo-lhe, ainda, a
tarefa de editar normas e demais ações conjuntas para o atendimento à população.
Aos Institutos Médico-Legais compete a realização de necropsias, laudos cadavéricos, autópsias e inúmeros outros exames de corpo de delito que sirvam à Justiça, demandando parecer técnico de especialistas.
Os Institutos de Criminalística, por sua vez, são responsáveis por fornecer provas técnicas sobre locais,
objetos e instrumentos que esclareçam elementos circunstanciais dos fatos delituosos, cabendo-lhe a realização de exames periciais, pesquisas e experiências no campo da Criminalística.
Segundo a ABRAPOL, a identificação papiloscópica isolada corresponde a 30% dos métodos utilizados para
identificação humana, superada pelo método de investigação de DNA (35%) e seguida da identificação papiloscópica e odontológica (20%), da identificação odontológica (10%) e da identificação papiloscópica e por DNA (5%).
O senhor Paulo Ayram da Silva Bezerra recordou, também, a participação de papiloscopistas em casos
paradigmáticos, como nos deslizamentos de terra em Nova Friburgo/RJ e no furto contra o Banco Central do
Brasil, ocorrido em Fortaleza/CE, em agosto de 2005, concluindo que a perícia autônoma garantiria a eficiência
e eficácia dos trabalhos desenvolvidos pelos órgãos de investigação.
Por fim, apontou que a medida alinharia o País aos órgãos de investigação de maior relevo no plano internacional, nos quais há separação entre peritos forenses e policiais, tais como Austrália, Rússia, Índia, Alemanha, Holanda, Israel, Portugal, França e Estados Unidos.
16) Sr. Rodrigo Tasso
Diretor Geral do Instituto Geral de Perícia de Santa Catarina
Ouvido aos 27 de maio, o senhor Rodrigo Tasso apresentou a trajetória de evolução da perícia criminal
em Santa Catarina até sua autonomia, conquistada, em 2005, com o Instituto Geral de Perícias (IGP / SC).
Criado em 1917, o Gabinete de Identificação e Serviço Médico Legal era o órgão responsável pela realização da perícia criminal no Estado, que passou a ser subordinada à Polícia Civil, em 1969, por meio da Diretoria
de Polícia Técnica e Científica – DPTC.
Este quadro implicou o sucateamento das atividades técnicas e científicas, resultando na produção fragilizada das provas periciais. A falta de estrutura física, de recursos humanos capacitados e de suporte material para os peritos (viaturas, equipamentos básicos e equipamentos de ponta), bem como a desmotivação e
desvalorização da categoria e a centralização de perícias especializadas somente na capital do Estado foram
fatores predominantes para que se pleiteasse a autonomia dos peritos criminais.
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Esta demanda foi cumprida com a promulgação da Emenda à Constituição Estadual de Santa Catarina
– nº 39, de 2005, que determinou a autonomia da perícia criminal com a criação do órgão IGP, desta feita vinculado diretamente à Secretaria de Segurança Pública.
Enquanto o DPTC realizava cerca de 79.000 exames periciais por ano, o IGP realizou cerca de 142.000
exames periciais no mesmo período, um aumento de 80% de produtividade que impactou, inclusive, os exames especializados que antes eram realizados apenas em Florianópolis/SC.
O número de servidores aumentou 137%, em comparação ao número de servidores do DPTC. De 162 peritos, o IGP conta, atualmente, com 269 peritos criminais, aumentando também o quadro de auxiliares (de 55 a 150).
O IGP representou, também, um avanço na qualificação da categoria, realizando inúmeros cursos de
capacitação, inclusive no exterior, de forma contínua e integrada com seminários, congressos, workshops nacionais e internacionais. Atualmente, requisitam seus serviços não só a Polícia Civil e o Judiciário (como ocorria
no DPTC), como também o Ministério Público, a Polícia Militar, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, o Corpo
de Bombeiros e as Forças Armadas.
O senhor Rodrigo Tasso concluiu sua fala mencionando que a constitucionalização da perícia criminal
oficial permitiria aos Estados a criação de um modelo que melhor se adaptasse às suas realidades para aperfeiçoamento de suas políticas de segurança pública, além de criar uma identidade única para a categoria e ampliar
o acesso dos órgãos de perícia aos investimentos e financiamentos de organismos nacionais e internacionais.
A seu ver, a medida contribuiria para estender a todos os servidores da Perícia Criminal os mesmos direitos e
deveres dos servidores da Segurança Pública.
17) Sr. Wladimir Sérgio Reale
Primeiro Vice-Presidente Jurídico da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil
Ouvido aos 03 de junho, o senhor Wladimir Sérgio Reale lembrou que a Associação Nacional dos Procuradores da República emitiu um parecer técnico sobre a matéria sobre sua inconstitucionalidade, pois que tal
alteração seria de iniciativa privativa do Presidente da República – competência para propor leis que disponham
sobre criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública. Segundo o expositor, porém, não
se deve acatar este entendimento, pois que a Emenda Constitucional é de iniciativa Parlamentar.
Conforme informações prestadas pelo Governador do Estado de São Paulo, a Superintendência da Polícia
Técnico-Científica está totalmente subordinada à Polícia Civil, sendo órgão auxiliar da mesma e o tratamento a
ela dispensado pela Constituição Estadual objetivou unicamente otimizar seu desempenho e não teria havido,
enfim, uma desvinculação daquele órgão.
A colocação da perícia criminal entre as funções essenciais à Justiça ignora que estas dizem respeito
às partes e tal medida representaria ofensa à Constituição Federal. Ela poderia participar da Polícia Judiciária,
mas isso não a tornaria essencial, já que é auxiliar. Ele afirma que este é também o entendimento da Associação Nacional dos Procuradores da República – ANPR, sob o ponto de vista técnico-jurídico. A matéria é alvo de
constantes ações de declaração de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal.
Ademais, o ponto central é o regime estatutário aplicado aos peritos criminais. Se quisessem sair do rol
da segurança pública, não poderiam ser regidos pelo Estatuto peculiar das Polícias Civis ou Federal, não se lhes
aplicando as prerrogativas pertinentes.
***
Realizadas as audiências públicas, foi requerido pelo Deputado Otoniel Lima, aos 11 de junho, a realização
de diligência no Instituto Médico Legal do Município do Rio de Janeiro, com o objetivo de promover o debate
sobre a proposta de emenda à Constituição (Requerimento nº 9, de 2014). Também a Deputada Erika Kokay
requereu a realização de diligência no Instituto Médico Legal e no Instituto de Identificação, ambos situados
em Brasília, para contribuir para discussão da PEC 325/09 (Requerimento nº 10, de 2014).
Encerrado o prazo regimental, não foram apresentadas emendas às Propostas de Emenda à Constituição
em comento. É o relatório.
II – Voto
As Propostas de Emenda à Constituição PEC nº 325, de 2009 e PEC nº 499, de 2010, que versam sobre a
constitucionalização da perícia criminal oficial, tiveram reconhecida pela Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania – CCJC a sua admissibilidade, valendo-se de sua atribuição regimental dada pelo artigo 32, inciso
IV, alínea “b”, e pelo artigo 202, caput, ambos do Regimento Interno desta Casa.
De fato, as emendas constitucionais compreendem o processo legislativo e devem ser propostas por,
no mínimo, um terço dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, nos termos do artigo
59, inciso I, e artigo 60, inciso I, ambos da Constituição Federal. Ainda, sob a regência do §1º deste artigo, que
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impõe limites circunstanciais à propositura de emendas, a Constituição Federal não poderá ser emendada na
vigência da intervenção federal, de estado de defesa ou estado de sítio.
Todos os requisitos foram devidamente respeitados e permitiram, pois, a criação desta Comissão Temporária Especial para pronunciar-se acerca de seu mérito – o que passamos a fazer com as seguintes observações.
Ouvidos e sopesados os argumentos contrários às propostas que dão status constitucional à perícia
oficial de natureza criminal – notadamente relacionados à preocupação de enfraquecimento da investigação
criminal e de sua autoridade condutora – pensamos, no entanto, ser este imprescindível.
A constitucionalização da perícia criminal brasileira é medida urgente e polivalente: representa, simultaneamente, a modernização do sistema de segurança pública do País, o fortalecimento de suas instituições
democráticas e a consolidação irrefutável de direitos humanos fundamentais eventualmente ameaçados na
persecução penal, em atendimento às demandas de diversas organizações, nacionais e internacionais.
Atualmente, o papel da perícia oficial excede, em importância, aquele a ela atribuído em sua criação no
âmbito da estrutura das polícias judiciárias. Utilizada, inicialmente, apenas no corpo da investigação criminal,
a perícia conquista, no exercício de seu mister, a condição de função auxiliar do Poder Judiciário, elucidando
fatos sub judice por meio da produção científica de provas materiais.
Esta característica torna indispensável o ato de cercar a perícia de medidas tais que conduzam à isenção
da formulação do bojo probatório – o que dialoga não apenas com o aperfeiçoamento dos métodos científicos utilizados e dos meios materiais para atingi-lo, mas, principalmente, com uma separação entre o órgão
investigador e o pericial.
Determina o artigo 144, inciso IV e §4º, da Constituição Federal, que a segurança pública (considerada
um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos) é exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio, dentre outros órgãos, das polícias civis, que, dirigidas por
delegados de polícia de carreira, estão incumbidas das funções de polícia judiciária e da apuração de infrações
penais, exceto as militares e ressalvadas competências da União.
Nessa esteira, a perícia criminal foi considerada subordinada às polícias judiciárias, ignorando-se, porém,
as distintas funções desempenhadas.
A legislação federal pertinente (Lei nº 12.030, de 17 de setembro de 2009 e Código de Processo Penal –
Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941) deixou uma lacuna normativa quanto à função exclusiva que
os peritos oficiais desempenham, bem como não regulamentou a existência de Institutos de Criminalística,
sua organização básica e posicionamento dentro ou fora da estrutura das polícias judiciárias dos Estados e do
Distrito Federal. Ademais, ressaltamos, o reconhecimento de papiloscopistas como peritos oficiais de natureza
criminal é tema que deverá caber à legislação comum pronunciar-se sobre, razão pela qual não a reproduzimos
no teor destas propostas de mutação constitucional.
Contudo, resta claro que as atividades das polícias judiciárias e as da perícia criminal são essencialmente
distintas. Conquanto aquelas, de organização rígida, procedam às investigações com especial relevo aos testemunhos e aos indícios de caráter majoritariamente subjetivo, esta pauta suas conclusões na metodologia
científica que aplica aos vestígios identificados, ainda que sejam divergentes das expectativas criadas no âmbito do inquérito policial.
Tal distinção de funções já foi abordada por observadores internacionais no País e expressa no Anexo
I do “Protocolo Brasileiro de Perícia Forense no Crime de Tortura”1, elaborado pelo Grupo de Trabalho “Tortura e
Perícia Forense”, instituído pela Portaria de junho de 2003, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Diz o relatório:
Segundo constatou o Relator Especial da ONU, Nigel Rodley, quando esteve em visita oficial no Brasil,
no ano de 2000, os delegados de polícia e agentes policiais que encaminham uma vítima de tortura
ao Instituto Médico-Legal – IML – muitas vezes buscam induzir o perito médico-legista na realização do exame pericial. Nas entrevistas de detentos concedidas ao Relator Especial, eles informaram
que, por medo de represálias, não se queixavam, quando examinados no IML, dos maus-tratos a
que haviam sido submetidos; e, muitas vezes, reclamavam de ter sido levados ao referido Instituto
por seus próprios torturadores e de serem intimidados e ameaçados durante os exames. Esse relato,
associado aos argumentos anteriores, demonstra que a ausência de independência e autonomia
dos Institutos de Criminalística (IC) e de Medicina Legal (IML) causa desconfiança dos exames
e eventualmente falhas nos laudos. Eis que é mister que tais órgãos forenses passem a ser autônomos (2003 – com grifos nossos).
1 Texto disponível em: http://www.apcf.org.br/Portals/0/Agencia%20APCF/Arquivos%20PDF/Anexo_I-ProtocoloPericia-

-Tortura-SDH.pdf. Acesso 04.09.2014.
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Nota-se, portanto, que mesmo sendo o perito médico-legista um servidor público concursado, com as
garantias inerentes a tal função, pode este eventualmente sofrer represálias por parte de superiores hierárquicos, quando suas conclusões não condigam com o pensamento dos dirigentes das instituições às quais estão
vinculados, comprometendo-se o exercício de uma atuação imparcial, restrita ao método científico e livre de
interferências políticas. Os malefícios são, pois, evidentes.
Não se deve com isso, entretanto, concluir, num sofisma, que as polícias judiciárias tenham sempre se
valido de sua atribuição como condutoras da investigação criminal para deturparem os laudos periciais conforme suas conclusões investigativas. Pelo contrário: a autonomia da perícia criminal representaria melhorias
na apuração das infrações penais pelas polícias judiciárias, na medida em que aquele órgão delas desvinculado
teria seus resultados questionados à luz da metodologia que aplicassem, e não de sua fonte geradora – isto é,
garantir à perícia criminal oficial a sua autonomia é fortalecer o bojo probatório, valorizar a função desempenhada e possibilitar o exercício de uma persecução criminal o mais imparcial possível e, logo, eficiente para a
segurança pública como um todo.
Esse é o mesmo entendimento do relator especial da ONU, Philip Alston, que, em visita ao País em março de 2009, fez constar em seu “Relatório do Especial Relator Sobre Execuções Extrajudiciais ou Sumárias” (Anexo
II, pág. 36) a seguinte conclusão:
Os Institutos Médicos Legais dos Estados precisam ser totalmente independentes das Secretarias de
Segurança Pública, e os peritos devem receber garantias profissionais que assegurem a imparcialidade de suas investigações. Recursos e treinamento técnico adicional também devem ser fornecidos.
Diversas outras organizações, nacionais e internacionais, que atuam na defesa de direitos humanos fundamentais demandam a autonomia dos órgãos de perícia criminal no Brasil.
É o caso da Anistia Internacional, das Comissões de Direitos Humanos do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas Estaduais, da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos e de diversas Organizações não
Governamentais de defesa dos Direitos Humanos – com apoio de inúmeros agentes e órgãos em suas atuações no âmbito do Poder Judiciário (Advocacias pública e privada, Defensorias Públicas, Ministério Público).
Também o Plano Nacional de Direitos Humanos 3 (PNDH-3), em seu Anexo III, publicado pelo Decreto
Presidencial nº 7.037/09 de 21, de dezembro de 2009, definiu entre suas ações programáticas (na Diretriz 11 –
Democratização e Modernização do sistema de segurança pública):
Assegurar a autonomia funcional dos peritos e a modernização dos órgãos periciais oficiais, como
forma de incrementar sua estruturação, assegurando a produção isenta e qualificada da prova material, bem como o princípio da ampla defesa e do contraditório e o respeito aos Direitos Humanos2.
A necessidade da autonomia da perícia criminal não foi uma demanda apenas brasileira. Na Europa, a
desvinculação já aconteceu há décadas e, segundo estudo empreendido pela Academia Americana de Ciências (“Strengthening Forensic Sciences in The United States: A Path Forward, pág. 183 – Anexo V”), os laboratórios
de ciências forenses devem ser autônomos nos órgãos de segurança pública ou deles independentes.
Idealmente, os laboratórios públicos de ciência forense [os órgãos periciais] devem ser independentes ou autônomos dentro das agências de investigação [polícias civis]. Neste contexto, o diretor teria igual voz ante os demais agentes no sistema de justiça, em questões envolvendo a perícia
e as outras agências. A perícia também seria capaz de definir suas próprias prioridades no que diz
respeito ao seu trabalho, despesas e outras questões importantes. As pressões provocadas pelas
diferentes funções entre órgãos periciais e de investigação seriam, em grande parte, resolvidas. Por
fim, a perícia criminal seria capaz de definir suas próprias prioridades do orçamento e não teria que
competir com as polícias civis3.
Atualmente, a maioria dos Estados da Federação (16) possui órgãos de perícia separados, total ou parcialmente, das polícias civis. A aprovação das propostas de Emenda à Constituição em análise representa, pois,
a oportunidade de se assegurar a continuidade de suas atividades, bem como a extensão das melhorias por
elas atingidas aos demais órgãos periciais ainda vinculados às policias civis. Por outro lado, a sua rejeição conduziria a um retrocesso das conquistas empreendidas, com o que não se pode pactuar.
2 Documento disponível em: http://pndh3.sdh.gov.br/. Acesso 04.09.2014.
3 Tradução livre de trecho constante na página 184 do relatório mencionado, cujo inteiro teor é: “Ideally, public forensic science laboratories should be independent of or autonomous within law enforcement agencies. In these contexts, the director would have an equal voice with others in the justice system on
matters involving the laboratory and other agencies. The laboratory also would be able to set its own priorities with respect to cases, expenditures, and other
important issues. Cultural pressures caused by the different missions of scientific laboratories vis-à-vis law enforcement agencies would be largely resolved.
Finally, the forensic science laboratories would be able to set their own budget priorities and not have to compete with the parent law enforcement agencies.”
Texto disponível em: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/228091.pdf. Acesso 04.09.2014.
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Os ganhos são inegáveis. Há melhoria não apenas qualitativa da prova produzida, mas, principalmente,
das condições materiais de exercício desta função. Salvo algumas exceções, as condições de trabalho são parcas
e se encontram em estado crítico. A falta de equipamentos, de insumos e de recursos humanos – problemas
relatados por alguns expositores nas audiências públicas relatadas – interferem na consecução de um trabalho
probo e eficiente, de modo que a autonomia da perícia criminal é imprescindível.
Todas estas observações levam à conclusão de que a inserção da perícia criminal na Constituição Federal
coaduna-se à promoção da Justiça, modernizando o sistema criminal em seu aspecto indiciário e probatório
e adaptando a estrutura de Estado às demandas por mais direitos humanos.
Passamos, portanto, a análise das propostas.
PEC nº 325, de 2009
A Proposta de Emenda à Constituição – PEC nº 325, de 2009, de autoria do Deputado Federal Valtenir
Pereira, tem o objetivo de criar a Perícia Oficial, de natureza criminal, como órgão essencial à função jurisdicional (ao lado do Ministério Público, da Advocacia, da Advocacia Pública e da Defensoria Pública). Dispõe
que a perícia oficial de natureza criminal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
cabendo-lhe a realização de exames necessários à investigação de natureza criminal e à instrução processual
penal. Lei ordinária disporá sobre a organização e o funcionamento da perícia oficial de natureza criminal, que
será estruturada em carreiras, com ingresso na classe inicial precedido de concurso público de provas e títulos,
garantindo-se ao órgão a necessária autonomia científica, funcional e administrativa.
Tal função, atividade de risco, será exercida por profissionais de nível superior, sujeitos a regime especial de trabalho. Os peritos oficiais de natureza criminal exercerão funções específicas, típicas e exclusivas de
Estado, sujeitando-se à disciplina judiciária, no que couber. Finalmente, determina a PEC o prazo de três anos,
contados de sua promulgação, para que os Estados e o Distrito Federal reformem suas respectivas leis fundamentais em consonância ao quanto determinou.
PEC nº 499, de 2010
A Proposta de Emenda à Constituição – PEC nº 499, de 2010, de autoria do Deputado Paulo Pimenta,
altera o inciso IV e acrescenta o § 10 ao artigo 144 da Constituição Federal, para fins de distinguir a perícia criminal oficial do órgão da polícia civil e determina que a remuneração dos servidores da Perícia Oficial Criminal
dos Estados não poderá ser inferior à dos integrantes da Perícia Oficial Criminal do Distrito Federal, o que se
aplica, também, aos servidores inativos.
Ambas as propostas trazem disposições essenciais para atingir os objetivos almejados, muito embora,
segundo nosso entendimento, a inserção da perícia oficial de natureza criminal dentre as funções essenciais
da Justiça não corresponda à sua atuação auxiliar. De todo modo, pretendendo conciliá-las, propomos substitutivo às Propostas de Emenda à Constituição em comento, nos termos seguintes.
Primeiramente, agradecemos pelas contribuições sugeridas tanto pelos expositores, no decorrer das
audiências públicas realizadas, como pelos parlamentares que atuaram nesta Comissão Especial, ampliando o
debate e aprofundando o mérito das propostas.
Somos gratos às contribuições do senhor Rodrigo Ivo Matoso, presidente do Conselho Regional de Odontologia de Roraima, e às ponderações sobre as propostas de emenda constitucional oriundas da Associação
Nacional dos Procuradores da República (ANPR), da Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal
(APMDF) e da Federação Nacional dos Profissionais em Papiloscopia e Identificação (FENAPPI).
Agradecemos, também, às sugestões da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF), na
pessoa de seu presidente, Carlos Antônio Almeida de Oliveira, referendadas pela Associação Brasileira de Criminalística (ABC), em nome de seu representante, Bruno Telles.
Prevemos a “perícia criminal” em diversos dispositivos da Constituição Federal, tendo em vista a finalidade das propostas de diferenciá-la da polícia judiciária e impedir que não haja efetiva alteração no quadro
atual, pois que a previsão desta função no texto constitucional assegura que se tratam de distintas instâncias
no concerto da estrutura do Estado.
Para tanto, alteramos a redação dada ao inciso XIV do artigo 21 da Constituição Federal, relativo às competências da União. Caber-lhe-á, portanto, organizar e manter a polícia civil, a perícia criminal, a polícia militar
e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal
para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio.
Sugerimos a alteração do inciso XVI do artigo 24 da Constituição Federal, concernente à competência
concorrente dos entes da Federação, prevendo, como tal, o ato de dispor sobre a organização, as garantias, os
direitos e os deveres das polícias civis e das perícias criminais.
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Alteramos a redação dada ao artigo 144, relacionado aos órgãos de segurança pública. Nele constariam
as definições de “perícia criminal” (federal, dos Estados e do Distrito Federal) e suas atribuições, tornando-a órgão destinado à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Lei instituirá como órgão permanente a perícia criminal federal, dirigida por perito criminal federal de
carreira organizada, mantida pela União e estruturada em carreira única, destinando-se ao exercício, com exclusividade, das funções de perícia oficial, de natureza criminal da União.
As perícias criminais dos Estados e do Distrito Federal, dirigidas por perito oficial de carreira, são incumbidas do exercício, com exclusividade, das funções de perícia oficial, de natureza criminal, exceto as militares
e ressalvada a competência da União.
Caberá à polícia federal o exercício das funções de polícia judiciária da União, com exclusividade, respeitando-se as atribuições da perícia criminal federal. Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbirá, ressalvada a competência da União e a das perícias oficiais criminais dos Estados e do Distrito
Federal, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.
As perícias criminais, assim como as polícias militares, os corpos de bombeiros militares e as polícias civis
subordinam-se aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
Previmos, também, o prazo de cento e oitenta dias, contados da promulgação da Emenda Constitucional, para que o Presidente da República e os Governadores dos Estados encaminhem ao Poder Legislativo
competente projeto de lei complementar dispondo sobre a separação da perícia oficial de natureza criminal
das polícias judiciárias, sua organização e funcionamento.
Nas unidades federativas onde já houver estrutura dedicada às atividades de perícia criminal, o Governador encaminhará, no prazo previsto no caput deste artigo, projeto de lei complementar compatibilizando a
estrutura existente com o disposto nesta Emenda Constitucional.
E, até que seja publicada a Lei Complementar, os atuais peritos criminais federais, da carreira policial federal, e os peritos oficiais de natureza criminal dos Estados e do Distrito Federal continuarão exercendo suas
atuais funções, com idênticos direitos, deveres e prerrogativas.
Todas estas sugestões por nós acatadas consolidam ambas as Propostas de Emenda à Constituição e
garantem a consecução de suas finalidades, dotando a perícia oficial de natureza criminal da autonomia pretendida, com fortalecimento do sistema de justiça,
Por todo o exposto, vota-se pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição – PEC nº 325, de
2009, bem como pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição – PEC nº 499, de 2010, apensada,
na forma do substitutivo em anexo.
Sala de Sessão, 12 de novembro de 2014. – Alessandro Molon, Relator
SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 325, DE 2009
Separa a perícia oficial de natureza criminal das polícias judiciárias e institui a perícia criminal
como órgão de segurança pública.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1º Esta Emenda Constitucional separa a perícia oficial de natureza criminal das polícias judiciárias.
Art. 2º O inciso XIV do art. 21 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 21. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
XIV – organizar e manter a polícia civil, a perícia criminal, a polícia militar e o corpo de bombeiros
militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio.
.............................................................................................................................................................................................. (NR)”
Art. 3º O inciso XVI do art. 24 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte nova redação:
“Art. 24. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
XVI – organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis e perícias criminais.
.....................................................................................................................................................................................................” (NR)
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Art. 4º O art. 144 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 144. .................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
VI – perícia criminal federal.
VII – perícias criminais dos Estados e do Distrito Federal.
§ 1º ............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
IV – exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União, respeitada a norma do §
11 deste artigo.
....................................................................................................................................................................................................
§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União e a norma do § 12 deste artigo, as funções de polícia judiciária e a apuração de
infrações penais, exceto as militares.
....................................................................................................................................................................................................
§ 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército,
subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as perícias criminais, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
....................................................................................................................................................................................................
§ 11. A perícia criminal federal, dirigida por perito criminal federal de carreira, instituída por lei como
órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira única, destina-se a
exercer, com exclusividade, as funções de perícia oficial, de natureza criminal, da União.
§ 12. Às perícias criminais dos Estados e do Distrito Federal, dirigidas por perito oficial de carreira incumbe, ressalvada a competência da União, exercer com exclusividade as funções de perícia oficial,
de natureza criminal, exceto as militares.” (NR)
Art. 5º No prazo de cento e oitenta dias da promulgação desta Emenda Constitucional, o Presidente
da República e os Governadores dos Estados encaminharão ao Poder Legislativo competente projeto de lei
complementar dispondo sobre a separação da perícia oficial de natureza criminal das polícias judiciárias, sua
organização e funcionamento.
§ 1º Nas unidades federativas onde já houver estrutura dedicada às atividades de perícia criminal, o Governador encaminhará, no prazo previsto no caput deste artigo, projeto de lei complementar compatibilizando
a estrutura existente com o disposto nesta Emenda Constitucional.
§ 2º Até que seja publicada a Lei Complementar prevista no caput deste artigo, os atuais peritos criminais
federais, da carreira policial federal, e os peritos oficiais de natureza criminal dos Estados e do Distrito Federal
continuarão exercendo suas atuais funções, com idênticos direitos, deveres e prerrogativas.
Art. 6º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua promulgação.
Sala de Sessão, 12 de novembro de 2014. – Alessandro Molon, Deputado Federal – PT/RJ
COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO
Em complementação a meu voto, apresento Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição – PEC
nº 325, de 2009 e à Proposta de Emenda à Constituição – PEC nº 499, de 2010, apensada, resultante de sugestão apresentada pelo deputado Subtenente Gonzaga, com o fito de alterar a redação oferecida ao §12 do
artigo 144, da Constituição Federal, constante no artigo 4º de nosso substitutivo original.
Isso porque às perícias criminais dos Estados e do Distrito Federal incumbirá, também, ressalvada a
competência da União, o exercício, com exclusividade, das funções de perícia oficial, de natureza criminal, em
infrações penais militares, não havendo razão para, neste ponto, excetuar sua atuação.
Sala de Sessão, 25 de novembro de 2014. – Alessandro Molon, Relator
SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 325, DE 2009
Separa a perícia oficial de natureza criminal das polícias judiciárias e institui a perícia criminal
como órgão de segurança pública.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
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Art. 1º Esta Emenda Constitucional separa a perícia oficial de natureza criminal das polícias judiciárias.
Art. 2º O inciso XIV do art. 21 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 21. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
XIV – organizar e manter a polícia civil, a perícia criminal, a polícia militar e o corpo de bombeiros
militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio.
.............................................................................................................................................................................................. (NR)”
Art. 3º O inciso XVI do art. 24 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte nova redação:
“Art. 24. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
XVI – organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis e perícias criminais.
...............................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 4º O art. 144 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 144. .................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
VI – perícia criminal federal.
VII – perícias criminais dos Estados e do Distrito Federal.
§ 1º ............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
IV – exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União, respeitada a norma do §
11 deste artigo.
....................................................................................................................................................................................................
§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União e a norma do § 12 deste artigo, as funções de polícia judiciária e a apuração de
infrações penais, exceto as militares.
....................................................................................................................................................................................................
§ 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército,
subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as perícias criminais, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
....................................................................................................................................................................................................
§ 11. A perícia criminal federal, dirigida por perito criminal federal de carreira, instituída por lei como
órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira única, destina-se a
exercer, com exclusividade, as funções de perícia oficial, de natureza criminal, da União.
§ 12. Às perícias criminais dos Estados e do Distrito Federal, dirigidas por perito oficial de carreira,
incumbe, ressalvada a competência da União, exercer com exclusividade, as funções de perícia oficial, de natureza criminal.” (NR)
Art. 5º No prazo de cento e oitenta dias da promulgação desta Emenda Constitucional, o Presidente
da República e os Governadores dos Estados encaminharão ao Poder Legislativo competente projeto de lei
complementar dispondo sobre a separação da perícia oficial de natureza criminal das polícias judiciárias, sua
organização e funcionamento.
§ 1º Nas unidades federativas onde já houver estrutura dedicada às atividades de perícia criminal, o Governador encaminhará, no prazo previsto no caput deste artigo, projeto de lei complementar compatibilizando
a estrutura existente com o disposto nesta Emenda Constitucional.
§ 2º Até que seja publicada a Lei Complementar prevista no caput deste artigo, os atuais peritos criminais
federais, da carreira policial federal, e os peritos oficiais de natureza criminal dos Estados e do Distrito Federal
continuarão exercendo suas atuais funções, com idênticos direitos, deveres e prerrogativas.
Art. 6º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua promulgação.
Sala de Sessão, 12 de novembro de 2014. – Alessandro Molon, Deputado Federal – PT/RJ
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III – Parecer da Comissão
A Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 325A, de 2009, do Sr. Valtenir Pereira e outros, que “acrescenta Seção ao Capítulo IV do Título IV da Constituição
Federal, dispondo sobre a perícia oficial de natureza criminal”, e apensada, em reunião ordinária realizada hoje,
opinou unanimemente pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 325/2009, e da PEC 499/2010,
apensada, com substitutivo, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Alessandro Molon, que apresentou
complementação de voto.
Participaram da votação os Senhores Deputados: Otoniel Lima – Presidente, Ademir Camilo – Vice-Presidente, Alessandro Molon, Relator; Alberto Filho, Alexandre Roso, Dalva Figueiredo, Erika Kokay, Sandro Alex,
Alceu Moreira, Eleuses Paiva, Pedro Chaves, Subtenente Gonzaga e Vitor Penido.
Sala da Comissão, 25 de novembro de 2014. – Deputado Otoniel Lima, Presidente – Deputado Alessandro Molon, Relator
SUBSTITUTIVO ADOTADO ÀS PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
NºS 325, DE 2009 E 499, DE 2010, APENSADA
Separa a perícia oficial de natureza criminal das polícias judiciárias e institui a perícia criminal
como órgão de segurança pública.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1º Esta Emenda Constitucional separa a perícia oficial de natureza criminal das polícias judiciárias.
Art. 2º O inciso XIV do art. 21 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 21. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
XIV – organizar e manter a polícia civil, a perícia criminal, a polícia militar e o corpo de bombeiros
militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio.
.......................................................................................................................................................................................... (NR)”
Art. 3º O inciso XVI do art. 24 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte nova redação:
“Art. 24. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
XVI – organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis e perícias criminais.
.............................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 4º O art. 144 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 144. .................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
VI – perícia criminal federal.
VII – perícias criminais dos Estados e do Distrito Federal.
§ 1º ............................................................................................................................................................................................
IV – exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União, respeitada a norma do §
11 deste artigo.
....................................................................................................................................................................................................
§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União e a norma do § 12 deste artigo, as funções de polícia judiciária e a apuração de
infrações penais, exceto as militares.
....................................................................................................................................................................................................
§ 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército,
subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as perícias criminais, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
....................................................................................................................................................................................................
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§ 11. A perícia criminal federal, dirigida por perito criminal federal de carreira, instituída por lei como
órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira única, destina-se a
exercer, com exclusividade, as funções de perícia oficial, de natureza criminal, da União.
§ 12. Às perícias criminais dos Estados e do Distrito Federal, dirigidas por perito oficial de carreira,
incumbe, ressalvada a competência da União, exercer com exclusividade, as funções de perícia oficial, de natureza criminal.” (NR)
Art. 5º No prazo de cento e oitenta dias da promulgação desta Emenda Constitucional, o Presidente
da República e os Governadores dos Estados encaminharão ao Poder Legislativo competente projeto de lei
complementar dispondo sobre a separação da perícia oficial de natureza criminal das polícias judiciárias, sua
organização e funcionamento.
§ 1º Nas unidades federativas onde já houver estrutura dedicada às atividades de perícia criminal, o Governador encaminhará, no prazo previsto no caput deste artigo, projeto de lei complementar compatibilizando
a estrutura existente com o disposto nesta Emenda Constitucional.
§ 2º Até que seja publicada a Lei Complementar prevista no caput deste artigo, os atuais peritos criminais
federais, da carreira policial federal, e os peritos oficiais de natureza criminal dos Estados e do Distrito Federal
continuarão exercendo suas atuais funções, com idênticos direitos, deveres e prerrogativas.
Art. 6º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua promulgação.
Sala de comissão, 25 de Novembro de 2014. – Deputado Otoniel Lima, Presidente – Deputado Alessandro Molon, Relator
PROJETO DE LEI Nº 5.990-A, DE 2009
(Do Sr. Júlio Delgado)
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código Brasileiro de Trânsito,
para dispor sobre a composição do CONTRAN; tendo parecer da Comissão de Viação e Transportes, pela rejeição (relator: DEP. JAIME MARTINS).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE VIAÇÃO E TRANSPORTES E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
I – Relatório
Chega para exame deste Órgão Técnico o projeto de lei em epígrafe que altera o art. 10 da Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Trata-se do acréscimo dos incisos XXIV a XXXI, para incluir oito entidades civis de representação de setores interligados ao transporte na
composição do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, que é o órgão máximo normativo e consultivo do
Sistema Nacional de Trânsito. São elas: entidade nacional de defesa dos direitos dos pedestres; entidade nacional dos usuários de motociclos; entidade sindical nacional dos usuários de transporte coletivo terrestre;
entidades sindicais nacionais de trabalhadores em transporte terrestre; entidade nacional dos fabricantes e
montadores de veículos; entidade sindical nacional de transporte rodoviário de carga; entidade sindical máxima nacional de transporte rodoviário e urbano de passageiros; entidades não governamentais de atuação
nacional em trânsito e transporte.
Na justificação, o Autor reconhece a importância dos Conselhos, na tomada de decisões de cunho técnico para o detalhamento que muitas leis demandam para serem aplicadas.
Porém, defende que tal instância seja composta por igual número de membros do Poder Público e da
sociedade civil organizada, para assegurar a legitimidade do colegiado.
Tramitando em rito ordinário, o PL foi distribuído à apreciação conclusiva das Comissões de Viação e
Transportes e de Constituição e Justiça e de Cidadania, cujo parecer será terminativo em relação à constitucionalidade ou juridicidade.
No período regimental, não foram apresentadas emendas ao projeto.
É o relatório.
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II – Voto do Relator
O inciso I do art. 7º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) atribui ao Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN − as funções de órgão máximo normativo e
consultivo do Sistema Nacional de Trânsito.
Aprovado pelo Congresso Nacional, o texto do CTB foi encaminhado à sanção presidencial com vinte e
um membros na composição do CONTRAN. Destes, foram vetados quinze e poupados seis ministérios. A justificação do veto baseou-se na imposição do alto nível técnico do CONTRAN, para atender ao objetivo de formular política e programas estratégicos afeitos ao trânsito, e na necessidade de uma estrutura administrativa
leve capaz de prover decisões com agilidade. Ainda, de acordo com o veto, a representatividade dos setores
organizados da sociedade civil ficaria assegurada pela participação em foros apropriados dentro do CONTRAN,
que são as Câmaras Temáticas. De fato, acham-se em funcionamento seis órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, que são integrados por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento
técnico sobre assuntos específicos para decisões do CONTRAN. São eles: de Assuntos Veiculares, de Educação
para o Trânsito e Cidadania; de Engenharia de Tráfego; da Sinalização e da Via; de Esforço Legal; de Formação
e Habilitação de Condutores; e de Saúde e Meio Ambiente no Trânsito.
Por outro lado, a composição atual do CONTRAN não implica em nenhum tipo de custo, seja de remuneração, transportes ou alimentação.
Ponderamos que o CONTRAN vem cumprindo a contento com suas atribuições, respaldado nas recomendações técnicas das diferentes Câmaras Temáticas, de cuja composição participam representantes do setor
de transporte. Além da agilidade, a inexistência de custos ao erário público contribui para que seja mantida
sua formatação atual.
Pelo exposto, votamos pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei nº 5.990, de 2009.
Sala da Comissão, 3 de julho de 2014. – Deputado Jaime Martins, Relator
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Viação e Transportes, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº
5.990/2009, nos termos do parecer do relator, Deputado Jaime Martins.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Arnaldo Faria de Sá – Presidente, Jesus Rodrigues, Washington Reis e Diego Andrade – Vice-Presidentes, Ângelo Agnolin, Edinho Araújo, Gonzaga Patriota, Hugo Leal, Jaime Martins, Julio Lopes, Lázaro Botelho, Lúcio Vale, Marinha Raupp, Mauro Mariani, Milton Monti, Osvaldo Reis,
Paulão, Pedro Fernandes, Renzo Braz, Rodrigo Maia, Wellington Fagundes, Zoinho, Aureo, Edinho Bez, Fábio
Ramalho, Fabio Reis, Gladson Cameli e Marcelo Castro.
Sala da Comissão, 26 de novembro de 2014. – Deputado Arnaldo Faria de Sá, Presidente
PROJETO DE LEI Nº 4.824-A, DE 2012
(Do Sr. Jerônimo Goergen)
Altera a Lei nº 7.183, de 5 de abril de 1984 para modificar disposições do exercício da profissão do aeronauta; tendo parecer da Comissão de Viação e Transportes, pela aprovação deste,
com substitutivo, e pela rejeição do de nº 7.564/2014, apensado (relator: DEP. JOSÉ STÉDILE).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE VIAÇÃO E TRANSPORTES; TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
I – Relatório
Vem a esta Comissão o Projeto de Lei nº 4.824, de 2012, de autoria do Deputado Jerônimo Goergen. A
iniciativa propõe alterações na Lei nº 7.183, de 1984, que regula o exercício da profissão de aeronauta. São
elas: (i) ordena que o empregador garanta a pilotos e comissários acrescidos à tripulação simples, em voos
internacionais com mais de sete horas de duração, acomodação adequada para o descanso horizontal, em local ausente de ruídos e luminosidade, separado da cabine de passageiros por portas e paredes; (ii) determina
que a escala de serviço do aeronauta não seja mais semanal, mas quinzenal, devendo ser divulgada com cinco
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dias de antecedência para a primeira semana do mês, em substituição ao prazo anterior, de dois dias; (iii) estipula que no estabelecimento das escalas sejam observados os conceitos do Programa de Gerenciamento de
Risco de Fadigas, proposto pela autoridade aeronáutica, em consonância com a OACI; (iv) atribui ao empregador a responsabilidade por arcar com as despesas da revalidação do Certificado Médico Aeronáutico de seus
funcionários; (v) estabelece que o término da jornada de trabalho do aeronauta, quando fora da base, ocorre
no momento do check-in no hotel indicado pelo empregador; além disso, fixa que o término da jornada de
trabalho do aeronauta cuja base seja metrópole com dois ou mais aeroportos ocorra somente quando o aeronauta chegue ao aeroporto cadastrado como sua base contratual, na hipótese de a aeronave ter pousado
em aeroporto diverso, devendo o transporte entre os aeroportos ser fornecido pelo empregador e o tempo
de deslocamento ser computado como tempo de serviço; (vi) apresenta três tabelas – para tripulação simples,
para tripulação composta e para tripulação de revezamento – nas quais, em função do horário de apresentação
ao trabalho do aeronauta e do número de etapas a serem cumpridas, define a duração da jornada de trabalho
do profissional; (vii) determina que a prorrogação da jornada de trabalho do aeronauta, no caso de imperiosa
necessidade, deve estar relacionada tão somente a ocorrência de eventos climáticos ou de catástrofes; a par
disso, manda que as prorrogações de jornada sejam cadastradas e avaliadas na Agência Reguladora, de sorte
que se apure se as justificativas baseadas no critério da imperiosa necessidade estão em conformidade com o
que dita a lei; (viii) fixa que será computado como tempo de trabalho o tempo gasto em deslocamento, fora da
base, que ultrapasse 45 minutos e, na base, quando houver mais de um aeroporto na cidade, todo o tempo de
deslocamento entre aeroportos; (ix) estabelece que a apresentação em aeroporto diverso do de base, em caso
de sobreaviso, ficará sujeita às regras dispostas no § 5º do art. 20 da lei (contagem para jornada de trabalho e
despesa de transporte assumida pelo empregador); (x) determina a redução do tempo de jornada a cumprir
no caso de o aeronauta ser acionado mediante sobreaviso, já tendo cumprido mais de seis horas nessa modalidade; (xi) acrescenta à lei penalidade ao empregador que não fornece acomodação adequada ao aeronauta
requisitado por prazo superior a 3 horas: pagamento em dobro pelas horas de reserva efetivamente cumpridas; (xii) dispõe que só é permitido ao empregado exigir do tripulante uma complementação de voo se o referido empregado estiver fora de sua base; (xiii) altera os limites de voo e de pouso para aeronauta que integre
tripulação simples ou composta, os quais passam a seguir tabela apresentada no art. 21 da lei; (xiv) exige que
os locais de repouso do aeronauta, fora de sua base, tenham características tais que lhe permitam descansar
adequadamente; (xv) altera o art. 36, de maneira que a proibição de o aeronauta trabalhar na madrugada seguinte, tendo trabalhado na anterior, seja substituída pela proibição de o aeronauta trabalhar por mais de duas
madrugadas consecutivas, após ter trabalhado em uma (excetua o caso de tripulante de aeronave de carga);
(xv) acrescenta dispositivo ao art. 37, para determinar que as folgas simples devem compreender ao menos
duas noites locais; (xvi) aumenta, de 8 para 12, o número de folgas cujo período seja de 24 horas, em um mês,
assim como, de 2 para 4, o número de folgas que devem ser planejadas para compor grupo de descanso com,
pelo menos, dois períodos consecutivos de 24 horas; (xvii) impede a existência de outra forma de pagamento
dos vencimentos do aeronauta que não seja por hora de voo efetuada; (xviii) estipula que em aeronave empregada em voo regular haja equipamento auxiliar para aquecer a refeição fornecida aos aeronautas; (ixx) ordena que o transportador forneça ao aeronauta, gratuitamente, e no tempo adequado, peças de reposição do
vestuário profissional e equipamentos novos que devam substituir os petrechos desgastados; (xx) autoriza a
repartição, em dois, do período de férias do aeronauta.
Justificando a proposta, o autor afirma que as mudanças sugeridas no regime e nas condições de trabalho do aeronauta têm relação com pesquisas científicas realizadas nesse campo. Argumenta que aeronautas
não podem ser levados à fadiga, sob pena de se colocar em risco a segurança do transporte aéreo. Diz que,
no atual contexto da aviação, em que se prima pela competitividade e pela eficiência, a legislação de muitos
países vem sendo alterada para abrigar medidas que diminuam o estresse e a fadiga dos que atuam no transporte aéreo. É o que pretende com a iniciativa.
Não houve emendas ao projeto.
Em dezembro de 2013, entreguei Parecer a essa Comissão, posteriormente retirado para melhor apreciação. Isto porque, em 14 de maio deste ano, por requerimento do nobre Deputado Rodrigo Maia, esta Comissão
de Viação e Transportes realizou importante Audiência Pública para debater o Projeto de Lei e as propostas e
ideias que gravitam em torno dele. Uma Audiência Pública de sucesso, da qual participaram várias entidades
representativas do setor, a saber:
RONALDO JENKINS – Diretor de Segurança e Operações de Voo da Associação Brasileira das Empresas
Aéreas – ABEAR;
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PAULO ROGÉRIO LICATI – Especialista em Gerenciamento de Fadiga na Aviação, da Associação Brasileira
de Pilotos de Aviação Civil – ABRAPAC;
LUIZ DA ROCHA CARDOSO PARÁ – Presidente do Sindicato Nacional dos Aeroviários – SNA;
MARCELO CERIOTTI – Presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas – SNA;
TULIO EDUARDO RODRIGUES – Presidente da ASAGOL;
NELSON PAIM – Presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola – SINDAG;
TIAGO ROSA – Diretor e Especialista em Gerenciamento de Fadiga na Aviação do Sindicato Nacional dos
Aeronautas;
FRIDA MARINA FISCHER – Professora Doutora Especialista em Fadiga – USP.
Estas entidades trouxeram suas diferentes visões sobre as questões em debate, trazendo contribuições
importantes, para as propostas em discussão nesta Casa Legislativa.
Recentemente, em 28 de maio do corrente ano, a Mesa Diretora determinou a apensação do Projeto de
Lei nº 7.564, de 2014, de autoria do nobre Deputado Carlos Bezerra, que propõe alteração na Lei nº 7.183, de
1984, para instituir o pagamento de adicional de periculosidade de 30% sobre o salário aos tripulantes obrigados a permanecer no interior da aeronave durante os procedimentos de reabastecimento.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Diga-se, em primeiro lugar, que o Projeto de Lei nº 4.824, de 2012, caminha na direção de dar resposta
a um problema patente na aviação comercial, assim considerado tanto por quem atua na atividade como por
quem a submete a pesquisa científica: a fadiga dos tripulantes.
A legislação laboral do aeronauta, no Brasil – como de resto em diversos países –, não acompanhou a
profunda alteração havida no modelo de exploração do transporte aéreo, cujo início se pode debitar à famosa desregulamentação do setor promovida nos Estados Unidos há pouco mais de trinta anos. Desde então, o
ambiente muito mais propício à concorrência exigiu do transportador que desse atenção máxima à produtividade das aeronaves, colocando-as no ar o maior tempo que fosse possível. Obviamente, essa nova orientação
empresarial repercutiu fortemente no ritmo e modo de trabalho dos tripulantes, obrigados a atuar sempre
nos limites da jornada de voo, além de se sujeitarem cada vez com mais frequência a períodos de atividade
noturna e a escalas de serviço impostas de forma repentina. Em adição, pioraram muito as condições de trânsito nas grandes cidades, tornando os deslocamentos entre aeroporto e residência ou hotel bastante demorados, tempo que, segundo a norma em vigor, é subtraído do período de descanso do tripulante. Finalmente,
os hotéis cujas diárias se mantiveram, nos últimos anos, compatíveis com a remuneração dos tripulantes, de
acordo com declaração da maioria deles, não oferecem instalações e serviços adequados ao pleno descanso.
É fora de dúvida, portanto, que os aeronautas estão bem mais suscetíveis à fadiga nos dias de hoje, sob
o presente modus operandi da indústria do transporte aéreo. Isso é grave. Especialistas diversos relatam que
o profissional fatigado custa a responder a estímulos, comete mais erros e tem dificuldades de memória. Em
suma, seu desempenho é bastante prejudicado.
Levantamentos estatísticos relacionados à segurança de voo apontam que a fadiga responde diretamente por algo entre 4% e 8% dos acidentes aeronáuticos. Não por acaso, muitos países vêm adotando normas
voltadas ao gerenciamento do risco de fadiga na aviação, sob os auspícios da própria Organização da Aviação Civil Internacional – OACI, que, em 2011, após alguns anos de trabalho, divulgou o DOC 9966 (Fatigue Risk
Management Systems: Manual for Regulators), manual de orientação para os agentes que atuam no campo da
regulação da segurança operacional do transporte aéreo.
No Brasil, a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC – está trabalhando no sentido de incorporar à legislação as recomendações do DOC 9966, já tendo posto sob avaliação pública minuta de emenda ao RBAC – Regulamento Brasileiro de Aviação Civil – 121. Muito embora isso represente significativo avanço no combate ao
cansaço das tripulações – pois compele as empresas a se ocupar com mitigar as causas do problema, tomando
por base conclusões científicas –, não afasta em absoluto a necessidade de se modificar alguns parâmetros da
jornada de trabalho do aeronauta, os quais acabam por emoldurar o cenário laboral em que podem ter lugar
medidas de gerenciamento de risco de fadiga. Dito de outra forma, é provável que as medidas que visem a
evitar ou reduzir a extenuação dos trabalhadores não sejam bem-sucedidas se atacarem exclusivamente fatores de ordem individual (condições psicológica e física do tripulante), ignorando o estresse provocado pela
própria delimitação legal vigente dos períodos de trabalho e folga, que é incompatível com o bem estar dos
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profissionais, mas que tende a continuar sendo aplicada por força mesmo da pressão concorrencial existente no transporte aéreo. Cabe intervir no campo legislativo, portanto, não sem antes fazer a seguinte reflexão.
O projeto de lei em exame, por reduzir limites da jornada de voo dos aeronautas, pode dar margem a
críticas de quem entenda que tal medida há de provocar elevação de custo operacional para as empresas e,
consequentemente, elevação também dos preços das passagens. Conquanto não se queira aqui desconsiderar
a hipótese – que evidentemente tem lógica –, é preciso dizer que a repercussão da proposta não soa tão grave
assim. Bem ao contrário. Pode-se afirmar, com base nos planos de contas das companhias, que o gasto adicional
derivado do cumprimento de jornadas menos extensas pelos tripulantes não ultrapassará, grosso modo, um ou
dois por cento do custo operacional, para o qual a despesa com pessoal, em sua totalidade (equipe de ar e de
terra), contribui com não mais do que dez por cento (dados de 2008). Vale registrar que apenas a aquisição de
combustível vem representando perto de quarenta por cento do custo operacional das empresas. Diante desse fato, a simples equalização da alíquota de ICMS cobrado sobre o QAV (querosene de aviação), que hoje tem
no Estado de São Paulo, centro da aviação comercial, seu percentual mais elevado, já bastaria para compensar,
com folga, qualquer despesa adicional decorrente de ajustes legais na jornada do trabalhador. De mais a mais,
a instituição de condições mais apropriadas para o exercício da atividade, aproximando-o do ciclo biológico
natural, produzirá efeito positivo no desempenho dos aeronautas, diminuindo erros no trabalho e o absentismo.
Não obstante concordar com a ideia trazida pelo nobre autor, de atualizar a Lei que, hoje, rege a profissão
de aeronauta creio necessário promover profundas modificações na proposta original. Move-me tal intenção
e abastece-me com conteúdo, o resultado dos debates levados a efeito na Audiência Pública aqui realizada,
bem como proposta detalhada pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas – SNA, a mim trazida e comigo debatida pelos integrantes daquela entidade.
Além das ideias contidas em referida proposta, identifico a necessidade de incluir, nos dispositivos do
Projeto de Lei, importante excepcionalidade, que já está presente, em parte, na forma original da Lei: refiro-me
ao tratamento diferenciado a ser dado à regulação da profissão dos aeronautas que atuam nos Serviços Aéreos Especializados, descritos no art. 201, do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565, de 19 de dezembro
de 1986), a seguir transcrito:
“Art. 201. Os serviços aéreos especializados abrangem as atividades aéreas de:
I – aerofotografia, aerofotogrametria, aerocinematografia, aerotopografia;
II – prospecção, exploração ou detecção de elementos do solo ou do subsolo, do mar, da plataforma
submarina, da superfície das águas ou de suas profundezas;
III – publicidade aérea de qualquer natureza;
IV – fomento ou proteção da agricultura em geral;
V – saneamento, investigação ou experimentação técnica ou científica;
VI – ensino e adestramento de pessoal de voo;
VII – provocação artificial de chuvas ou modificação de clima;
VIII – qualquer modalidade remunerada distinta do transporte público.“
Creio fundamental que se mantenha o caráter de excepcionalidade para os Serviços Aéreos Especializados, que devem ter tratamento próprio, que atenda à peculiaridade e às condições especiais em que são
realizados. A própria OACI não regulamenta esse segmento, atendo-se à aviação comercial e de transporte de
passageiros. Ratifica, assim, o caráter excepcional de que se reveste o serviço especializado, que deve ser submetido a regramento próprio.
E o mesmo Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986) em seu art. 202,
consolida a excepcionalidade a um dos segmentos dos Serviços Especializados, ao remeter a regulamento especial os serviços aéreos que tenham por fim proteger ou fomentar o desenvolvimento da agricultura. O reconhecimento dessa especificidade é dado, também, pela existência de norma exclusiva da ANAC, o RBAC 137
– Regulamento Brasileiro de Aviação Civil nº 137, que trata das operações aéreas que tenham por fim proteger
ou fomentar o desenvolvimento da agricultura.
Assim, é perfeitamente compreensível que o tratamento a ser dado à jornada de trabalho e a aspectos
correlatos que envolvam os aeronautas que atuam nesses segmentos acima descritos, tais como aerofotogrametria, publicidade etc., seja tratado de forma diferenciada daquela que, de forma mais ou menos uniforme, regerá
a aviação regular de transporte de passageiros. A jornada de trabalho e os demais aspectos, no que concerne
aos segmentos aqui apontados, devem seguir, obviamente, formas específicas de regulação, considerando-se
a forma diferenciada de prestação dos serviços e as peculiaridades de cada atividade.
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Parece-nos que as Convenções Coletivas de Trabalho seriam o melhor ponto de estabelecimento de normas, muito embora outras formas possam ser utilizadas. No entanto, tenho convicção que a Lei, por sua rigidez
e uniformidade de tratamento, não é o melhor instrumento de normatização, neste caso.
Voltando à parte principal do Projeto de Lei, entendo mais conveniente, sob a ótica do aprimoramento
da legislação aeroviária, no que concerne à segurança do voo e do setor aeronáutico nacional e amparado pelos estudos científicos acerca dos riscos decorrentes da fadiga do trabalho, adotar a maior parte das propostas
trazidas pelo SNA, não sem antes analisá-las à luz da conveniência para o setor aeronáutico nacional. Entendo
que, assim, a Comissão de Viação e Transportes estará dando importante contribuição à atualização da Lei que
rege a profissão do aeronauta, tornando-a contemporânea com os novos tempos, com as inovações ocorridas
no campo da aeronáutica e, principalmente, com os estudos científicos sobre fadiga e comportamentos humanos em situações de estresse.
Em decorrência das inúmeras modificações que proponho, optei por oferecer Emenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei.
No que se refere ao Projeto de Lei nº 7.564, de 2014, apensado, entendo que, a despeito da nobre intenção do autor, não merece prosperar, tendo em vista já estarmos propondo modificações de monta nos aspectos
de remuneração e demais aspectos relativos à atuação dos aeronautas, além de julgarmos de difícil – senão
impossível – aplicação prática a disposição nele contida. Julgamos que sua transformação em lei traria mais
dificuldades e impasses de interpretação do que os potenciais benefícios propostos aos tripulantes.
Voto, assim, pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.824, de 2012, na forma do Substitutivo que
apresento e pela rejeição do Projeto de Lei nº 7.564, de 2014.
Sala da Comissão, 14 de julho de 2014. – Deputado José Stédile, Relator
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI No 4.824, DE 2012
Dispõe sobre o exercício da profissão do aeronauta e revoga a Lei nº 7.183, de 5 de abril de 1984.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO IDAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARESSEÇÃO IDO AERONAUTA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO
Art. 1° Esta lei regula o exercício das profissões de pilotos, comissários de voo e mecânicos de voo.Art. 2°
O trabalhador, no exercício de função específica a bordo de aeronave, de acordo com as prerrogativas da licença de que é titular e mediante contrato de trabalho, tem a designação de tripulante.Art. 3° O tripulante que se
deslocar a serviço do empregador, em aeronave própria ou não, sem exercer função a bordo de aeronave, tem a
designação de tripulante extra a serviço.Parágrafo único. O tripulante extra a serviço será considerado como um
tripulante a serviço no que diz respeito aos limites da jornada de trabalho, alimentação, repouso e remuneração.
Art. 4° Entende-se como tripulantes técnicos, os pilotos e mecânicos de voo e por tripulantes de cabine,
os comissários de voo.
Art. 5° Os tripulantes técnicos e de cabine são profissionais devidamente habilitados pela Autoridade de
Aviação Civil Brasileira para o exercício de atividade a bordo de aeronave civil, mediante contrato de trabalho.
§ 1° Esta lei aplica-se aos tripulantes técnicos e de cabine que exerçam suas funções nas seguintes atividades:
I – em empresas de aviação regular;
II – nos serviços de táxi aéreo;
III – em escolas de aviação civil ou Aeroclubes, na função de instrutores de voo;
IV – nos Serviços Aéreos Especializados (SAE), abrangendo os seguintes serviços:
a) aerofotografia, aerofotogrametria, aerocinematografia, aerotopografia;
b) prospecção, exploração ou detecção de elementos do solo ou do subsolo;
c) publicidade aérea de qualquer natureza;
d) fomento ou proteção da agricultura ou do meio ambiente;
e) saneamento, investigação ou experimentação técnica ou científica.
V – em serviços privados, tripulando aeronaves da categoria administrativa, da indústria, comércio ou
quando contratados em aeronaves particulares.
VI – em serviços de transporte exclusivo de cargas.Art. 6° Esta lei aplica-se aos tripulantes técnicos e de cabine que
exerçam suas funções a bordo de aeronave estrangeira, em virtude de contrato de trabalho regido pelas leis brasileiras.
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Art. 7° O exercício das profissões de piloto, mecânico de voo e comissário de voo, previstas nesta Lei, é privativo de brasileiros.§ 1º As empresas brasileiras que operam em linhas internacionais poderão utilizar comissários estrangeiros, desde que o número destes não exceda a 1/3 (um terço) dos comissários existentes a bordo da
aeronave.§ 2º Todas as empresas nacionais ou estrangeiras, operando voos domésticos em território brasileiro,
terão obrigatoriamente seu quadro de tripulantes composto por brasileiros natos ou naturalizados, com contrato
de trabalho regido pela legislação brasileira.Art. 8° São tripulantes técnicos:I – COMANDANTE: piloto responsável
pela operação e segurança da aeronave, exercendo a autoridade que a legislação aeronáutica lhe atribui.
II – COPILOTO: piloto que auxilia o comandante na operação da aeronave; eIII – MECÂNICO DE VOO: auxiliar do comandante, encarregado da operação e controle de sistemas diversos, conforme especificação dos
manuais técnicos da aeronave.
Parágrafo único. O Comandante de empresa aérea regular ou de taxi aéreo poderá exercer função de instrutor e/ou checador na empresa contratante, desde que habilitado pela Autoridade de Aviação Civil Brasileira.
Art. 9° São tripulantes de cabine:I – o COMISSÁRIO, que é o auxiliar do comandante, encarregado do cumprimento das normas relativas à segurança e atendimento dos passageiros a bordo e da guarda de bagagens,
documentos, valores e malas postais que lhe tenham sido confiados pelo comandante;
II – os operadores de equipamentos especiais instalados em aeronaves homologadas para serviços aéreos especializados, devidamente autorizados pela Autoridade de Aviação Civil Brasileira, e demais profissionais
que exerçam atividade remunerada a bordo de aeronaves.Art. 10. A guarda dos valores fica condicionada à
existência de local apropriado e seguro na aeronave, sendo responsabilidade do empregador atestar a segurança do local.Parágrafo único. A guarda de cargas e malas postais em terra somente será confiada ao comissário quando no local inexistir serviço próprio para essa finalidade.
SEÇÃO II
DAS TRIPULAÇÕES
Art. 11. Tripulação é o conjunto de tripulantes que exercem função a bordo de aeronave.Art. 12. Uma
tripulação poderá ser: mínima, simples, composta e de revezamento.Art. 13. Tripulação mínima é a determinada na forma da certificação de tipo de aeronave e a constante do seu manual de operação, homologada pela
Autoridade de Aviação Civil Brasileira, sendo permitida sua utilização em voos: locais de instrução, de experiência, de vistoria e de traslado.Art. 14. Tripulação simples é a constituída de uma tripulação mínima, acrescida,
quando for o caso, dos tripulantes necessários à realização do voo.Art. 15. Tripulação composta é a constituída,
basicamente de uma tripulação simples, acrescida de um piloto qualificado em nível de piloto em comando,
um mecânico de voo, quando o equipamento assim o exigir, e no mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do
número de comissários.Art. 16. Tripulação de revezamento é a constituída de uma tripulação simples, acrescida de mais um piloto qualificado em nível de piloto em comando, um co-piloto, um mecânico de voo, quando
o equipamento assim o exigir, e de 50% (cinquenta por cento) do número de comissários.Art. 17. Aos tripulantes compondo tripulações compostas ou de revezamento, será assegurado descanso em acomodações de
categoria 1 (um), 2 (dois) ou 3 (três), em número de assentos ou compartimentos que assegurem no mínimo
90 (noventa) minutos de descanso nas tripulações compostas e 120 minutos nas tripulações de revezamento.
§ 1º Constituem:
I – Descanso categoria 1 (um): acomodações adequadas para o descanso horizontal. Entende-se por acomodações adequadas, compartimentos isolados do contato com passageiros, por meio de portas e paredes,
que deverão propiciar ausência de ruídos e luminosidade proveniente da cabine de passageiros, bem como
total privacidade aos tripulantes durante o seu descanso. II – Descanso categoria 2 (dois): acomodações similares à classe executiva de passageiros, estando o assento fora da cabine de comando e separado das poltronas
de passageiros, por no mínimo, uma cortina escura, não podendo ser localizada na mesma fileira das poltronas destinadas aos passageiros, ou próxima aos toaletes e áreas de serviço ou manejo de alimentos, com as
seguintes medidas mínimas:a) mínimo 45º (quarenta e cinco graus) de reclinação em relação ao eixo vertical;b)
largura de no mínimo 55 (cinquenta e cinco) polegadas;c) distância entre poltronas de no mínimo 20 (vinte)
polegadas; ed) suporte para descanso das pernas e dos pés.III – descanso categoria 3 (três): acomodação com
assento fora da cabine de comando e separado das poltronas de passageiros, por no mínimo uma cortina escura, constando de poltrona com reclinação mínima de 30º (trinta graus) em relação ao eixo vertical e suporte
para descanso das pernas e dos pés e não poderá ser localizada próxima aos toaletes e aéreas de serviço ou
manejo de alimentos. § 2° O descanso categoria 3 (três) somente poderá ser aplicado em aeronaves com apenas 1 (um) corredor.§ 3° Aos tripulantes técnicos, será garantido descanso categoria 1 (um) em aeronaves com
2 (dois) ou mais corredores.§ 4º Em aeronaves que não dispuserem de descanso categoria 1, será permitido o
descanso categoria 2, desde que em poltrona horizontal.

Dezembro de 2014

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sábado 6

93

§ 5° Aos tripulantes definidos no inciso II, § 1º do Art. 5º desta Lei, efetuando voos com tripulação composta,
serão asseguradas poltronas reclináveis para o descanso, localizadas fora da cabine de comando da aeronave.
§ 6° Aos tripulantes de cabine, realizando voos em tripulações compostas ou de revezamento, será assegurado número de acomodações para descanso a bordo igual à metade do total de tripulantes de cabine
que compõem a tripulação, com aproximação para o inteiro superior.Art. 18. A Autoridade de Aviação Civil
Brasileira, considerando o interesse da segurança de voo, as características da rota e do voo e a programação a
ser cumprida poderá determinar a composição da tripulação ou as modificações que se tornarem necessárias
para a realização do voo.Art. 19. As tripulações compostas ou de revezamento só poderão ser empregadas em
voos internacionais, mediante prévia programação.
§ 1° Uma tripulação composta poderá ser utilizada em voos domésticos para atender a atrasos ocasionados por condições meteorológicas desfavoráveis ou por trabalhos de manutenção não programados.§ 2º Os
tripulantes definidos no inciso II, § 1º do artigo 5º desta lei, poderão efetuar voos domésticos com tripulação
composta, quando transportando enfermo ou órgãos para transplante.
Art. 20. Um tipo de tripulação só poderá ser alterado no início da jornada do voo.
CAPÍTULO II
DO REGIME DE TRABALHO
SEÇÃO I
DA ESCALA DE SERVIÇO
Art. 21. A determinação para a prestação de serviço dos tripulantes, respeitados os períodos de folgas
e repousos regulamentares, será feita:I – mediante escala ou convocação, para realização de cursos, reuniões,
exames relacionados com treinamento e verificação de proficiência técnica;II – mediante escala, no mínimo
mensal, divulgada com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.§ 1° Os tripulantes definidos pelos incisos II e V
do § 1º do art. 5º desta Lei, terão suas escalas de prestação de serviço divulgadas com antecedência mínima
de 2 (dois) dias, antes do início de cada semana.
§ 2º A folga consecutiva prevista no art. 60 desta Lei, deverá ser divulgada com antecedência mínima de
dois dias antes do início do mês subsequente.
§ 3° Os tripulantes definidos pelo inciso III, § 1° do art. 5° desta Lei, terão sua escala de prestação de serviço divulgada com antecedência mínima de 2 (dois) dias, antes do início de cada mês.
§ 4º Na escala de serviço constará o período em que o instrutor estará disponível para prestação das
suas atividades.
Art. 22. Os tripulantes definidos pelo inciso I do § 1° do art. 5° desta Lei terão em suas escalas planejadas,
um período máximo de 4 (quatro) horas de tempo em solo entre etapas de voo em uma mesma jornada.Art.
23. Os tripulantes definidos pelo inciso I e VI do § 1° do art. 5° desta Lei terão as escalas de voos planejadas e
executadas com base nos conceitos de Gerenciamento de Risco da Fadiga Humana recomendados pela Organização de Aviação Civil Internacional – OACI. § 1° As empresas aéreas comerciais que possuírem um Programa
de Gerenciamento de Risco da Fadiga Humana aprovado pela Autoridade de Aviação Civil Brasileira, respeitarão os seguintes limites nas programações de voo de seus tripulantes:I – em aeronaves turboélice, no período
de 30/365 dias: 100/1000 horas;II – em aeronaves a jato, no período de 30/365 dias: 90/900 horas; III – máximo
de duas madrugadas consecutivas previstas na escala de trabalho;
IV – máximo de três madrugadas a cada período de 168 (cento e sessenta e oito) horas; eV – o disposto
no inciso anterior não se aplica aos tripulantes definidos pelo inciso VI do §1° do art. 5° desta Lei, que terão limite máximo de 4 (quatro) madrugadas a cada período de 168 (cento e sessenta e oito) horas.§ 2° Os tripulantes
definidos no inciso I e VI do § 1° do art. 5° desta Lei, que operarem em empresas que não possuam Programa
de Gerenciamento do Risco da Fadiga Humana aprovado pela Autoridade de Aviação Civil Brasileira, e que tiverem sua jornada de trabalho transcorrida, total ou parcialmente, entre as 23:00 horas (local) e 06:59 horas
(local), não poderão ser escalados para a programação subsequente nesse mesmo período, sendo permitida
a programação de no máximo 2 (duas) madrugadas de voos, nunca consecutivas, no período de 168 (cento e
sessenta e oito) horas.§ 3° A implantação, gerenciamento e fiscalização dos Programas de Gerenciamento do
Risco da Fadiga Humana serão definidos pela Autoridade de Aviação Civil Brasileira em normativo próprio e
em conjunto com Comitê Assessor formado por representantes da entidade de classe trabalhadora, entidade patronal e especialistas convidados, na forma disposta no Regulamento.§ 4° Este artigo entrará em vigor 6
(seis) meses após a publicação da normativa da Autoridade de Aviação Civil Brasileira ou 12 (doze) meses após
a publicação desta lei, o que ocorrer primeiro.Art. 24. Entende-se como madrugada, para efeitos desta lei, o
período transcorrido, total ou parcialmente, entre as 23:00 horas (local) e as 06:59 horas (local).Art. 25. É de
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responsabilidade do empregador o custeio dos Certificados de Habilitação Técnica (CHT) de seus tripulantes,
e responsabilidade do tripulante manter em dia seu Certificado Médico Aeronáutico (CMA), como estabelecidos na legislação em vigor, cabendo ao empregador o controle das respectivas datas de vencimento, a fim de
que sejam programadas, na escala de serviço do tripulante, as datas para execução dos respectivos exames.
Parágrafo único. Cabe ao empregador o ônus do pagamento ou reembolso dos valores pagos pelo tripulante,
inclusive exames complementares, relativos à revalidação do Certificado Médico Aeronáutico (CMA), Certificado
de Habilitação Técnica (CHT), exames de proficiência linguística e eventuais taxas com documentos necessários
à execução de suas funções contratuais.
Art. 26. As disposições constantes nesta Seção não se aplicam aos aeronautas que operam nos Serviços
Aéreos Especializados, cujo serviço caracteriza-se como externo, nos termos do disposto no art. 62, inciso I, da
Consolidação das Leis do Trabalho.
SEÇÃO II
DA JORNADA DE TRABALHO
Art. 27. Jornada é a duração do trabalho do tripulante, contada entre a hora da apresentação no local de
trabalho e a hora em que o mesmo é encerrado.§ 1° A jornada na base contratual será contada a partir da hora
de apresentação do tripulante no local de trabalho.§ 2° Fora da base contratual, a jornada será contada a partir da hora de apresentação do tripulante no local estabelecido pelo empregador.§ 3° Nas hipóteses previstas
nos parágrafos anteriores deste artigo, a apresentação no aeroporto não deverá ser inferior a 30 (trinta) minutos da hora prevista para o início do voo para operações domésticas e 60 (sessenta) minutos da hora prevista
para o início do voo para operações internacionais.§ 4° A jornada será considerada encerrada 30 (trinta) minutos após a parada final dos motores quando em operações domésticas e 45 (quarenta e cinco) minutos após
a parada dos motores quando em operações internacionais.Art. 28. Os tripulantes definidos pelo inciso I e VI
do § 1º do art. 5º desta Lei, nos casos onde a base contratual for situada em município ou conurbação urbana
dotada de dois ou mais aeroportos a uma distância inferior a 50 (cinquenta) quilômetros, terão um aeroporto
definido como base contratual pelo empregador.§ 1° No caso de apresentação ou término de voo em aeroporto diferente do definido como base contratual, deverá o empregador disponibilizar transporte gratuito entre
os aeroportos para o deslocamento dos tripulantes em intervalos de no máximo 1 (uma) hora.§ 2° No caso de
viagem que tenha seu início em aeroporto diferente do indicado como base contratual, o repouso mínimo
regulamentar que antecede a jornada será acrescido em no mínimo 2 (duas) horas.§ 3° No caso de viagem
que termine no aeroporto que não o indicado como base contratual, o repouso mínimo regulamentar será
acrescido em no mínimo 2 (duas) horas.§ 4° No caso de viagem que termine no aeroporto que não o indicado
como base contratual, com a próxima viagem programada para ter início em aeroporto diferente do indicado
como base contratual do tripulante, o repouso mínimo será acrescido de no mínimo 4 (quatro) horas. Art. 29.
Será fornecido transporte gratuito aos tripulantes definidos pelo inciso I e VI do § 1° do art. 5° desta Lei, sempre
que iniciarem a programação de voo em aeroporto distante mais de 50 (cinquenta) quilômetros do aeroporto
indicado como base contratual, sendo o tempo de deslocamento remunerado nas mesmas bases da hora de
reserva e a jornada de trabalho computada a partir do horário de saída da base contratual.
Art. 30. Para os fins desta Lei, os tripulantes definidos pelo inciso I e VI do § 1º do art. 5º desta lei, em
deslocamento entre o local de repouso e o local da apresentação, fora da base contratual e em condução fornecida pela empresa, terão o tempo superior a 60 (sessenta) minutos computado como jornada de trabalho.
Art. 31. Em caso de interrupção de jornadas, os tripulantes definidos pelos incisos II e V do § 1º do art. 5º desta
Lei poderão ter suas jornadas de trabalho acrescidas até a metade do tempo da interrupção, nos seguintes casos:
I – quando houver interrupção da jornada fora da base contratual, superior a 3 (três) horas e inferior a 6
(seis) horas consecutivas e for proporcionado pelo empregador um local para descanso, separado do público,
com controle de temperatura e luminosidade;II – quando houver interrupção da jornada fora da base contratual, superior a 6 (seis) horas e inferior a 10 (dez) horas consecutivas, e for proporcionado pelo empregador
quartos individuais, com banheiro privativo, condições adequadas de higiene e segurança, mínimo ruído, controle de temperatura e luminosidade.Art. 32. Os tripulantes definidos pelo inciso I e VI do § 1° do art. 5° desta
Lei, quando em tripulação mínima ou simples, terão suas jornadas de trabalho computadas respeitando os seguintes critérios:I – Os operadores que não possuam Programa de Gerenciamento do Risco de Fadiga Humana
homologado pela Autoridade de Aviação Civil Brasileira, respeitarão os seguintes limites diários de jornada de
trabalho e horas de voo para tripulações mínima ou simples:
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§ 7º Até que o Art. 23 desta Lei comece a vigorar, serão respeitados os seguintes limites:
I – de jornada de trabalho:
a) 11 (onze) horas, se integrante de uma tripulação mínima ou simples;
b) 14 (quatorze) horas, se integrante de uma tripulação composta; e
c) 20 (vinte) horas, se integrante de uma tripulação de revezamento.II – de horas de voo:
a) 9 (nove) horas e 30 (trinta) minutos de voo, na hipótese de integrante de uma tripulação mínima
ou simples;
b) 12 (doze) horas de voo, na hipótese de integrante de uma tripulação composta;
c) 15 (quinze) horas de voo, na hipótese de integrante de uma tripulação de revezamento.
§ 8° Operações especiais e diferenciadas, que possivelmente extrapolem os limites previstos nesta lei,
poderão ser aprovadas pela Autoridade de Aviação Civil Brasileira, desde que validadas pelo Comitê formado
em consonância com o § 3º do art. 23 desta lei.
Art. 34. Os tripulantes definidos pelo inciso II, III e V do §1º do art. 5º desta Lei, terão a duração da jornada
de trabalho limitada a:I – 11 (onze) horas, se integrante de uma tripulação mínima ou simples;II – 14 (quatorze)
horas, se integrante de uma tripulação composta; eIII – 20 (vinte) horas, se integrante de uma tripulação de
revezamento.Parágrafo único. Os tripulantes definidos pelo inciso III do §1º do art. 5º desta Lei, terão as horas
de aulas teóricas ministradas em solo contabilizadas como jornada de trabalho.
Art. 35. Os tripulantes definidos pelo inciso II, III e V, § 1º do Art. 5º desta Lei, terão para todos os efeitos,
a hora de trabalho noturna computada como de 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.
Art. 36. Os limites da jornada de trabalho poderão ser ampliados de 60 (sessenta) minutos, a critério
exclusivo do comandante da aeronave, e nos seguintes casos:I – inexistência, em local de escala regular, de
acomodações apropriadas para o repouso da tripulação e dos passageiros;II – espera demasiadamente longa,
fora da base contratual, em local de espera regular intermediária, ocasionada por condições meteorológicas
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desfavoráveis ou por trabalho de manutenção; ouIII – por imperiosa necessidade, entendida como consequência de eventos meteorológicos ou catástrofes, hipótese que não se configura nos casos de falha ou falta administrativa, em razão da escala, de atrasos ou cancelamentos de voos.§ 1º Qualquer ampliação dos limites das
horas de trabalho deverá ser comunicada pelo comandante ao empregador, no máximo em 24 (vinte e quatro)
horas após a viagem, o qual, no prazo de 15 (quinze) dias, submeterá à apreciação da Autoridade de Aviação
Civil Brasileira.§ 2º O tempo excedente aos limites da jornada de trabalho será remunerado como hora de voo
em dobro e o repouso mínimo da tripulação acrescido de duas (2) horas.
Art. 37. Para as tripulações simples, o trabalho noturno não excederá de 10 (dez) horas.
Art. 38. Os tripulantes definidos nos incisos II e V do § 1° do art. 5° desta Lei, quando operando aeronaves
de asa rotativa, poderão ter a duração da jornada acrescida de até 1 (uma) hora para atender, exclusivamente,
a trabalhos de manutenção.
Art. 39. Os tripulantes definidos no inciso III do § 1° do art. 5° desta Lei, poderão ter os limites de jornada
ampliados de 60 (sessenta) minutos, a critério exclusivo do comandante da aeronave, e nos seguintes casos:I
– manutenção não programada da aeronave, fora da base contratual, quando se tratar de voo de navegação;
ouII – espera demasiadamente longa por condições meteorológicas desfavoráveis, quando fora da base contratual e em voo de retorno à mesma.
Art. 40. A duração do trabalho do tripulante, computados os tempos de voo, de serviço em terra durante a viagem, de reserva e de 1/3 (um terço) do sobreaviso, assim como o tempo do deslocamento, como
tripulante extra a serviço, para assumir voo ou retornar à base após o voo e os tempos de treinamento em
simulador, cursos online, treinamentos e reuniões não excederá a 44 (quarenta e quatro) horas semanais e
176 (cento e setenta e seis) horas mensais.§ 1º Os tripulantes definidos pelo inciso II e V do § 1º do art. 5º
desta Lei, terão como período máximo de trabalho consecutivo de 21 (vinte e um) dias, contados do dia de
saída do aeronauta de sua base contratual até o dia do regresso a ela. § 2º Aos tripulantes definidos pelo
inciso II e V do § 1º do art. 5º desta Lei, o período consecutivo de trabalho, no local de operação, não poderá exceder a 17 (dezessete) dias.
§ 3º Os tripulantes referidos no inciso II do § 1º do art. 5º, quando operando aeronaves de asa rotativa
exclusivamente no atendimento de plataformas marítimas, terão a jornada semanal máxima de 60 horas.
Art. 41. As disposições constantes nesta Seção não se aplicam aos aeronautas que operam nos Serviços
Aéreos Especializados, cujo serviço caracteriza-se como externo, nos termos do disposto no art. 62, inciso I, da
Consolidação das Leis do Trabalho.
SEÇÃO III
DO SOBREAVISO E RESERVA
Art. 42. Sobreaviso é o período de tempo nunca inferior a 6 (seis) horas e não excedente a 12 (doze) horas,
em que o tripulante permanece em local de sua escolha, à disposição do empregador, devendo apresentar-se
no aeroporto ou outro local determinado, no prazo de 90 (noventa) minutos após receber comunicação para
o início de nova tarefa.
§ 1º Os tripulantes definidos pelo inciso I e VI do § 1º do art. 5º desta Lei, quando a base contratual for
situada em conurbação urbana dotada de dois ou mais aeroportos, terão prazo limite para a apresentação de
150 (cento e cinquenta) minutos após receber comunicação para o início de nova tarefa.
§ 2º Os tripulantes definidos pelo inciso I e VI do § 1º do art. 5º desta lei, quando comunicados de nova
tarefa, tendo cumprido mais de 6 (seis) horas de sobreaviso, terão a jornada de trabalho a ser cumprida reduzida em 1/3 (um terço) do tempo de sobreaviso excedente à sexta hora.§ 3º Para efeito de remuneração, as
horas de sobreaviso serão pagas:
I – como horas de voo, à base de 1/3 (um terço) do valor da hora normal; eII – quando convocado para
nova tarefa, considerando-se o período de tempo entre o início do sobreaviso e o horário da apresentação
do tripulante no local estipulado pelo empregador.§ 4º Caso o tripulante não seja convocado para uma tarefa
durante o período de sobreaviso, o tempo de descanso mínimo regulamentar deverá ser respeitado antes do
início de nova tarefa.
§ 5º Os tripulantes definidos pelos incisos II, III e V do § 1º do art. 5º desta Lei, terão descanso mínimo de
8 (oito) horas antes de uma nova tarefa, quando não acionados em sobreaviso.
§ 6º Os tripulantes definidos pelos incisos I e VI do § 1º do artigo 5º desta lei, terão os sobreavisos limitados a 2 (dois) semanais ou 8 (oito) mensais.Art. 43. Sobreaviso Longo (SAL) é o período de tempo nunca inferior a 30 (trinta) minutos e não excedente a 12 (doze) horas, em que o tripulante permanece em local de sua
escolha, à disposição do empregador, devendo apresentar-se no aeroporto ou outro local determinado pelo
empregador, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, após receber comunicação para o início de nova
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tarefa.§ 1º Para efeito de remuneração, o Sobreaviso Longo (SAL) será o período de tempo publicado em escala, não sendo estendido até o horário da apresentação e será pago como hora de voo à base de 1/3 (um terço)
do valor da hora normal.
§ 2º Caso o tripulante não seja acionado para uma tarefa durante o período de Sobreaviso Longo (SAL),
o tempo de descanso mínimo regulamentar deverá ser respeitado antes do início de nova tarefa.Art. 44. Reserva é o período de tempo em que o tripulante permanece, por determinação do empregador, em local de
trabalho à sua disposição.
§ 1º Para efeito de remuneração, as horas de reserva serão pagas nas mesmas bases da hora de voo.§
2º Os tripulantes definidos pelos incisos I e VI do § 1º do art. 5º desta lei terão um período mínimo de 03 (três)
horas e um máximo 06 (seis) horas de reserva.
§ 3º Os tripulantes definidos pelos incisos II e V do § 1º do art. 5º desta lei terão um período mínimo de
03 (três) horas e um máximo 10 (dez) horas de reserva.
§ 4º Prevista a reserva, por prazo superior a 3 (três) horas, o empregador deverá assegurar aos tripulantes acomodações adequadas para o descanso. § 5º Entende-se por acomodações adequadas, poltronas em
sala específica climatizada, em local diferente do destinado à apresentação das tripulações.§ 6º Para efeito de
remuneração, quando acionado em reserva para assumir programação de voo, será considerado tempo de reserva o período compreendido entre o início da reserva e o início do voo.
Art. 45. As disposições constantes nesta Seção não se aplicam aos aeronautas que operam nos Serviços
Aéreos Especializados, cujo serviço caracteriza-se como externo, nos termos do disposto no art. 62, inciso I, da
Consolidação das Leis do Trabalho.
SEÇÃO IV
DAS VIAGENS
Art. 46. Viagem é o trabalho realizado pelo tripulante, contado desde a saída de sua base até o regresso à
mesma.§ 1º Uma viagem pode compreender uma ou mais jornadas.§ 2º Os tripulantes definidos pelos incisos
I e VI do § 1º do art. 5º desta lei poderão cumprir uma combinação de voos, passando por sua base contratual,
sem serem dispensados do serviço, desde que a programação obedeça à escala previamente publicada, respeitadas as limitações estabelecidas nesta Lei.§ 3º Poderá o empregador exigir do tripulante uma complementação de voo, quando fora da base contratual, para atender à realização ou à conclusão de serviços inadiáveis,
respeitadas as demais disposições desta Lei.
§ 4º Não poderá o empregador exigir do tripulante uma complementação de voo ou qualquer outra atividade, quando retornando à base contratual, ao final da viagem.
§ 5º As disposições constantes deste Artigo não se aplicam aos aeronautas que operam nos Serviços
Aéreos Especializados, cujo serviço caracteriza-se como externo, nos termos do disposto no art. 62, inciso I, da
Consolidação das Leis do Trabalho.
SEÇÃO V
DOS LIMITES DE VOO E DE POUSOS
Art. 47. Denomina-se “hora de voo” ou “tempo de voo” o período compreendido entre o início do deslocamento, quando se tratar de aeronave de asa fixa, ou entre a “partida” dos motores, quando se tratar de
aeronave de asa rotativa, até o momento em que respectivamente, se imobiliza ou se efetua o “corte” dos motores, ao término do voo (calço-a-calço).Art. 48. Os tripulantes definidos pelos incisos I e VI do § 1º do art. 5º
desta lei terão os limites de horas de voo conforme definidos nas tabelas de jornada dos art. 32 e 33 desta lei.
Art. 49. Os tripulantes definidos pelos incisos I e VI do § 1º do art. 5º desta lei respeitarão o limite de 5 (cinco)
pousos por jornada.
§ 1º O número de pousos poderá ser estendido a 6 (seis), a critério do empregador, desde que o repouso
que precede a jornada seja acrescido de 2 (duas) horas.§ 2º Em caso de desvio para alternativa, será permitido
o acréscimo de 1 (um) pouso aos limites estabelecidos neste artigo.
Art. 50. Os tripulantes definidos pelos incisos I e VI do § 1º do art. 5º desta lei que operam aeronaves convencionais e turboélice no transporte aéreo regional, respeitarão o limite de 7 (sete) pousos
por jornada.
§ 1º O número de pousos poderá ser estendido a 8 (oito), a critério do empregador, desde que o repouso que precede a jornada seja acrescido de 2 (duas) horas.§ 2º Em caso de desvio para alternativa, será
permitido o acréscimo de 1 (um) pouso aos limites estabelecidos neste artigo.Art. 51. Os tripulantes definidos
nos incisos II, III, IV e V, § 1º do art. 5º desta lei não terão limite de número de pousos.Art. 52. Os tripulantes
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definidos pelos incisos II, III e V do § 1º do art. 5º desta lei terão os seguintes limites de voo permitidos para
uma jornada:
I – 9 (nove) horas e 30 (trinta) minutos de voo, na hipótese de integrante de tripulação mínima ou simples;II
– 12 (doze) horas de voo, na hipótese de integrante de tripulação composta;III – 15 (quinze) horas de voo, na
hipótese de integrante de tripulação de revezamento; e
IV – 8 (oito) horas de voo, na hipótese de integrante de tripulação de helicópteros.
Art. 53. Para as empresas que não possuírem um Programa de Gerenciamento do Risco da Fadiga Humana em consonância com o art. 23 desta lei, os limites de horas de voo do tripulante não poderão exceder em
cada mês ou ano, respectivamente:I – Horas de voo em aviões turbo hélice, no período de 30/365 dias: 90/900
horas;II – Horas de voo em aviões a jato, no período de 30/365 dias: 85/850 horas;III – Horas de voo em aviões
convencionais, no período de 30/365 dias: 100/1000 horas; eIV – Horas de voo em helicópteros, no período de
30/365 dias: 90/960 horas;
V – Horas de voo em aeronaves registradas na categoria de Serviço Aéreo Especializado: 150/1000 horas.
§ 1° Quando o tripulante tripular diferentes tipos de aeronave será observado o limite inferior.
Art. 54. As horas realizadas como tripulante extra a serviço serão computadas para os limites de jornada
de trabalho diária, semanal e mensal, não sendo consideradas para os limites mensais de horas de voo.
SEÇÃO VI
DOS PERÍODOS DE REPOUSO
Art. 55. Repouso é o espaço de tempo ininterrupto após uma jornada, em que o tripulante fica desobrigado da prestação de qualquer serviço.Art. 56. São assegurados ao tripulante, fora de sua base contratual,
acomodações adequadas para seu repouso, transporte ou ressarcimento deste, entre o aeroporto e o local de
repouso e vice-versa.
§ 1º Entende-se por acomodações adequadas para repouso do tripulante, quarto individual com banheiro privativo, condições adequadas de higiene e segurança, mínimo ruído e controle total de temperatura
e luminosidade.§ 2º Quando não houver disponibilidade de transporte ao término da jornada, o período de
repouso será computado a partir da colocação do mesmo à disposição da tripulação.Art. 57. O tempo mínimo
de repouso terá a duração diretamente relacionada ao tempo da jornada anterior, observando-se os seguintes
limites:I – 12 (doze) horas de repouso, após jornada de até 12 (doze) horas;
II – 16 (dezesseis) horas de repouso, após jornada de mais de 12 (doze) horas e até 15 (quinze) horas; eIII
– 24 (vinte e quatro) horas de repouso após jornada de mais de 15 (quinze) horas.Parágrafo único. O tempo
mínimo em que o tripulante estará efetivamente hospedado, será o tempo de repouso descontado de 2 (duas)
horas, contabilizado desde a chegada até a saída do hotel.
Art. 58. Quando ocorrer o cruzamento de três ou mais fusos horários em um dos sentidos da viagem, o
tripulante terá, na base contratual, o repouso acrescido de 2 (duas) horas por fuso cruzado.Art. 59. O tripulante
poderá ser escalado de acordo com as tabelas de limites de jornadas de trabalho para tripulação composta e
de revezamento aclimatada, conforme os §§ 3º e 5º do art. 33 desta Lei, desde que o tempo de adaptação local
respeite o mínimo descrito na tabela abaixo:
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Parágrafo único. Para fins de aclimatação, o tempo de adaptação local é entendido como o período de tempo
livre, no qual o tripulante está desobrigado de quaisquer obrigações para com o empregador e poderá ser a soma do
período de repouso e da folga regulamentar, quando na base contratual, respeitando os demais dispositivos desta lei.
SEÇÃO VII
DA FOLGA PERIÓDICA
Art. 60. Folga é o período de tempo não inferior a 24 (vinte e quatro) horas consecutivas em que o tripulante, em sua base contratual, sem prejuízo de remuneração, está desobrigado de qualquer atividade relacionada com seu trabalho.§ 1º A folga deverá ter início, no máximo, após o 6º (sexto) período consecutivo de até
24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da sua apresentação, observados os limites da duração da jornada
de trabalho e do repouso, estando o período de repouso mínimo regulamentar contido nos 6 (seis) períodos
consecutivos de até 24 (vinte e quatro) horas.§ 2º No caso de voos internacionais de longo curso, que não tenham sido previamente programados, o limite previsto no parágrafo anterior poderá ser ampliado em 24 (vinte
e quatro) horas, ficando o empregador obrigado a conceder ao tripulante mais 48 (quarenta e oito) horas de
folga além das previstas no art. 61 desta lei.Art. 61. Os tripulantes definidos pelo inciso I do § 1º do art. 5º desta lei terão número de folgas não inferior a 12 (doze) períodos de 24 (vinte e quatro) horas por mês, devendo
ainda, pelo menos 2 (dois) destes períodos, compreender um sábado e um domingo consecutivos.Parágrafo
único. Nos meses de janeiro, fevereiro, julho e dezembro serão permitidos número de folgas com limite mínimo de 10 (dez) períodos de 24 (vinte e quatro) horas. Art. 62. Os tripulantes definidos pelo inciso VI do § 1º do
art. 5º desta lei terão número de folgas não inferior a 12 (doze) períodos de 24 (vinte e quatro) horas por mês,
devendo ainda, pelo menos 2 (dois) destes períodos, compreender um sábado e um domingo consecutivos.
Parágrafo único. Em 4 (quatro) meses do ano, facultado ao empregador, serão permitidos número de folgas
com limite mínimo de 10 (dez) períodos de 24 (vinte e quatro) horas.
Art. 63. Os tripulantes definidos pelos incisos II, III e V do § 1º do art. 5º desta lei terão número de folgas não inferior a 10 (dez) períodos de 24 (vinte e quatro) horas por mês, devendo ainda, pelo menos um
destes incluir um sábado e um domingo consecutivos.§ 1º No mês de fevereiro será permitido número de
folgas com limite mínimo de 8 (oito) períodos de 24 (vinte e quatro) horas. § 2º No mês em que o tripulante
realizar a renovação do Certificado de Habilitação Técnica, desde que o treinamento seja ministrado fora do
Brasil, será permitido número de folgas com limite mínimo de 8 (oito) períodos de 24 (vinte e quatro) horas.
Art. 64. A folga só terá início após a conclusão do repouso da jornada e seu horário será definido em escala
previamente publicada.Art. 65. Uma folga simples, entendida como a folga de um único período de 24 horas, deverá obrigatoriamente englobar 2 (duas) noites locais, limitada a 2 (duas) por mês, não consecutivas
e com a apresentação para a jornada seguinte ocorrendo após as 10:00 (dez) horas do horário local.Parágrafo único. Entende-se como “noite local” o período consecutivo de 8 (oito) horas na base contratual, entre as
22:00 horas (local) as 08:00 horas (local). Art. 66. Quando o tripulante for designado para curso fora da base
contratual, sua folga poderá ser gozada nesse local, devendo a empresa assegurar, no regresso, uma licença
remunerada de 1 (um) dia para cada 15 (quinze) dias fora da base contratual.§ 1º A licença remunerada não
deverá coincidir com sábado, domingo ou feriado, se a permanência do tripulante fora da base for superior
a 30 (trinta) dias.§ 2º Após o retorno do treinamento, a cada duas folgas fora da base contratual, uma deverá
ser fornecida ao tripulante na sua base contratual.
Art. 67. As disposições constantes nesta Seção não se aplicam aos aeronautas que operam nos Serviços
Aéreos Especializados, cujo serviço caracteriza-se como externo, nos termos do disposto no art. 62, inciso I, da
Consolidação das Leis do Trabalho.
CAPÍTULO III
DA REMUNERAÇÃO E DAS CONCESSÕES
SEÇÃO I
DA REMUNERAÇÃO
Art. 68. Ressalvada a liberdade contratual, a remuneração do tripulante corresponderá à soma das quantias por ele percebidas da empresa.
Parágrafo único. Não se consideram integrantes da remuneração as importâncias pagas pela empresa
a título de ajudas de custo, assim como as diárias de hospedagem, alimentação e transporte, nos termos do
artigo 457, § 2ª, da CLT.
Art. 69. Na hipótese de adoção de parcela variável como parte integrante da remuneração, será vedada
a adoção de outro critério que não vinculado às horas trabalhadas e/ou de voo.
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Parágrafo único. Excetuam-se das disposições do caput os tripulantes descritos na alínea d, do inciso IV
do § 1º do art. 5º desta lei, cuja remuneração poderá prever participação em resultados, calculada sobre o faturamento bruto atribuído à aeronave sob seu comando, conforme convenção coletiva de trabalho, não ficando
a remuneração restrita ao pagamento por hora de voo efetuada.
Art. 70. O tempo despendido pelo tripulante em treinamentos, instrução, cursos on line, simuladores e
reuniões programados em escala ou mediante convocação, será remunerado nas mesmas bases da hora de
reserva.Art. 71. As empresas pagarão a remuneração correspondente ao trabalho não realizado quando o tripulante não exercer sua atividade prevista, por motivo alheio à sua vontade, se outra equivalente não lhe for
atribuída no lugar daquela não realizada dentro do mesmo dia produtivo.
Art. 72. O período de tempo, quando em solo entre etapas de voo numa mesma jornada, será remunerado à base de 50% da hora de voo normal.
Art. 73. A remuneração da hora de voo noturno, assim como as horas de voo como tripulante extra, será
calculada na forma da legislação em vigor, observados os acordos e condições contratuais.§ 1º Considera-se
voo noturno o realizado entre as 18:00 (dezoito) horas de um dia e as 06:00 (seis) horas do dia seguinte, computadas em horário local.
§ 2º A hora de voo noturno para efeito de remuneração é contada à razão de 52’30” (cinquenta e dois
minutos e trinta segundos). Art. 74. As frações de hora serão computadas para efeito de remuneração.
SEÇÃO II
DA ALIMENTAÇÃO
Art. 75. Durante a viagem, o tripulante terá direito a alimentação aquecida, em terra ou em voo, de acordo com as instruções técnicas do Ministério do Trabalho e Emprego e da Autoridade de Aviação Civil Brasileira.
§ 1º O tripulante extra a serviço terá direito à alimentação.§ 2º Quando em terra, a alimentação assegurada ao
tripulante deverá ter a duração mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos e a máxima de 60 (sessenta) minutos;§ 3º Quando em voo, a alimentação será servida em intervalos máximos de 4 (quatro) horas.Art. 76. Para
tripulante de helicópteros a alimentação será servida em terra ou a bordo de unidades marítimas, com duração de 60 (sessenta) minutos, período este que não será computado na jornada de trabalho.Art. 77. Nos voos
realizados no período compreendido entre as 22:00 (vinte e duas) horas de um dia às 06:00 (seis) horas do dia
seguinte, deverá ser servida uma refeição, se a duração do voo for igual ou superior a 3 (três) horas.Art. 78. É
assegurada alimentação ao tripulante na situação de reserva ou em cumprimento de uma programação de
treinamento, entre 12:00 (doze) e 14:00 (quatorze) horas e entre 19:00 (dezenove) e 21:00 (vinte e uma) horas,
com duração de 60 (sessenta) minutos.§ 1º Os intervalos para alimentação não serão computados na duração
da jornada de trabalho.§ 2º Os intervalos para alimentação de que trata este artigo não serão observados, na
hipótese de programação de treinamento em simulador.
SEÇÃO III
DA ASSISTÊNCIA MÉDICA
Art. 79. Ao tripulante em serviço fora da base contratual, o empregador deverá assegurar assistência
médica em casos de urgência, bem como remoção por via aérea, de retorno à base ou ao local de tratamento.
Parágrafo único. Serão de responsabilidade do empregador, todos os custos referentes à remoção, transporte,
medicação e atendimento médico.
SEÇÃO IV
DO UNIFORME
Art. 80. O tripulante receberá gratuitamente da empresa, quando não forem de uso comum, as peças
de uniforme e os equipamentos exigidos para o exercício de sua atividade profissional, estabelecidos por ato
da autoridade competente.
SEÇÃO V
DAS FÉRIAS
Art. 81. As férias anuais do tripulante serão de 30 (trinta) dias consecutivos.Art. 82. A concessão de férias será participada ao tripulante, por escrito, com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, devendo o
empregado assinar a respectiva notificação.Art. 83. A empresa manterá atualizado um quadro de concessão
de férias, devendo haver rodízio entre os tripulantes do mesmo equipamento quando houver concessão nos
meses de janeiro, fevereiro, julho e dezembro.Art. 84. Ressalvados os casos de rescisão de contrato, as férias
não poderão se converter em abono pecuniário.
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CAPÍTULO IV
DAS TRANSFERÊNCIAS
Art. 85. Para efeito de transferência, provisória ou permanente, considera-se base do tripulante a localidade
onde o mesmo está obrigado a prestar serviço.§ 1º Entende-se como:I – transferência provisória, o deslocamento
do tripulante de sua base, por período mínimo de 30 (trinta) dias e não superior a 120 (cento e vinte) dias, para
prestação de serviços temporários, sem mudança de domicílio, à qual retorna tão logo cesse a incumbência que
lhe foi atribuída; eII – transferência permanente, o deslocamento do tripulante de sua base, por período superior
a 120 (cento e vinte) dias, com mudança de domicílio.§ 2º O interstício entre transferências provisórias será de,
no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias.§ 3º O interstício entre transferências permanentes será de, no mínimo, 2
(dois) anos.§ 4º Na transferência provisória serão assegurados aos tripulantes acomodações, alimentação e transporte a serviço e, ainda, transporte aéreo de ida e volta, e, no regresso, uma licença remunerada de 2 (dois) dias
para o primeiro mês, mais 1 (um) dia para cada mês ou fração subsequente, sendo que no mínimo 2 (dois) dias
não deverão coincidir com o sábado, domingo ou feriado§ 5º Na transferência permanente serão assegurados
ao tripulante pela empresa:I – ajuda de custo, para fazer face às despesas de instalação na nova base, não inferior
a quatro vezes o valor do salário mensal, calculado o salário variável por sua taxa atual multiplicada pela média
do correspondente trabalho, em horas de voo, nos últimos 12 (doze) meses;II – o transporte aéreo para si e seus
dependentes;III – a translação da respectiva bagagem; eIV – dispensa de qualquer atividade relacionada com o
trabalho pelo período de 8 (oito) dias, a ser fixado por sua opção, dentro dos 60 (sessenta) dias seguintes à sua
chegada à nova base.§ 6º Na forma que dispuser o regulamento desta Lei, poderá ser a transferência provisória
transformada em transferência permanente.Art. 86. O tripulante deverá ser notificado pelo empregador com a
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias na transferência permanente e 15 (quinze) dias na provisória.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 87. Além dos casos previstos nesta lei, as responsabilidades dos tripulantes são definidas no Código Brasileiro de Aeronáutica, nas leis e regulamentos em vigor e no que decorrer do contrato de trabalho, nos
acordos e convenções internacionais.Art. 88. Os tripulantes das aeronaves das categorias administrativas, da
indústria, comércio ou de uso privado, ficam equiparados aos de aeronaves empregadas em serviços de táxi
aéreo, para todos os efeitos.
Art. 89. Fica revogada a Lei nº 7.183, de 5 de abril de 1984.
Art. 90. Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação.
Sala da Comissão, 14 de julho de 2014. – Deputado José Stédile, Relator
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Viação e Transportes, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 4.824/2012, com substitutivo, e rejeitou o Projeto de Lei 7.564/2014, apensado, nos termos do
parecer do relator, Deputado Jose Stédile.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Arnaldo Faria de Sá – Presidente, Jesus Rodrigues, Washington Reis e Diego Andrade – Vice-Presidentes, Ângelo Agnolin, Edinho Araújo, Gonzaga Patriota, Hugo Leal,
Jaime Martins, Julio Lopes, Lázaro Botelho, Lúcio Vale, Marinha Raupp, Mauro Mariani, Milton Monti, Paulão,
Pedro Fernandes, Renzo Braz, Rodrigo Maia, Wellington Fagundes, Zoinho, Aureo, Edinho Bez, Fábio Ramalho,
Fabio Reis, Gladson Cameli, Jose Stédile e Marcelo Castro.
Sala da Comissão, 26 de novembro de 2014. – Deputado Arnaldo Faria de Sá, Presidente
SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO
Dispõe sobre o exercício da profissão do aeronauta e revoga a Lei nº 7.183, de 5 de abril de 1984.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
SEÇÃO I
DO AERONAUTA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO
Art. 1° Esta lei regula o exercício das profissões de pilotos, comissários de voo e mecânicos de voo.Art. 2°
O trabalhador, no exercício de função específica a bordo de aeronave, de acordo com as prerrogativas da licen-
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ça de que é titular e mediante contrato de trabalho, tem a designação de tripulante.Art. 3° O tripulante que se
deslocar a serviço do empregador, em aeronave própria ou não, sem exercer função a bordo de aeronave, tem a
designação de tripulante extra a serviço.Parágrafo único. O tripulante extra a serviço será considerado como um
tripulante a serviço no que diz respeito aos limites da jornada de trabalho, alimentação, repouso e remuneração.
Art. 4° Entende-se como tripulantes técnicos, os pilotos e mecânicos de voo e por tripulantes de cabine,
os comissários de voo.
Art. 5° Os tripulantes técnicos e de cabine são profissionais devidamente habilitados pela Autoridade de
Aviação Civil Brasileira para o exercício de atividade a bordo de aeronave civil, mediante contrato de trabalho.
§ 1° Esta lei aplica-se aos tripulantes técnicos e de cabine que exerçam suas funções nas seguintes atividades:
I – em empresas de aviação regular;
II – nos serviços de táxi aéreo;
III – em escolas de aviação civil ou Aeroclubes, na função de instrutores de voo;
IV – nos Serviços Aéreos Especializados (SAE), abrangendo os seguintes serviços:
a) aerofotografia, aerofotogrametria, aerocinematografia, aerotopografia;
b) prospecção, exploração ou detecção de elementos do solo ou do subsolo;
c) publicidade aérea de qualquer natureza;
d) fomento ou proteção da agricultura ou do meio ambiente;
e) saneamento, investigação ou experimentação técnica ou científica.
V – em serviços privados, tripulando aeronaves da categoria administrativa, da indústria, comércio ou
quando contratados em aeronaves particulares.
VI – em serviços de transporte exclusivo de cargas.Art. 6° Esta lei aplica-se aos tripulantes técnicos e de
cabine que exerçam suas funções a bordo de aeronave estrangeira, em virtude de contrato de trabalho regido
pelas leis brasileiras.
Art. 7° O exercício das profissões de piloto, mecânico de voo e comissário de voo, previstas nesta Lei, é
privativo de brasileiros.§ 1º As empresas brasileiras que operam em linhas internacionais poderão utilizar comissários estrangeiros, desde que o número destes não exceda a 1/3 (um terço) dos comissários existentes a
bordo da aeronave.§ 2º Todas as empresas nacionais ou estrangeiras, operando voos domésticos em território
brasileiro, terão obrigatoriamente seu quadro de tripulantes composto por brasileiros natos ou naturalizados,
com contrato de trabalho regido pela legislação brasileira.Art. 8° São tripulantes técnicos:I – COMANDANTE:
piloto responsável pela operação e segurança da aeronave, exercendo a autoridade que a legislação aeronáutica lhe atribui.
II – COPILOTO: piloto que auxilia o comandante na operação da aeronave; eIII – MECÂNICO DE VOO: auxiliar do comandante, encarregado da operação e controle de sistemas diversos, conforme especificação dos
manuais técnicos da aeronave.
Parágrafo único. O Comandante de empresa aérea regular ou de taxi aéreo poderá exercer função
de instrutor e/ou checador na empresa contratante, desde que habilitado pela Autoridade de Aviação Civil
Brasileira.
Art. 9° São tripulantes de cabine:I – o COMISSÁRIO, que é o auxiliar do comandante, encarregado do cumprimento das normas relativas à segurança e atendimento dos passageiros a bordo e da guarda de bagagens,
documentos, valores e malas postais que lhe tenham sido confiados pelo comandante;
II – os operadores de equipamentos especiais instalados em aeronaves homologadas para serviços aéreos especializados, devidamente autorizados pela Autoridade de Aviação Civil Brasileira, e demais profissionais
que exerçam atividade remunerada a bordo de aeronaves.Art. 10. A guarda dos valores fica condicionada à
existência de local apropriado e seguro na aeronave, sendo responsabilidade do empregador atestar a segurança do local.Parágrafo único. A guarda de cargas e malas postais em terra somente será confiada ao comissário quando no local inexistir serviço próprio para essa finalidade.
SEÇÃO II
DAS TRIPULAÇÕES
Art. 11. Tripulação é o conjunto de tripulantes que exercem função a bordo de aeronave.Art. 12. Uma
tripulação poderá ser: mínima, simples, composta e de revezamento.Art. 13. Tripulação mínima é a determinada na forma da certificação de tipo de aeronave e a constante do seu manual de operação, homologada
pela Autoridade de Aviação Civil Brasileira, sendo permitida sua utilização em voos: locais de instrução, de
experiência, de vistoria e de traslado.Art. 14. Tripulação simples é a constituída de uma tripulação mínima,
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acrescida, quando for o caso, dos tripulantes necessários à realização do voo.Art. 15. Tripulação composta
é a constituída, basicamente de uma tripulação simples, acrescida de um piloto qualificado em nível de piloto em comando, um mecânico de voo, quando o equipamento assim o exigir, e no mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do número de comissários.Art. 16. Tripulação de revezamento é a constituída de uma
tripulação simples, acrescida de mais um piloto qualificado em nível de piloto em comando, um co-piloto,
um mecânico de voo, quando o equipamento assim o exigir, e de 50% (cinquenta por cento) do número de
comissários.Art. 17. Aos tripulantes compondo tripulações compostas ou de revezamento, será assegurado
descanso em acomodações de categoria 1 (um), 2 (dois) ou 3 (três), em número de assentos ou compartimentos que assegurem no mínimo 90 (noventa) minutos de descanso nas tripulações compostas e 120 minutos nas tripulações de revezamento.
§ 1º Constituem:
I – Descanso categoria 1 (um): acomodações adequadas para o descanso horizontal. Entende-se por acomodações adequadas, compartimentos isolados do contato com passageiros, por meio de portas e paredes,
que deverão propiciar ausência de ruídos e luminosidade proveniente da cabine de passageiros, bem como
total privacidade aos tripulantes durante o seu descanso. II – Descanso categoria 2 (dois): acomodações similares à classe executiva de passageiros, estando o assento fora da cabine de comando e separado das poltronas
de passageiros, por no mínimo, uma cortina escura, não podendo ser localizada na mesma fileira das poltronas destinadas aos passageiros, ou próxima aos toaletes e áreas de serviço ou manejo de alimentos, com as
seguintes medidas mínimas:a) mínimo 45º (quarenta e cinco graus) de reclinação em relação ao eixo vertical;b)
largura de no mínimo 55 (cinquenta e cinco) polegadas;c) distância entre poltronas de no mínimo 20 (vinte)
polegadas; ed) suporte para descanso das pernas e dos pés.III – descanso categoria 3 (três): acomodação com
assento fora da cabine de comando e separado das poltronas de passageiros, por no mínimo uma cortina escura, constando de poltrona com reclinação mínima de 30º (trinta graus) em relação ao eixo vertical e suporte
para descanso das pernas e dos pés e não poderá ser localizada próxima aos toaletes e aéreas de serviço ou
manejo de alimentos. § 2° O descanso categoria 3 (três) somente poderá ser aplicado em aeronaves com apenas 1 (um) corredor.§ 3° Aos tripulantes técnicos, será garantido descanso categoria 1 (um) em aeronaves com
2 (dois) ou mais corredores.§ 4º Em aeronaves que não dispuserem de descanso categoria 1, será permitido o
descanso categoria 2, desde que em poltrona horizontal.
§ 5° Aos tripulantes definidos no inciso II, § 1º do Art. 5º desta Lei, efetuando voos com tripulação
composta, serão asseguradas poltronas reclináveis para o descanso, localizadas fora da cabine de comando
da aeronave.
§ 6° Aos tripulantes de cabine, realizando voos em tripulações compostas ou de revezamento, será assegurado número de acomodações para descanso a bordo igual à metade do total de tripulantes de cabine
que compõem a tripulação, com aproximação para o inteiro superior.Art. 18. A Autoridade de Aviação Civil
Brasileira, considerando o interesse da segurança de voo, as características da rota e do voo e a programação a
ser cumprida poderá determinar a composição da tripulação ou as modificações que se tornarem necessárias
para a realização do voo.Art. 19. As tripulações compostas ou de revezamento só poderão ser empregadas em
voos internacionais, mediante prévia programação.
§ 1° Uma tripulação composta poderá ser utilizada em voos domésticos para atender a atrasos ocasionados por condições meteorológicas desfavoráveis ou por trabalhos de manutenção não programados.§ 2º Os
tripulantes definidos no inciso II, § 1º do artigo 5º desta lei, poderão efetuar voos domésticos com tripulação
composta, quando transportando enfermo ou órgãos para transplante.
Art. 20. Um tipo de tripulação só poderá ser alterado no início da jornada do voo.
CAPÍTULO II
DO REGIME DE TRABALHO
SEÇÃO I
DA ESCALA DE SERVIÇO
Art. 21. A determinação para a prestação de serviço dos tripulantes, respeitados os períodos de folgas
e repousos regulamentares, será feita:I – mediante escala ou convocação, para realização de cursos, reuniões,
exames relacionados com treinamento e verificação de proficiência técnica;II – mediante escala, no mínimo
mensal, divulgada com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.§ 1° Os tripulantes definidos pelos incisos II e V
do § 1º do art. 5º desta Lei, terão suas escalas de prestação de serviço divulgadas com antecedência mínima
de 2 (dois) dias, antes do início de cada semana.
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§ 2º A folga consecutiva prevista no art. 60 desta Lei, deverá ser divulgada com antecedência mínima de
dois dias antes do início do mês subsequente.
§ 3° Os tripulantes definidos pelo inciso III, § 1° do art. 5° desta Lei, terão sua escala de prestação de serviço divulgada com antecedência mínima de 2 (dois) dias, antes do início de cada mês.
§ 4º Na escala de serviço constará o período em que o instrutor estará disponível para prestação das
suas atividades.
Art. 22. Os tripulantes definidos pelo inciso I do § 1° do art. 5° desta Lei terão em suas escalas planejadas,
um período máximo de 4 (quatro) horas de tempo em solo entre etapas de voo em uma mesma jornada.Art.
23. Os tripulantes definidos pelo inciso I e VI do § 1° do art. 5° desta Lei terão as escalas de voos planejadas e
executadas com base nos conceitos de Gerenciamento de Risco da Fadiga Humana recomendados pela Organização de Aviação Civil Internacional – OACI. § 1° As empresas aéreas comerciais que possuírem um Programa
de Gerenciamento de Risco da Fadiga Humana aprovado pela Autoridade de Aviação Civil Brasileira, respeitarão os seguintes limites nas programações de voo de seus tripulantes:I – em aeronaves turboélice, no período
de 30/365 dias: 100/1000 horas;II – em aeronaves a jato, no período de 30/365 dias: 90/900 horas; III – máximo
de duas madrugadas consecutivas previstas na escala de trabalho;
IV – máximo de três madrugadas a cada período de 168 (cento e sessenta e oito) horas; eV – o disposto
no inciso anterior não se aplica aos tripulantes definidos pelo inciso VI do §1° do art. 5° desta Lei, que terão limite máximo de 4 (quatro) madrugadas a cada período de 168 (cento e sessenta e oito) horas.§ 2° Os tripulantes
definidos no inciso I e VI do § 1° do art. 5° desta Lei, que operarem em empresas que não possuam Programa
de Gerenciamento do Risco da Fadiga Humana aprovado pela Autoridade de Aviação Civil Brasileira, e que tiverem sua jornada de trabalho transcorrida, total ou parcialmente, entre as 23:00 horas (local) e 06:59 horas
(local), não poderão ser escalados para a programação subsequente nesse mesmo período, sendo permitida
a programação de no máximo 2 (duas) madrugadas de voos, nunca consecutivas, no período de 168 (cento e
sessenta e oito) horas.§ 3° A implantação, gerenciamento e fiscalização dos Programas de Gerenciamento do
Risco da Fadiga Humana serão definidos pela Autoridade de Aviação Civil Brasileira em normativo próprio e
em conjunto com Comitê Assessor formado por representantes da entidade de classe trabalhadora, entidade patronal e especialistas convidados, na forma disposta no Regulamento.§ 4° Este artigo entrará em vigor 6
(seis) meses após a publicação da normativa da Autoridade de Aviação Civil Brasileira ou 12 (doze) meses após
a publicação desta lei, o que ocorrer primeiro.Art. 24. Entende-se como madrugada, para efeitos desta lei, o
período transcorrido, total ou parcialmente, entre as 23:00 horas (local) e as 06:59 horas (local).Art. 25. É de
responsabilidade do empregador o custeio dos Certificados de Habilitação Técnica (CHT) de seus tripulantes,
e responsabilidade do tripulante manter em dia seu Certificado Médico Aeronáutico (CMA), como estabelecidos na legislação em vigor, cabendo ao empregador o controle das respectivas datas de vencimento, a fim de
que sejam programadas, na escala de serviço do tripulante, as datas para execução dos respectivos exames.
Parágrafo único. Cabe ao empregador o ônus do pagamento ou reembolso dos valores pagos pelo tripulante,
inclusive exames complementares, relativos à revalidação do Certificado Médico Aeronáutico (CMA), Certificado
de Habilitação Técnica (CHT), exames de proficiência linguística e eventuais taxas com documentos necessários
à execução de suas funções contratuais.
Art. 26. As disposições constantes nesta Seção não se aplicam aos aeronautas que operam nos Serviços
Aéreos Especializados, cujo serviço caracteriza-se como externo, nos termos do disposto no art. 62, inciso I, da
Consolidação das Leis do Trabalho.
SEÇÃO II
DA JORNADA DE TRABALHO
Art. 27. Jornada é a duração do trabalho do tripulante, contada entre a hora da apresentação no local de
trabalho e a hora em que o mesmo é encerrado.§ 1° A jornada na base contratual será contada a partir da hora
de apresentação do tripulante no local de trabalho.§ 2° Fora da base contratual, a jornada será contada a partir da hora de apresentação do tripulante no local estabelecido pelo empregador.§ 3° Nas hipóteses previstas
nos parágrafos anteriores deste artigo, a apresentação no aeroporto não deverá ser inferior a 30 (trinta) minutos da hora prevista para o início do voo para operações domésticas e 60 (sessenta) minutos da hora prevista
para o início do voo para operações internacionais.§ 4° A jornada será considerada encerrada 30 (trinta) minutos após a parada final dos motores quando em operações domésticas e 45 (quarenta e cinco) minutos após
a parada dos motores quando em operações internacionais.Art. 28. Os tripulantes definidos pelo inciso I e VI
do § 1º do art. 5º desta Lei, nos casos onde a base contratual for situada em município ou conurbação urbana
dotada de dois ou mais aeroportos a uma distância inferior a 50 (cinquenta) quilômetros, terão um aeroporto
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definido como base contratual pelo empregador.§ 1° No caso de apresentação ou término de voo em aeroporto diferente do definido como base contratual, deverá o empregador disponibilizar transporte gratuito entre
os aeroportos para o deslocamento dos tripulantes em intervalos de no máximo 1 (uma) hora.§ 2° No caso de
viagem que tenha seu início em aeroporto diferente do indicado como base contratual, o repouso mínimo
regulamentar que antecede a jornada será acrescido em no mínimo 2 (duas) horas.§ 3° No caso de viagem
que termine no aeroporto que não o indicado como base contratual, o repouso mínimo regulamentar será
acrescido em no mínimo 2 (duas) horas.§ 4° No caso de viagem que termine no aeroporto que não o indicado
como base contratual, com a próxima viagem programada para ter início em aeroporto diferente do indicado
como base contratual do tripulante, o repouso mínimo será acrescido de no mínimo 4 (quatro) horas. Art. 29.
Será fornecido transporte gratuito aos tripulantes definidos pelo inciso I e VI do § 1° do art. 5° desta Lei, sempre
que iniciarem a programação de voo em aeroporto distante mais de 50 (cinquenta) quilômetros do aeroporto
indicado como base contratual, sendo o tempo de deslocamento remunerado nas mesmas bases da hora de
reserva e a jornada de trabalho computada a partir do horário de saída da base contratual.
Art. 30. Para os fins desta Lei, os tripulantes definidos pelo inciso I e VI do § 1º do art. 5º desta lei, em
deslocamento entre o local de repouso e o local da apresentação, fora da base contratual e em condução fornecida pela empresa, terão o tempo superior a 60 (sessenta) minutos computado como jornada de trabalho.
Art. 31. Em caso de interrupção de jornadas, os tripulantes definidos pelos incisos II e V do § 1º do art.
5º desta Lei poderão ter suas jornadas de trabalho acrescidas até a metade do tempo da interrupção, nos seguintes casos:
I – quando houver interrupção da jornada fora da base contratual, superior a 3 (três) horas e inferior a 6
(seis) horas consecutivas e for proporcionado pelo empregador um local para descanso, separado do público,
com controle de temperatura e luminosidade;II – quando houver interrupção da jornada fora da base contratual, superior a 6 (seis) horas e inferior a 10 (dez) horas consecutivas, e for proporcionado pelo empregador
quartos individuais, com banheiro privativo, condições adequadas de higiene e segurança, mínimo ruído, controle de temperatura e luminosidade.Art. 32. Os tripulantes definidos pelo inciso I e VI do § 1° do art. 5° desta
Lei, quando em tripulação mínima ou simples, terão suas jornadas de trabalho computadas respeitando os seguintes critérios:I – Os operadores que não possuam Programa de Gerenciamento do Risco de Fadiga Humana
homologado pela Autoridade de Aviação Civil Brasileira, respeitarão os seguintes limites diários de jornada de
trabalho e horas de voo para tripulações mínima ou simples:
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Art. 33. Os tripulantes definidos pelo inciso I e VI do § 1º do artigo 5º desta lei, quando em tripulação
composta e de revezamento, terão suas jornadas de trabalho limitadas aos valores das tabelas abaixo, levando
em consideração a categoria de descanso oferecida e a condição de aclimatação do tripulante.
§ 1° Entende-se por tripulante aclimatado, aquele cujo estado fisiológico e psicológico encontram-se
adaptados às condições locais no que concerne à diferença entre o horário local onde o tripulante finaliza sua
jornada e o horário do local do início de sua jornada.
§ 2° São critérios para um tripulante ser considerado aclimatado:
I – quando na base contratual, no início da viagem, estar no mínimo há 36 (trinta e seis) horas ininterruptas livre de quaisquer obrigações com a empresa;II – quando a diferença horária entre o local de início da
jornada e o local de término da jornada for de até 2 (duas) horas;III – quando a diferença horária entre o local
de início da jornada e o local de término da jornada for maior do que 2 (duas) horas, e o repouso no novo destino for de até 36 (trinta e seis) horas; ouIV – após o período de repouso mínimo previsto no art. 57 desta lei.
§ 3º Os seguintes limites de jornadas e horas de voo serão aplicados à tripulação composta aclimatada:

§ 7º Até que o Art. 23 desta Lei comece a vigorar, serão respeitados os seguintes limites:
I – de jornada de trabalho:
a) 11 (onze) horas, se integrante de uma tripulação mínima ou simples;
b) 14 (quatorze) horas, se integrante de uma tripulação composta; e
c) 20 (vinte) horas, se integrante de uma tripulação de revezamento.II – de horas de voo:
a) 9 (nove) horas e 30 (trinta) minutos de voo, na hipótese de integrante de uma tripulação mínima
ou simples;
b) 12 (doze) horas de voo, na hipótese de integrante de uma tripulação composta;
c) 15 (quinze) horas de voo, na hipótese de integrante de uma tripulação de revezamento.
§ 8° Operações especiais e diferenciadas, que possivelmente extrapolem os limites previstos nesta lei,
poderão ser aprovadas pela Autoridade de Aviação Civil Brasileira, desde que validadas pelo Comitê formado
em consonância com o § 3º do art. 23 desta lei.
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Art. 34. Os tripulantes definidos pelo inciso II, III e V do §1º do art. 5º desta Lei, terão a duração da jornada
de trabalho limitada a:I – 11 (onze) horas, se integrante de uma tripulação mínima ou simples;II – 14 (quatorze)
horas, se integrante de uma tripulação composta; eIII – 20 (vinte) horas, se integrante de uma tripulação de
revezamento.Parágrafo único. Os tripulantes definidos pelo inciso III do §1º do art. 5º desta Lei, terão as horas
de aulas teóricas ministradas em solo contabilizadas como jornada de trabalho.
Art. 35. Os tripulantes definidos pelo inciso II, III e V, § 1º do Art. 5º desta Lei, terão para todos os efeitos,
a hora de trabalho noturna computada como de 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.
Art. 36. Os limites da jornada de trabalho poderão ser ampliados de 60 (sessenta) minutos, a critério
exclusivo do comandante da aeronave, e nos seguintes casos:I – inexistência, em local de escala regular, de
acomodações apropriadas para o repouso da tripulação e dos passageiros;II – espera demasiadamente longa,
fora da base contratual, em local de espera regular intermediária, ocasionada por condições meteorológicas
desfavoráveis ou por trabalho de manutenção; ouIII – por imperiosa necessidade, entendida como consequência de eventos meteorológicos ou catástrofes, hipótese que não se configura nos casos de falha ou falta administrativa, em razão da escala, de atrasos ou cancelamentos de voos.§ 1º Qualquer ampliação dos limites das
horas de trabalho deverá ser comunicada pelo comandante ao empregador, no máximo em 24 (vinte e quatro)
horas após a viagem, o qual, no prazo de 15 (quinze) dias, submeterá à apreciação da Autoridade de Aviação
Civil Brasileira.§ 2º O tempo excedente aos limites da jornada de trabalho será remunerado como hora de voo
em dobro e o repouso mínimo da tripulação acrescido de duas (2) horas.
Art. 37. Para as tripulações simples, o trabalho noturno não excederá de 10 (dez) horas.
Art. 38. Os tripulantes definidos nos incisos II e V do § 1° do art. 5° desta Lei, quando operando aeronaves
de asa rotativa, poderão ter a duração da jornada acrescida de até 1 (uma) hora para atender, exclusivamente,
a trabalhos de manutenção.
Art. 39. Os tripulantes definidos no inciso III do § 1° do art. 5° desta Lei, poderão ter os limites de jornada
ampliados de 60 (sessenta) minutos, a critério exclusivo do comandante da aeronave, e nos seguintes casos:I
– manutenção não programada da aeronave, fora da base contratual, quando se tratar de voo de navegação;
ouII – espera demasiadamente longa por condições meteorológicas desfavoráveis, quando fora da base contratual e em voo de retorno à mesma.
Art. 40. A duração do trabalho do tripulante, computados os tempos de voo, de serviço em terra durante
a viagem, de reserva e de 1/3 (um terço) do sobreaviso, assim como o tempo do deslocamento, como tripulante extra a serviço, para assumir voo ou retornar à base após o voo e os tempos de treinamento em simulador,
cursos online, treinamentos e reuniões não excederá a 44 (quarenta e quatro) horas semanais e 176 (cento e
setenta e seis) horas mensais.§ 1º Os tripulantes definidos pelo inciso II e V do § 1º do art. 5º desta Lei, terão
como período máximo de trabalho consecutivo de 21 (vinte e um) dias, contados do dia de saída do aeronauta
de sua base contratual até o dia do regresso a ela. § 2º Aos tripulantes definidos pelo inciso II e V do § 1º do art.
5º desta Lei, o período consecutivo de trabalho, no local de operação, não poderá exceder a 17 (dezessete) dias.
§ 3º Os tripulantes referidos no inciso II do § 1º do art. 5º, quando operando aeronaves de asa rotativa
exclusivamente no atendimento de plataformas marítimas, terão a jornada semanal máxima de 60 horas.
Art. 41. As disposições constantes nesta Seção não se aplicam aos aeronautas que operam nos Serviços
Aéreos Especializados, cujo serviço caracteriza-se como externo, nos termos do disposto no art. 62, inciso I, da
Consolidação das Leis do Trabalho.
SEÇÃO III
DO SOBREAVISO E RESERVA
Art. 42. Sobreaviso é o período de tempo nunca inferior a 6 (seis) horas e não excedente a 12 (doze) horas, em
que o tripulante permanece em local de sua escolha, à disposição do empregador, devendo apresentar-se no aeroporto
ou outro local determinado, no prazo de 90 (noventa) minutos após receber comunicação para o início de nova tarefa.
§ 1º Os tripulantes definidos pelo inciso I e VI do § 1º do art. 5º desta Lei, quando a base contratual for
situada em conurbação urbana dotada de dois ou mais aeroportos, terão prazo limite para a apresentação de
150 (cento e cinquenta) minutos após receber comunicação para o início de nova tarefa.
§ 2º Os tripulantes definidos pelo inciso I e VI do § 1º do art. 5º desta lei, quando comunicados de nova
tarefa, tendo cumprido mais de 6 (seis) horas de sobreaviso, terão a jornada de trabalho a ser cumprida reduzida em 1/3 (um terço) do tempo de sobreaviso excedente à sexta hora.§ 3º Para efeito de remuneração, as
horas de sobreaviso serão pagas:
I – como horas de voo, à base de 1/3 (um terço) do valor da hora normal; eII – quando convocado para nova
tarefa, considerando-se o período de tempo entre o início do sobreaviso e o horário da apresentação do tripulante
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no local estipulado pelo empregador.§ 4º Caso o tripulante não seja convocado para uma tarefa durante o período
de sobreaviso, o tempo de descanso mínimo regulamentar deverá ser respeitado antes do início de nova tarefa.
§ 5º Os tripulantes definidos pelos incisos II, III e V do § 1º do art. 5º desta Lei, terão descanso mínimo de
8 (oito) horas antes de uma nova tarefa, quando não acionados em sobreaviso.
§ 6º Os tripulantes definidos pelos incisos I e VI do § 1º do artigo 5º desta lei, terão os sobreavisos limitados
a 2 (dois) semanais ou 8 (oito) mensais.Art. 43. Sobreaviso Longo (SAL) é o período de tempo nunca inferior a 30
(trinta) minutos e não excedente a 12 (doze) horas, em que o tripulante permanece em local de sua escolha, à disposição do empregador, devendo apresentar-se no aeroporto ou outro local determinado pelo empregador, no
prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, após receber comunicação para o início de nova tarefa.§ 1º Para efeito
de remuneração, o Sobreaviso Longo (SAL) será o período de tempo publicado em escala, não sendo estendido
até o horário da apresentação e será pago como hora de voo à base de 1/3 (um terço) do valor da hora normal.
§ 2º Caso o tripulante não seja acionado para uma tarefa durante o período de Sobreaviso Longo (SAL),
o tempo de descanso mínimo regulamentar deverá ser respeitado antes do início de nova tarefa.Art. 44. Reserva é o período de tempo em que o tripulante permanece, por determinação do empregador, em local de
trabalho à sua disposição.
§ 1º Para efeito de remuneração, as horas de reserva serão pagas nas mesmas bases da hora de voo.§
2º Os tripulantes definidos pelos incisos I e VI do § 1º do art. 5º desta lei terão um período mínimo de 03 (três)
horas e um máximo 06 (seis) horas de reserva.
§ 3º Os tripulantes definidos pelos incisos II e V do § 1º do art. 5º desta lei terão um período mínimo de
03 (três) horas e um máximo 10 (dez) horas de reserva.
§ 4º Prevista a reserva, por prazo superior a 3 (três) horas, o empregador deverá assegurar aos tripulantes acomodações adequadas para o descanso. § 5º Entende-se por acomodações adequadas, poltronas em
sala específica climatizada, em local diferente do destinado à apresentação das tripulações.§ 6º Para efeito de
remuneração, quando acionado em reserva para assumir programação de voo, será considerado tempo de reserva o período compreendido entre o início da reserva e o início do voo.
Art. 45. As disposições constantes nesta Seção não se aplicam aos aeronautas que operam nos Serviços
Aéreos Especializados, cujo serviço caracteriza-se como externo, nos termos do disposto no art. 62, inciso I, da
Consolidação das Leis do Trabalho.
SEÇÃO IV
DAS VIAGENS
Art. 46. Viagem é o trabalho realizado pelo tripulante, contado desde a saída de sua base até o regresso à
mesma.§ 1º Uma viagem pode compreender uma ou mais jornadas.§ 2º Os tripulantes definidos pelos incisos
I e VI do § 1º do art. 5º desta lei poderão cumprir uma combinação de voos, passando por sua base contratual,
sem serem dispensados do serviço, desde que a programação obedeça à escala previamente publicada, respeitadas as limitações estabelecidas nesta Lei.§ 3º Poderá o empregador exigir do tripulante uma complementação de voo, quando fora da base contratual, para atender à realização ou à conclusão de serviços inadiáveis,
respeitadas as demais disposições desta Lei.
§ 4º Não poderá o empregador exigir do tripulante uma complementação de voo ou qualquer outra atividade, quando retornando à base contratual, ao final da viagem.
§ 5º As disposições constantes deste Artigo não se aplicam aos aeronautas que operam nos Serviços
Aéreos Especializados, cujo serviço caracteriza-se como externo, nos termos do disposto no art. 62, inciso I, da
Consolidação das Leis do Trabalho.
SEÇÃO V
DOS LIMITES DE VOO E DE POUSOS
Art. 47. Denomina-se “hora de voo” ou “tempo de voo” o período compreendido entre o início do deslocamento, quando se tratar de aeronave de asa fixa, ou entre a “partida” dos motores, quando se tratar de aeronave
de asa rotativa, até o momento em que respectivamente, se imobiliza ou se efetua o “corte” dos motores, ao término do voo (calço-a-calço).Art. 48. Os tripulantes definidos pelos incisos I e VI do § 1º do art. 5º desta lei terão
os limites de horas de voo conforme definidos nas tabelas de jornada dos art. 32 e 33 desta lei.Art. 49. Os tripulantes definidos pelos incisos I e VI do § 1º do art. 5º desta lei respeitarão o limite de 5 (cinco) pousos por jornada.
§ 1º O número de pousos poderá ser estendido a 6 (seis), a critério do empregador, desde que o repouso
que precede a jornada seja acrescido de 2 (duas) horas.§ 2º Em caso de desvio para alternativa, será permitido
o acréscimo de 1 (um) pouso aos limites estabelecidos neste artigo.
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Art. 50. Os tripulantes definidos pelos incisos I e VI do § 1º do art. 5º desta lei que operam aeronaves
convencionais e turboélice no transporte aéreo regional, respeitarão o limite de 7 (sete) pousos por jornada.
§ 1º O número de pousos poderá ser estendido a 8 (oito), a critério do empregador, desde que o repouso
que precede a jornada seja acrescido de 2 (duas) horas.§ 2º Em caso de desvio para alternativa, será permitido
o acréscimo de 1 (um) pouso aos limites estabelecidos neste artigo.Art. 51. Os tripulantes definidos nos incisos II, III, IV e V, § 1º do art. 5º desta lei não terão limite de número de pousos.Art. 52. Os tripulantes definidos
pelos incisos II, III e V do § 1º do art. 5º desta lei terão os seguintes limites de voo permitidos para uma jornada:
I – 9 (nove) horas e 30 (trinta) minutos de voo, na hipótese de integrante de tripulação mínima ou simples;II
– 12 (doze) horas de voo, na hipótese de integrante de tripulação composta;III – 15 (quinze) horas de voo, na
hipótese de integrante de tripulação de revezamento; e
IV – 8 (oito) horas de voo, na hipótese de integrante de tripulação de helicópteros.
Art. 53. Para as empresas que não possuírem um Programa de Gerenciamento do Risco da Fadiga Humana
em consonância com o art. 23 desta lei, os limites de horas de voo do tripulante não poderão exceder em cada mês
ou ano, respectivamente:I – Horas de voo em aviões turbo hélice, no período de 30/365 dias: 90/900 horas;II – Horas
de voo em aviões a jato, no período de 30/365 dias: 85/850 horas;III – Horas de voo em aviões convencionais, no período de 30/365 dias: 100/1000 horas; eIV – Horas de voo em helicópteros, no período de 30/365 dias: 90/960 horas;
V – Horas de voo em aeronaves registradas na categoria de Serviço Aéreo Especializado: 150/1000 horas.
§ 1° Quando o tripulante tripular diferentes tipos de aeronave será observado o limite inferior.
Art. 54. As horas realizadas como tripulante extra a serviço serão computadas para os limites de jornada
de trabalho diária, semanal e mensal, não sendo consideradas para os limites mensais de horas de voo.
SEÇÃO VI
DOS PERÍODOS DE REPOUSO
Art. 55. Repouso é o espaço de tempo ininterrupto após uma jornada, em que o tripulante fica desobrigado
da prestação de qualquer serviço.Art. 56. São assegurados ao tripulante, fora de sua base contratual, acomodações
adequadas para seu repouso, transporte ou ressarcimento deste, entre o aeroporto e o local de repouso e vice-versa.
§ 1º Entende-se por acomodações adequadas para repouso do tripulante, quarto individual com banheiro privativo, condições adequadas de higiene e segurança, mínimo ruído e controle total de temperatura
e luminosidade.§ 2º Quando não houver disponibilidade de transporte ao término da jornada, o período de
repouso será computado a partir da colocação do mesmo à disposição da tripulação.Art. 57. O tempo mínimo
de repouso terá a duração diretamente relacionada ao tempo da jornada anterior, observando-se os seguintes
limites:I – 12 (doze) horas de repouso, após jornada de até 12 (doze) horas;
II – 16 (dezesseis) horas de repouso, após jornada de mais de 12 (doze) horas e até 15 (quinze) horas; eIII
– 24 (vinte e quatro) horas de repouso após jornada de mais de 15 (quinze) horas.Parágrafo único. O tempo
mínimo em que o tripulante estará efetivamente hospedado, será o tempo de repouso descontado de 2 (duas)
horas, contabilizado desde a chegada até a saída do hotel.
Art. 58. Quando ocorrer o cruzamento de três ou mais fusos horários em um dos sentidos da viagem, o
tripulante terá, na base contratual, o repouso acrescido de 2 (duas) horas por fuso cruzado.Art. 59. O tripulante
poderá ser escalado de acordo com as tabelas de limites de jornadas de trabalho para tripulação composta e
de revezamento aclimatada, conforme os §§ 3º e 5º do art. 33 desta Lei, desde que o tempo de adaptação local
respeite o mínimo descrito na tabela abaixo:
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Parágrafo único. Para fins de aclimatação, o tempo de adaptação local é entendido como o período de tempo
livre, no qual o tripulante está desobrigado de quaisquer obrigações para com o empregador e poderá ser a soma do
período de repouso e da folga regulamentar, quando na base contratual, respeitando os demais dispositivos desta lei.
SEÇÃO VII
DA FOLGA PERIÓDICA
Art. 60. Folga é o período de tempo não inferior a 24 (vinte e quatro) horas consecutivas em que o tripulante, em sua base contratual, sem prejuízo de remuneração, está desobrigado de qualquer atividade relacionada com seu trabalho.§ 1º A folga deverá ter início, no máximo, após o 6º (sexto) período consecutivo de até
24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da sua apresentação, observados os limites da duração da jornada
de trabalho e do repouso, estando o período de repouso mínimo regulamentar contido nos 6 (seis) períodos
consecutivos de até 24 (vinte e quatro) horas.§ 2º No caso de voos internacionais de longo curso, que não tenham sido previamente programados, o limite previsto no parágrafo anterior poderá ser ampliado em 24 (vinte
e quatro) horas, ficando o empregador obrigado a conceder ao tripulante mais 48 (quarenta e oito) horas de
folga além das previstas no art. 61 desta lei.Art. 61. Os tripulantes definidos pelo inciso I do § 1º do art. 5º desta lei terão número de folgas não inferior a 12 (doze) períodos de 24 (vinte e quatro) horas por mês, devendo
ainda, pelo menos 2 (dois) destes períodos, compreender um sábado e um domingo consecutivos.Parágrafo
único. Nos meses de janeiro, fevereiro, julho e dezembro serão permitidos número de folgas com limite mínimo de 10 (dez) períodos de 24 (vinte e quatro) horas. Art. 62. Os tripulantes definidos pelo inciso VI do § 1º do
art. 5º desta lei terão número de folgas não inferior a 12 (doze) períodos de 24 (vinte e quatro) horas por mês,
devendo ainda, pelo menos 2 (dois) destes períodos, compreender um sábado e um domingo consecutivos.
Parágrafo único. Em 4 (quatro) meses do ano, facultado ao empregador, serão permitidos número de folgas
com limite mínimo de 10 (dez) períodos de 24 (vinte e quatro) horas.
Art. 63. Os tripulantes definidos pelos incisos II, III e V do § 1º do art. 5º desta lei terão número de folgas não
inferior a 10 (dez) períodos de 24 (vinte e quatro) horas por mês, devendo ainda, pelo menos um destes incluir
um sábado e um domingo consecutivos.§ 1º No mês de fevereiro será permitido número de folgas com limite
mínimo de 8 (oito) períodos de 24 (vinte e quatro) horas. § 2º No mês em que o tripulante realizar a renovação
do Certificado de Habilitação Técnica, desde que o treinamento seja ministrado fora do Brasil, será permitido
número de folgas com limite mínimo de 8 (oito) períodos de 24 (vinte e quatro) horas. Art. 64. A folga só terá
início após a conclusão do repouso da jornada e seu horário será definido em escala previamente publicada.Art.
65. Uma folga simples, entendida como a folga de um único período de 24 horas, deverá obrigatoriamente englobar 2 (duas) noites locais, limitada a 2 (duas) por mês, não consecutivas e com a apresentação para a jornada
seguinte ocorrendo após as 10:00 (dez) horas do horário local.Parágrafo único. Entende-se como “noite local” o
período consecutivo de 8 (oito) horas na base contratual, entre as 22:00 horas (local) as 08:00 horas (local). Art.
66. Quando o tripulante for designado para curso fora da base contratual, sua folga poderá ser gozada nesse
local, devendo a empresa assegurar, no regresso, uma licença remunerada de 1 (um) dia para cada 15 (quinze)
dias fora da base contratual.§ 1º A licença remunerada não deverá coincidir com sábado, domingo ou feriado,
se a permanência do tripulante fora da base for superior a 30 (trinta) dias.§ 2º Após o retorno do treinamento, a cada duas folgas fora da base contratual, uma deverá ser fornecida ao tripulante na sua base contratual.
Art. 67. As disposições constantes nesta Seção não se aplicam aos aeronautas que operam nos Serviços
Aéreos Especializados, cujo serviço caracteriza-se como externo, nos termos do disposto no art. 62, inciso I, da
Consolidação das Leis do Trabalho.
CAPÍTULO III
DA REMUNERAÇÃO E DAS CONCESSÕES
SEÇÃO I
DA REMUNERAÇÃO
Art. 68. Ressalvada a liberdade contratual, a remuneração do tripulante corresponderá à soma das quantias por ele percebidas da empresa.
Parágrafo único. Não se consideram integrantes da remuneração as importâncias pagas pela empresa
a título de ajudas de custo, assim como as diárias de hospedagem, alimentação e transporte, nos termos do
artigo 457, § 2ª, da CLT.
Art. 69. Na hipótese de adoção de parcela variável como parte integrante da remuneração, será vedada
a adoção de outro critério que não vinculado às horas trabalhadas e/ou de voo.
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Parágrafo único. Excetuam-se das disposições do caput os tripulantes descritos na alínea d, do inciso IV
do § 1º do art. 5º desta lei, cuja remuneração poderá prever participação em resultados, calculada sobre o faturamento bruto atribuído à aeronave sob seu comando, conforme convenção coletiva de trabalho, não ficando
a remuneração restrita ao pagamento por hora de voo efetuada.
Art. 70. O tempo despendido pelo tripulante em treinamentos, instrução, cursos on line, simuladores e
reuniões programados em escala ou mediante convocação, será remunerado nas mesmas bases da hora de
reserva.Art. 71. As empresas pagarão a remuneração correspondente ao trabalho não realizado quando o tripulante não exercer sua atividade prevista, por motivo alheio à sua vontade, se outra equivalente não lhe for
atribuída no lugar daquela não realizada dentro do mesmo dia produtivo.
Art. 72. O período de tempo, quando em solo entre etapas de voo numa mesma jornada, será remunerado à base de 50% da hora de voo normal.
Art. 73. A remuneração da hora de voo noturno, assim como as horas de voo como tripulante extra, será
calculada na forma da legislação em vigor, observados os acordos e condições contratuais.§ 1º Considera-se
voo noturno o realizado entre as 18:00 (dezoito) horas de um dia e as 06:00 (seis) horas do dia seguinte, computadas em horário local.
§ 2º A hora de voo noturno para efeito de remuneração é contada à razão de 52’30” (cinquenta e dois
minutos e trinta segundos). Art. 74. As frações de hora serão computadas para efeito de remuneração.
SEÇÃO II
DA ALIMENTAÇÃO
Art. 75. Durante a viagem, o tripulante terá direito a alimentação aquecida, em terra ou em voo, de acordo com as instruções técnicas do Ministério do Trabalho e Emprego e da Autoridade de Aviação Civil Brasileira.
§ 1º O tripulante extra a serviço terá direito à alimentação.§ 2º Quando em terra, a alimentação assegurada ao
tripulante deverá ter a duração mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos e a máxima de 60 (sessenta) minutos;§ 3º Quando em voo, a alimentação será servida em intervalos máximos de 4 (quatro) horas.Art. 76. Para
tripulante de helicópteros a alimentação será servida em terra ou a bordo de unidades marítimas, com duração de 60 (sessenta) minutos, período este que não será computado na jornada de trabalho.Art. 77. Nos voos
realizados no período compreendido entre as 22:00 (vinte e duas) horas de um dia às 06:00 (seis) horas do dia
seguinte, deverá ser servida uma refeição, se a duração do voo for igual ou superior a 3 (três) horas.Art. 78. É
assegurada alimentação ao tripulante na situação de reserva ou em cumprimento de uma programação de
treinamento, entre 12:00 (doze) e 14:00 (quatorze) horas e entre 19:00 (dezenove) e 21:00 (vinte e uma) horas,
com duração de 60 (sessenta) minutos.§ 1º Os intervalos para alimentação não serão computados na duração
da jornada de trabalho. § 2º Os intervalos para alimentação de que trata este artigo não serão observados, na
hipótese de programação de treinamento em simulador.
SEÇÃO III
DA ASSISTÊNCIA MÉDICA
Art. 79. Ao tripulante em serviço fora da base contratual, o empregador deverá assegurar assistência
médica em casos de urgência, bem como remoção por via aérea, de retorno à base ou ao local de tratamento.
Parágrafo único. Serão de responsabilidade do empregador, todos os custos referentes à remoção, transporte,
medicação e atendimento médico.
SEÇÃO IV
DO UNIFORME
Art. 80. O tripulante receberá gratuitamente da empresa, quando não forem de uso comum, as peças
de uniforme e os equipamentos exigidos para o exercício de sua atividade profissional, estabelecidos por ato
da autoridade competente.
SEÇÃO V
DAS FÉRIAS
Art. 81. As férias anuais do tripulante serão de 30 (trinta) dias consecutivos.Art. 82. A concessão de férias será participada ao tripulante, por escrito, com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, devendo o
empregado assinar a respectiva notificação.Art. 83. A empresa manterá atualizado um quadro de concessão
de férias, devendo haver rodízio entre os tripulantes do mesmo equipamento quando houver concessão nos
meses de janeiro, fevereiro, julho e dezembro.
Art. 84. Ressalvados os casos de rescisão de contrato, as férias não poderão se converter em abono pecuniário.
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CAPÍTULO IV
DAS TRANSFERÊNCIAS
Art. 85. Para efeito de transferência, provisória ou permanente, considera-se base do tripulante a localidade onde o mesmo está obrigado a prestar serviço.
§ 1º Entende-se como:I – transferência provisória, o deslocamento do tripulante de sua base, por período mínimo de 30 (trinta) dias e não superior a 120 (cento e vinte) dias, para prestação de serviços temporários,
sem mudança de domicílio, à qual retorna tão logo cesse a incumbência que lhe foi atribuída; eII – transferência permanente, o deslocamento do tripulante de sua base, por período superior a 120 (cento e vinte) dias,
com mudança de domicílio.§ 2º O interstício entre transferências provisórias será de, no mínimo, 180 (cento
e oitenta) dias.§ 3º O interstício entre transferências permanentes será de, no mínimo, 2 (dois) anos.§ 4º Na
transferência provisória serão assegurados aos tripulantes acomodações, alimentação e transporte a serviço e,
ainda, transporte aéreo de ida e volta, e, no regresso, uma licença remunerada de 2 (dois) dias para o primeiro
mês, mais 1 (um) dia para cada mês ou fração subsequente, sendo que no mínimo 2 (dois) dias não deverão
coincidir com o sábado, domingo ou feriado§ 5º Na transferência permanente serão assegurados ao tripulante pela empresa:I – ajuda de custo, para fazer face às despesas de instalação na nova base, não inferior a quatro vezes o valor do salário mensal, calculado o salário variável por sua taxa atual multiplicada pela média do
correspondente trabalho, em horas de voo, nos últimos 12 (doze) meses;II – o transporte aéreo para si e seus
dependentes;III – a translação da respectiva bagagem; eIV – dispensa de qualquer atividade relacionada com
o trabalho pelo período de 8 (oito) dias, a ser fixado por sua opção, dentro dos 60 (sessenta) dias seguintes à
sua chegada à nova base.§ 6º Na forma que dispuser o regulamento desta Lei, poderá ser a transferência provisória transformada em transferência permanente.
Art. 86. O tripulante deverá ser notificado pelo empregador com a antecedência mínima de 60 (sessenta)
dias na transferência permanente e 15 (quinze) dias na provisória.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 87. Além dos casos previstos nesta lei, as responsabilidades dos tripulantes são definidas no Código Brasileiro de Aeronáutica, nas leis e regulamentos em vigor e no que decorrer do contrato de trabalho, nos
acordos e convenções internacionais.Art. 88. Os tripulantes das aeronaves das categorias administrativas, da
indústria, comércio ou de uso privado, ficam equiparados aos de aeronaves empregadas em serviços de táxi
aéreo, para todos os efeitos.
Art. 89. Fica revogada a Lei nº 7.183, de 5 de abril de 1984.
Art. 90. Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação.
Sala da Comissão, em 26 de novembro de 2014. – Deputado Arnaldo Faria de Sá, Presidente
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Acre

DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
Roraima
Berinho Bantim - SD
Chico das Verduras - PRP
Edio Lopes - PMDB
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Luciano Castro - PR
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Dalva Figueiredo - PT
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Arnaldo Jordy - PPS
Beto Faro - PT
Cláudio Puty - PT
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José Priante - PMDB
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Lúcio Vale - PR
Luiz Otavio - PMDB
Miriquinho Batista - PT
Nilson Pinto - PSDB
Wandenkolk Gonçalves - PSDB
Wladimir Costa - SD
Zé Geraldo - PT
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Amazonas
Átila Lins - PSD
Dr. Luiz Fernando - PSD
Francisco Praciano - PT
Henrique Oliveira - SD
Pauderney Avelino - DEM
Rebecca Garcia - PP
Sabino Castelo Branco - PTB
Silas Câmara - PSD
Rondônia
Amir Lando - PMDB
Anselmo de Jesus - PT
Carlos Magno - PP
Marcos Rogério - PDT
Marinha Raupp - PMDB
Moreira Mendes - PSD
Nilton Capixaba - PTB
Padre Ton - PT
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Efraim Filho - DEM
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Luiz Couto - PT
Major Fábio - PROS
Manoel Junior - PMDB
Nilda Gondim - PMDB
Ruy Carneiro - PSDB
Wellington Roberto - PR
Wilson Filho - PTB
Pernambuco
Anderson Ferreira - PR
André de Paula - PSD
Augusto Coutinho - SD
Bruno Araújo - PSDB
Carlos Eduardo Cadoca - PCdoB
Danilo Cabral - PSB
Eduardo da Fonte - PP
Fernando Coelho Filho - PSB
Fernando Ferro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PR
João Paulo Lima - PT
Jorge Côrte Real - PTB
José Augusto Maia - PROS
José Chaves - PTB
Luciana Santos - PCdoB
Mendonça Filho - DEM
Pastor Eurico - PSB
Paulo Rubem Santiago - PDT
Pedro Eugênio - PT
Raul Henry - PMDB
Roberto Teixeira - PP
Silvio Costa - PSC
Vilalba - PP
Wolney Queiroz - PDT

Acelino Popó - PRB
Afonso Florence - PT
Alice Portugal - PCdoB
Amauri Teixeira - PT
Antonio Brito - PTB
Antonio Imbassahy - PSDB
Arthur Oliveira Maia - SD
Claudio Cajado - DEM
Daniel Almeida - PCdoB
Edson Pimenta - PSD
Emiliano José - PT
Erivelton Santana - PSC
Fábio Souto - DEM
Félix Mendonça Júnior - PDT
Fernando Torres - PSD
Geraldo Simões - PT
Jânio Natal - PRP
João Carlos Bacelar - PR
João Leão - PP
José Carlos Araújo - PSD
José Nunes - PSD
José Rocha - PR
Josias Gomes - PT
Jutahy Junior - PSDB
Lucio Vieira Lima - PMDB
Luiz Alberto - PT
Luiz Argôlo - SD
Luiz de Deus - DEM
Márcio Marinho - PRB
Marcos Medrado - SD
Maurício Trindade - PROS
Nelson Pellegrino - PT
Oziel Oliveira - PDT
Paulo Magalhães - PSD
Roberto Britto - PP
Rui Costa - PT
Sérgio Brito - PSD
Valmir Assunção - PT
Waldenor Pereira - PT
Minas Gerais
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Ademir Camilo - PROS
Aelton Freitas - PR
Alexandre Silveira - PSD
Antônio Andrade - PMDB
Bernardo Santana de Vasconcellos - PR
Bilac Pinto - PR
Bonifácio de Andrada - PSDB
Carlos Melles - DEM
Diego Andrade - PSD
Dimas Fabiano - PP
Domingos Sávio - PSDB
Dr. Grilo - SD
Eduardo Barbosa - PSDB
Eros Biondini - PTB
Fábio Ramalho - PV
Gabriel Guimarães - PT
George Hilton - PRB
Geraldo Thadeu - PSD
Jaime Martins - PSD
Jairo Ataíde - DEM
Jô Moraes - PCdoB
João Bittar - DEM
João Magalhães - PMDB
José Humberto - PSD
Júlio Delgado - PSB
Lael Varella - DEM
Leonardo Monteiro - PT
Leonardo Quintão - PMDB
Lincoln Portela - PR
Luis Tibé - PTdoB
Luiz Fernando Faria - PP
Marcos Montes - PSD
Marcus Pestana - PSDB
Margarida Salomão - PT
Mauro Lopes - PMDB
Miguel Corrêa - PT
Narcio Rodrigues - PSDB
Newton Cardoso - PMDB
Nilmário Miranda - PT
Odair Cunha - PT
Padre João - PT
Paulo Abi-ackel - PSDB
Reginaldo Lopes - PT
Renzo Braz - PP
Rodrigo de Castro - PSDB
Saraiva Felipe - PMDB
Stefano Aguiar - PSB
Subtenente Gonzaga - PDT
Toninho Pinheiro - PP
Vitor Penido - DEM
Walter Tosta - PSD
Weliton Prado - PT
Zé Silva - SD
Espírito Santo
Camilo Cola - PMDB
Carlos Manato - SD
Cesar Colnago - PSDB
Dr. Jorge Silva - PROS
Iriny Lopes - PT
Lauriete - PSC
Lelo Coimbra - PMDB
Paulo Foletto - PSB
Rose de Freitas - PMDB
Sueli Vidigal - PDT
Rio de Janeiro
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Adrian - PMDB
Alessandro Molon - PT
Alexandre Santos - PMDB
Alfredo Sirkis - PSB
Andreia Zito - PSDB
Anthony Garotinho - PR
Arolde de Oliveira - PSD
Aureo - SD
Benedita da Silva - PT
Chico Alencar - PSOL
Dr. Adilson Soares - PR
Dr. Carlos Alberto - PMN
Dr. Paulo César - PR
Edson Ezequiel - PMDB
Edson Santos - PT
Eduardo Cunha - PMDB
Eurico Júnior - PV
Felipe Bornier - PSD
Filipe Pereira - PSC
Francisco Floriano - PR
Glauber Braga - PSB
Hugo Leal - PROS
Jair Bolsonaro - PP
Jandira Feghali - PCdoB
Jean Wyllys - PSOL
Jorge Bittar - PT
Julio Lopes - PP
Leonardo Picciani - PMDB
Liliam Sá - PROS
Luiz Sérgio - PT
Manuel Rosa Neca - PR
Marcelo Matos - PDT
Miro Teixeira - PROS
Otavio Leite - PSDB
Paulo Feijó - PR
Pedro Paulo - PMDB
Rodrigo Bethlem - PMDB
Rodrigo Maia - DEM
Romário - PSB
Sergio Zveiter - PSD
Simão Sessim - PP
Stepan Nercessian - PPS
Vitor Paulo - PRB
Walney Rocha - PTB
Washington Reis - PMDB
Zoinho - PR
São Paulo
Abelardo Camarinha - PSB
Alexandre Leite - DEM
Aline Corrêa - PP
Antonio Bulhões - PRB
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Arnaldo Jardim - PPS
Beto Mansur - PRB
Bruna Furlan - PSDB
Cândido Vaccarezza - PT
Carlos Sampaio - PSDB
Carlos Zarattini - PT
Delegado Protógenes - PCdoB
Devanir Ribeiro - PT
Dr. Ubiali - PSB
Duarte Nogueira - PSDB
Edinho Araújo - PMDB
Edson Aparecido - PSDB
Eleuses Paiva - PSD
Eli Correa Filho - DEM
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Emanuel Fernandes - PSDB
Francisco Chagas - PT
Gabriel Chalita - PMDB
Guilherme Campos - PSD
Guilherme Mussi - PP
Gustavo Petta - PCdoB
Helcio Silva - PT
Iara Bernardi - PT
Ivan Valente - PSOL
Janete Rocha Pietá - PT
Jefferson Campos - PSD
João Dado - SD
Jorge Tadeu Mudalen - DEM
José Aníbal - PSDB
José Mentor - PT
Junji Abe - PSD
Keiko Ota - PSB
Luiz Fernando Machado - PSDB
Luiza Erundina - PSB
Mara Gabrilli - PSDB
Marcelo Aguiar - DEM
Márcio França - PSB
Maria Lucia Prandi - PT
Milton Monti - PR
Missionário José Olimpio - PP
Nelson Marquezelli - PTB
Newton Lima - PT
Otoniel Lima - PRB
Pastor Marco Feliciano - PSC
Paulo Freire - PR
Paulo Maluf - PP
Paulo Pereira da Silva - SD
Paulo Teixeira - PT
Penna - PV
Renato Simões - PT
Ricardo Izar - PSD
Ricardo Tripoli - PSDB
Roberto de Lucena - PV
Roberto Freire - PPS
Roberto Santiago - PSD
Rodrigo Garcia - DEM
Salvador Zimbaldi - PROS
Tiririca - PR
Vanderlei Macris - PSDB
Vanderlei Siraque - PT
Vaz de Lima - PSDB
Vicente Candido - PT
Vicentinho - PT
William Dib - PSDB
Mato Grosso
Carlos Bezerra - PMDB
Eliene Lima - PSD
Júlio Campos - DEM
Nilson Leitão - PSDB
Roberto Dorner - PSD
Ságuas Moraes - PT
Valtenir Pereira - PROS
Wellington Fagundes - PR
Distrito Federal
Erika Kokay - PT
Izalci - PSDB
Jaqueline Roriz - PMN
Luiz Pitiman - PSDB
Magela - PT
Policarpo - PT

Sábado 6

Reguffe - PDT
Ronaldo Fonseca - PROS
Goiás
Armando Vergílio - SD
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Flávia Morais - PDT
Heuler Cruvinel - PSD
Íris de Araújo - PMDB
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Magda Mofatto - PR
Pedro Chaves - PMDB
Roberto Balestra - PP
Ronaldo Caiado - DEM
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PMDB
Thiago Peixoto - PSD
Vilmar Rocha - PSD
Mato Grosso do Sul
Akira Otsubo - PMDB
Biffi - PT
Fábio Trad - PMDB
Geraldo Resende - PMDB
Mandetta - DEM
Marçal Filho - PMDB
Reinaldo Azambuja - PSDB
Vander Loubet - PT
Paraná
Abelardo Lupion - DEM
Alex Canziani - PTB
Alfredo Kaefer - PSDB
Andre Vargas - S.PART.
André Zacharow - PMDB
Angelo Vanhoni - PT
Assis do Couto - PT
Cida Borghetti - PROS
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Edmar Arruda - PSC
Eduardo Sciarra - PSD
Fernando Francischini - SD
Giacobo - PR
Hermes Parcianello - PMDB
João Arruda - PMDB
Leopoldo Meyer - PSB
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Luiz Nishimori - PR
Nelson Meurer - PP
Nelson Padovani - PSC
Odílio Balbinotti - PMDB
Osmar Serraglio - PMDB
Ratinho Junior - PSC
Reinhold Stephanes - PSD
Rosane Ferreira - PV
Rubens Bueno - PPS
Sandro Alex - PPS
Takayama - PSC
Zeca Dirceu - PT
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Santa Catarina
Celso Maldaner - PMDB
Décio Lima - PT
Edinho Bez - PMDB
Esperidião Amin - PP
Francisco de Assis - PT
João Pizzolatti - PP
João Rodrigues - PSD
Jorge Boeira - PP
Jorginho Mello - PR
Luci Choinacki - PT
Marco Tebaldi - PSDB
Mauro Mariani - PMDB
Onofre Santo Agostini - PSD
Paulo Bornhausen - PSB
Rogério Peninha Mendonça - PMDB
Ronaldo Benedet - PMDB
Rio Grande do Sul
Afonso Hamm - PP
Alceu Moreira - PMDB
Alexandre Roso - PSB
Assis Melo - PCdoB
Beto Albuquerque - PSB
Bohn Gass - PT
Danrlei de Deus Hinterholz - PSD
Darcísio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Enio Bacci - PDT
Giovani Cherini - PDT
Henrique Fontana - PT
Jerônimo Goergen - PP
José Otávio Germano - PP
Jose Stédile - PSB
Luis Carlos Heinze - PP
Luiz Carlos Busato - PTB
Manuela D'ávila - PCdoB
Marco Maia - PT
Marcon - PT
Maria do Rosário - PT
Nelson Marchezan Junior - PSDB
Onyx Lorenzoni - DEM
Osmar Terra - PMDB
Paulo Pimenta - PT
Pepe Vargas - PT
Renato Molling - PP
Ronaldo Zulke - PT
Sérgio Moraes - PTB
Vieira da Cunha - PDT
Vilson Covatti - PP
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COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
Presidente: Paulo Feijó (PR)
1º Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (DEM)
2º Vice-Presidente: Carlos Magno (PP)
3º Vice-Presidente: Celso Maldaner (PMDB)
Titulares

PT

Anselmo de Jesus
Beto Faro
Bohn Gass
Luci Choinacki
Marcon
Padre João
Valmir Assunção
Amir Lando
Antônio Andrade
Celso Maldaner
Leandro Vilela
Odílio Balbinotti
(Dep. do PR ocupa a vaga)

PMDB

PSDB

Domingos Sávio
Hélio Santos
Nilson Leitão
Raimundo Gomes de Matos vaga do
PTB

Reinaldo Azambuja
Heuler Cruvinel
Junji Abe
Moreira Mendes
Roberto Dorner

Carlos Magno
Dilceu Sperafico
Jorge Boeira
Luis Carlos Heinze vaga do PROS
Roberto Balestra vaga do PRB
Giacobo
Luiz Nishimori
Paulo Feijó
Wellington Roberto vaga do PMDB
Alexandre Toledo
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
Abelardo Lupion
Jairo Ataíde vaga do PSB
Lira Maia vaga do PCdoB
Onyx Lorenzoni
Paulo Cesar Quartiero vaga do SD
Zé Silva
(Dep. do DEM ocupa a vaga)

PSD

PP

PR

PSB
DEM

SD

Suplentes
Jesus Rodrigues
Josias Gomes
Magela
Vander Loubet
Waldenor Pereira
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Alceu Moreira
Carlos Bezerra
Edinho Araújo
Osvaldo Reis vaga do PT
Pedro Chaves
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
1 vaga
Alfredo Kaefer
Duarte Nogueira
Wandenkolk Gonçalves
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Diego Andrade vaga do PMDB
Edson Pimenta vaga do PSDB
Eduardo Sciarra
Eleuses Paiva vaga do Bloco PV, PPS
Irajá Abreu
João Rodrigues vaga do SD
José Humberto
Marcos Montes
Reinhold Stephanes vaga do PT
Afonso Hamm
Betinho Rosado
Vilson Covatti

Aelton Freitas
Lúcio Vale
Magda Mofatto
Beto Albuquerque
(Dep. do PMN ocupa a vaga)
Carlos Melles
Ronaldo Caiado

Luiz Argôlo
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
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PTB
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Nilton Capixaba
Bloco PV, PPS
1 vaga
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PROS
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Zé Vieira
PDT
Giovanni Queiroz
Félix Mendonça Júnior
Oziel Oliveira vaga do PTdoB
PCdoB
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
Daniel Almeida
PSC
Nelson Padovani
1 vaga
PRB
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Márcio Marinho
PTdoB
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PRP ocupa a vaga)
PMN
Francisco Tenório vaga do PSB
PRP
Jânio Natal vaga do PTdoB
Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 34
Telefones: 3216-6403/6404/6406
FAX: 3216-6415

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA
Presidente: Ricardo Tripoli (PSDB)
1º Vice-Presidente: Eduardo Gomes (SD)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Júlio Campos (DEM)
Titulares
Emiliano José
Iara Bernardi
Jorge Bittar
Margarida Salomão
Miriquinho Batista vaga do PTdoB
Newton Lima
(Dep. do PR ocupa a vaga)
1 vaga
Camilo Cola
Marçal Filho
Rogério Peninha Mendonça
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do SD ocupa a vaga)
(Dep. do PROS ocupa a
vaga)
Bonifácio de Andrada
Bruno Araújo
Ricardo Tripoli
Ruy Carneiro

Arolde de Oliveira
Silas Câmara
Thiago Peixoto
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Missionário José Olimpio

Suplentes

PT

Beto Faro
Décio Lima
Fernando Ferro
Iriny Lopes
Reginaldo Lopes
Ricardo Berzoini (Licenciado)
Sibá Machado

PMDB

Flaviano Melo
Manoel Junior
Rodrigo Bethlem
Saraiva Felipe
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB

PSD

PP

Duarte Nogueira vaga do PMDB
Izalci
José Aníbal vaga do PSD
Nelson Marchezan Junior
Nilson Pinto
Paulo Abi-ackel

José Carlos Araújo
Júlio Cesar
Manoel Salviano
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Rebecca Garcia

121

122

Sábado 6

Sandes Júnior
1 vaga
Bilac Pinto vaga do PT
Dr. Adilson Soares
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
Abelardo Camarinha vaga do
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PR

PSB

Waldir Maranhão
1 vaga
Francisco Floriano
José Rocha vaga do PTdoB
Milton Monti
Wellington Fagundes vaga do PRP
Pastor Eurico

PMDB

Luiza Erundina
Paulo Bornhausen
Jorge Tadeu Mudalen vaga do

Paulo Foletto
DEM
Efraim Filho

PR

Júlio Campos
Rodrigo Garcia
Benjamin Maranhão vaga do

Marcelo Aguiar
SD
Laercio Oliveira

PSOL

Eduardo Gomes
Henrique Oliveira vaga do PMDB
Wladimir Costa vaga do PTB
1 vaga
Sabino Castelo Branco vaga do

1 vaga

PTB
Josué Bengtson

PSD

(Dep. do SD ocupa a vaga)
Bloco PV, PPS
Sandro Alex
Arnaldo Jardim vaga do PSOL
Fábio Ramalho
PROS
Ariosto Holanda
Edson Silva
Salvador Zimbaldi vaga do PMDB
PDT
Wolney Queiroz
Oziel Oliveira
PCdoB
Luciana Santos
Evandro Milhomen
PSC
Ratinho Junior
Antônia Lúcia
PRB
Beto Mansur
Cleber Verde
PTdoB
(Dep. do PT ocupa a vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)
PSOL
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
(Dep. do SD ocupa a vaga)
vaga)
PRP
Chico das Verduras
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 51
Telefones: 3216-6452 A 6458
FAX: 3216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

Titulares
Alessandro Molon
Cândido Vaccarezza
Décio Lima
Iriny Lopes

PT

João Paulo Lima
José Guimarães
José Mentor
Luiz Couto
Maria do Rosário
Odair Cunha
Vicente Candido

Suplentes
Emiliano José
Fátima Bezerra
Francisco Chagas
Gabriel Guimarães

PMDB

Alceu Moreira
Carlos Bezerra vaga do PTB
Danilo Forte
Eduardo Cunha
Eliseu Padilha
Fábio Trad
Leonardo Picciani
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
1 vaga

Átila Lins
Eduardo Sciarra
Onofre Santo Agostini
Paulo Magalhães
Sergio Zveiter
Vilmar Rocha

Esperidião Amin
Paulo Maluf
Vilson Covatti
(Dep. do PROS ocupa a
vaga)
1 vaga

PR

Beto Albuquerque
Pastor Eurico
Sandra Rosado
(Dep. do PRB ocupa a vaga)

Paes Landim
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)
Fábio Ramalho
Roberto Freire

Alberto Filho
Amir Lando
João Magalhães
Marçal Filho
Nilda Gondim
Odílio Balbinotti vaga do PCdoB
Renan Filho
Ronaldo Benedet
Sandro Mabel
1 vaga

Lázaro Botelho

Anthony Garotinho
Jorginho Mello
Lincoln Portela
Paulo Freire vaga do PTdoB
(Dep. do PTdoB ocupa a
vaga)

Felipe Maia
Luiz de Deus
Mendonça Prado

Geraldo Simões
Márcio Macêdo
Miguel Corrêa
Nelson Pellegrino
Padre João
Paulo Teixeira
(Dep. do DEM ocupa a vaga)

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Bonifácio de Andrada
Nelson Marchezan Junior
Rodrigo de Castro
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PSD
Felipe Bornier
Jaime Martins
Jefferson Campos
João Lyra vaga do PSDB
José Nunes
Moreira Mendes
Silas Câmara
Walter Tosta vaga do PSDB
PP
Dilceu Sperafico
Eduardo da Fonte
Jerônimo Goergen

Cesar Colnago
João Campos
Jutahy Junior
Luiz Carlos
Luiz Pitiman
William Dib

Arthur Oliveira Maia
Dr. Grilo
Marcos Medrado

Presidente: Vicente Candido (PT)
1º Vice-Presidente: Luiz Couto (PT)
2º Vice-Presidente: Fábio Trad (PMDB)
3º Vice-Presidente: Vitor Paulo (PRB)
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PSB

DEM

SD

PTB

Sandes Júnior
Gorete Pereira
Luciano Castro
Manuel Rosa Neca
(Dep. do SD ocupa a vaga)

Gonzaga Patriota
Jose Stédile
Keiko Ota
Paulo Bornhausen
Alexandre Leite
Efraim Filho vaga do PT
Eli Correa Filho
Onyx Lorenzoni
Armando Vergílio
Benjamin Maranhão
Fernando Francischini vaga do PR
Paulo Pereira da Silva
Arnaldo Faria de Sá
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS
Rosane Ferreira vaga do PSOL
Sandro Alex
Sarney Filho
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Edson Silva
Ronaldo Fonseca vaga do PP
Vicente Arruda
Félix Mendonça Júnior
Vieira da Cunha
Delegado Protógenes
Evandro Milhomen
Andre Moura
Pastor Marco Feliciano
Antonio Bulhões
Vitor Paulo vaga do PSB
Lourival Mendes vaga do PR
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Chico Alencar

PROS

Hugo Leal
Valtenir Pereira

PDT

Marcos Rogério
Oziel Oliveira vaga do PTB
Weverton Rocha

PCdoB
PSC

Assis Melo
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Edmar Arruda
Ratinho Junior

PRB

Beto Mansur

PTdoB

Luis Tibé

PSOL
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
vaga)
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vaga do PDT

vaga)

SD

Wladimir Costa
Alex Canziani
Stepan Nercessian

Bloco PV, PPS

Cida Borghetti

PDT

Paulo Rubem Santiago
Alice Portugal
Evandro Milhomen vaga do PP
Luciana Santos vaga do DEM
Jean Wyllys vaga do PSB

Titulares

Titulares

Onofre Santo Agostini
(Dep. do DEM ocupa a
vaga)
(Dep. do PCdoB ocupa a
vaga)
Tiririca
(Dep. do PSOL ocupa a
vaga)
Claudio Cajado vaga do PMDB
Ronaldo Caiado vaga do PSD
(Dep. do PCdoB ocupa a

Suplentes
Artur Bruno
Fátima Bezerra vaga do PSD
Iriny Lopes
Maria Lucia Prandi vaga do PSD
Newton Lima
Edio Lopes
Marinha Raupp
Raul Henry

PSDB

Domingos Sávio
(Dep. do DEM ocupa a vaga)

PSD

(Dep. do PT ocupa a vaga)
(Dep. do PT ocupa a vaga)

PP
1 vaga
PR
PSB

1 vaga
Leopoldo Meyer

DEM

(Dep. do DEM ocupa a vaga)
Jandira Feghali

PSOL

Alexandre Leite vaga do PSDB
Mendonça Filho
Professora Dorinha Seabra Rezende

Marco Tebaldi
1 vaga

Dr. Luiz Fernando
José Carlos Araújo vaga do PR
Ricardo Izar vaga do SD
Sérgio Brito vaga do PMDB
1 vaga
Iracema Portella
Roberto Teixeira
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Júlio Delgado

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Paulo Wagner
Ademir Camilo
Reguffe

PMDB

PSDB

Assis do Couto
Paulo Pimenta
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
Leandro Vilela
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Carlos Brandão
Carlos Sampaio
Luiz Carlos vaga do PR
Nelson Marchezan Junior vaga do PSD
PSD
Hugo Napoleão
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PP
PR
PSB
DEM

Eli Correa Filho

Jovair Arantes

Suplentes

PT

(Dep. do PSC ocupa a vaga)
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Pinto Itamaraty
Raimundo Gomes de
Matos

PCdoB

Liliam Sá

Secretário(a): Nádia Lúcia das Neves Raposo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - salas 168/169-C
Telefones: 3216-6942 a 6947

Rubens Otoni
Rui Costa
Weliton Prado

PMDB

Penna

PROS

Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Luciana Santos (PCdoB)
2º Vice-Presidente: Onofre Santo Agostini (PSD)
3º Vice-Presidente: Evandro Milhomen (PCdoB)

Gabriel Chalita
Rose de Freitas
(Dep. do DEM ocupa a
vaga)

Eros Biondini

Presidente: Sérgio Brito (PSD)
1º Vice-Presidente: José Carlos Araújo (PSD)
2º Vice-Presidente: Marco Tebaldi (PSDB)
3º Vice-Presidente: Ricardo Izar (PSD)

COMISSÃO DE CULTURA

PT

Arthur Oliveira Maia

PTB

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Secretário(a): Alexandra Zaban Bittencourt
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 19
Telefones: 3216-6494
FAX: 3216-6499

Angelo Vanhoni
Magela
Paulão
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SD
PTB

Guilherme Mussi
Waldir Maranhão
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
1 vaga
Felipe Maia
Augusto Coutinho

Eros Biondini
Bloco PV, PPS
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PROS
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
PDT
Marcelo Matos vaga do PT
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Chico Lopes
Lauriete vaga do PMDB
Márcio Marinho vaga do PMDB
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PCdoB
PSC
PRB
PSOL

Wolney Queiroz
Carlos Eduardo Cadoca
Erivelton Santana vaga do PMDB
Silvio Costa vaga do PMDB

Secretário(a): Giovanna Francesca Mascarenhas Puricelli
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33
Telefones: 3216-6601 A 6609
FAX: 3216-6610

César Halum vaga do PROS
Ivan Valente vaga do Bloco PV, PPS

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 3216-6920 A 6922
FAX: 3216-6925
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Alberto Filho (PMDB)
2º Vice-Presidente: Sérgio Moraes (PTB)
3º Vice-Presidente: Roberto Britto (PP)
Titulares

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Presidente: Augusto Coutinho (SD)
1º Vice-Presidente: Aureo (SD)
2º Vice-Presidente: Sebastião Bala Rocha (SD)
3º Vice-Presidente:
Titulares
Devanir Ribeiro
Miguel Corrêa
Ronaldo Zulke
Renan Filho
1 vaga
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
1 vaga
Edson Pimenta
Walter Tosta
Rebecca Garcia
Renato Molling vaga do PSC
João Maia
(Dep. do SD ocupa a vaga)
Mendonça Filho vaga do PSDB
(Dep. do PRP ocupa a vaga)

PT

PMDB
PSDB

PSD

PR
PSB

Afonso Florence
Pedro Eugênio
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Mário Feitoza
Osmar Terra
Carlos Brandão
Marco Tebaldi vaga do Bloco PV, PPS
Otavio Leite
Fernando Torres
Guilherme Campos

PP

Dimas Fabiano
Jorge Boeira vaga do PROS
Davi Alves Silva Júnior vaga do PT
Luiz Nishimori

DEM

Helcio Silva
Magela
Zé Geraldo
Alberto Filho
Flaviano Melo
Júnior Coimbra vaga do PROS
Mauro Lopes

Suplentes

(Dep. do SD ocupa a vaga)
Mandetta

SD
Augusto Coutinho
Henrique Oliveira
Aureo vaga do PSB
Laercio Oliveira vaga do PSB
Sebastião Bala Rocha vaga do PTB
Simplício Araújo vaga do PSC
PTB
(Dep. do SD ocupa a vaga)
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
Bloco PV, PPS
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PROS
Antonio Balhmann
(Dep. do PP ocupa a vaga)
PSC
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do SD ocupa a vaga)
PDT
Ângelo Agnolin vaga do PTB
PTdoB
Luis Tibé vaga do Bloco PV, PPS
PRP
Jânio Natal vaga do DEM

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga
José Nunes
1 vaga

Leopoldo Meyer vaga do PSDB
Paulo Foletto

Sérgio Moraes
Eurico Júnior

PSDB

Erika Kokay
Jorge Bittar
Nilmário Miranda
Mauro Mariani
Ronaldo Benedet vaga do PP
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
1 vaga
Bruna Furlan
Izalci

PSD

PR

Magda Mofatto

1 vaga

PMDB

PP

Roberto Britto

Fábio Souto

Suplentes

PT

Heuler Cruvinel
Junji Abe
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSB
DEM
SD

João Carlos Bacelar
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PTB
Bloco PV, PPS

Genecias Noronha
Jorge Côrte Real
José Chaves vaga do PMDB

Arnaldo Jardim
PROS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
PDT
Flávia Morais vaga do DEM
Weverton Rocha vaga do PSB
PCdoB
Luciana Santos vaga do PROS
Secretário(a): Hérica Pimentel Brito de Souza
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 3216-6551/ 6554
FAX: 3216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Assis do Couto (PT)
1º Vice-Presidente: Nilmário Miranda (PT)
2º Vice-Presidente: Janete Capiberibe (PSB)
3º Vice-Presidente: Antônia Lúcia (PSC)
Titulares

Suplentes
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Assis do Couto
Erika Kokay vaga do PSDB
Nilmário Miranda
Padre Ton
Renato Simões vaga do DEM

PT

Janete Rocha Pietá
João Paulo Lima
Luiz Couto
Valmir Assunção vaga do PTC

PMDB
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
Professor Setimo
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
vaga)
PSDB
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
(Dep. do PT ocupa a vaga)
vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PSD
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
Walter Tosta
PP
Jair Bolsonaro
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
PR
Anderson Ferreira
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSB
Janete Capiberibe
Luiza Erundina
Keiko Ota vaga do PSDB
Pastor Eurico vaga do PR
DEM
(Dep. do PT ocupa a vaga)
1 vaga
SD
Domingos Dutra
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
PTB
(Dep. do PMN ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
Bloco PV, PPS
Henrique Afonso vaga do PMDB
Arnaldo Jordy vaga do PSDB
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Roberto de Lucena
PROS
Liliam Sá
Ronaldo Fonseca
Vicente Arruda vaga do PP
PSC
Antônia Lúcia vaga do PMDB
Filipe Pereira
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
Pastor Marco Feliciano vaga do PTB
Takayama vaga do SD
PTC
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do PT ocupa a vaga)
PDT
Enio Bacci vaga do PSD
Marcos Rogério vaga do PSDB
Subtenente Gonzaga vaga do PSC
PCdoB
Manuela D'ávila vaga do PMDB
PRB
Otoniel Lima vaga do PTC
PSOL
Jean Wyllys vaga do Bloco PV, PPS
PMN
Dr. Carlos Alberto vaga do PTB
Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 3216-6571
FAX: 3216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Presidente: Glauber Braga (PSB)
1º Vice-Presidente: Dr. Ubiali (PSB)
2º Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PDT)
3º Vice-Presidente: Lelo Coimbra (PMDB)
Titulares
Angelo Vanhoni

PT

Suplentes
Alessandro Molon

Artur Bruno
Dalva Figueiredo vaga do PRB
Fátima Bezerra
Francisco de Assis vaga do PMDB
Francisco Praciano vaga do PR
Reginaldo Lopes
Ságuas Moraes vaga do PSD
Waldenor Pereira
Gabriel Chalita
Gastão Vieira vaga do PROS
Lelo Coimbra
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Iara Bernardi
Leonardo Monteiro
Margarida Salomão
Maria do Rosário vaga do PSB
Miriquinho Batista
Padre Ton vaga do PCdoB
PMDB

Professor Setimo vaga do PSC
Raul Henry
(Dep. do PT ocupa a vaga)
Izalci
Nilson Pinto
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Eliene Lima
Manoel Salviano
(Dep. do PT ocupa a vaga)
Aline Corrêa
Waldir Maranhão
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Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Rogério Peninha Mendonça
(Dep. do PROS ocupa a
vaga)

PSDB

PSD

PP

Mara Gabrilli
Nilson Leitão
Pinto Itamaraty
Danrlei de Deus Hinterholz
Thiago Peixoto
Vilmar Rocha
Esperidião Amin
José Linhares

PR
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
Jorginho Mello
(Dep. do PT ocupa a vaga)
Paulo Freire
PSB
Átila Lira vaga do PMN
Júlio Delgado
Danilo Cabral vaga do PSDB
Keiko Ota vaga do DEM
Dr. Ubiali
(Dep. do PT ocupa a vaga)
Glauber Braga
DEM
Professora Dorinha Seabra
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Rezende
SD
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Zé Silva
PTB
Alex Canziani
Paes Landim
Wilson Filho vaga do SD
Bloco PV, PPS
Stepan Nercessian
Eurico Júnior
PROS
José Augusto Maia vaga do PHS
Ariosto Holanda
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Major Fábio vaga do PHS
Valtenir Pereira vaga do PMDB
PDT
Paulo Rubem Santiago
Oziel Oliveira
PCdoB
Alice Portugal vaga do PR
(Dep. do PT ocupa a vaga)
Gustavo Petta
PSC
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Pastor Marco Feliciano
PRB
(Dep. do PT ocupa a vaga)
Acelino Popó
PMN
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga
PHS
(Dep. do PROS ocupa a
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
vaga)
Secretário(a): Marcelo Brandão Lapa
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala T170
Telefones: 3216-6621/6622/6628
FAX: 3216-6635
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Cláudio Puty
Paulo Teixeira
Pedro Eugênio
Pepe Vargas

COMISSÃO DO ESPORTE
Presidente: Damião Feliciano (PDT)
1º Vice-Presidente: Afonso Hamm (PP)
2º Vice-Presidente: Romário (PSB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Matos (PDT)
Titulares
Paulo Pimenta
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
Edinho Bez
Fabio Reis
Marllos Sampaio vaga do PSD
Pedro Chaves vaga do PSDB
Rodrigo Bethlem

Suplentes

PT

PMDB

Eudes Xavier
José Airton vaga do PMDB
Policarpo
Vicente Candido
Hugo Motta
João Arruda
(Dep. do PT ocupa a vaga)

PSDB
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Hélio Santos
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PSD
Danrlei de Deus Hinterholz
Marcos Montes
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Roberto Santiago
PP
Afonso Hamm
Renzo Braz
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
PR
1 vaga
José Rocha
PSB
Romário
Alexandre Roso
Valadares Filho vaga do DEM
DEM
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Efraim Filho
SD
1 vaga
Benjamin Maranhão
PTB
Arnon Bezerra vaga do PSDB
Pedro Fernandes
1 vaga
Bloco PV, PPS
Rubens Bueno
Arnaldo Jordy
PROS
Cida Borghetti
Dr. Jorge Silva
PDT
Damião Feliciano
André Figueiredo
Marcelo Matos vaga do PP
Flávia Morais vaga do PSDB
PCdoB
Carlos Eduardo Cadoca vaga do PT
Delegado Protógenes
Jô Moraes
Gustavo Petta vaga do PP
PRB
Acelino Popó vaga do PT
Secretário(a): Ana Cristina Oliveira
Local: Sala nº 2 ala C, térreo, do Anexo II
Telefones: 3216-6351

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Mário Feitoza (PMDB)
1º Vice-Presidente: Lucio Vieira Lima (PMDB)
2º Vice-Presidente: Pedro Eugênio (PT)
3º Vice-Presidente: Jose Stédile (PSB)
Titulares
Afonso Florence

PT

Dezembro de 2014

Akira Otsubo vaga do PTB
João Magalhães vaga do PRB
José Priante
Leonardo Quintão
Lucio Vieira Lima
Manoel Junior vaga do PCdoB
Mário Feitoza
Pedro Novais
Pedro Paulo vaga do PSB

PMDB

Devanir Ribeiro
Francisco de Assis
José Mentor
Rogério Carvalho
Zeca Dirceu vaga do PROS
Antônio Andrade
Celso Maldaner
Edio Lopes
Eduardo Cunha
Gabriel Chalita

PSDB
Alfredo Kaefer
Emanuel Fernandes
Luiz Carlos Hauly
Luiz Pitiman
Nelson Marchezan Junior vaga do PDT
Marcus Pestana
Vaz de Lima
Otavio Leite vaga do PTB
PSD
Guilherme Campos
Diego Andrade
João Lyra vaga do Bloco PV, PPS
Eleuses Paiva
José Humberto
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
Júlio Cesar
PP
Jerônimo Goergen
Luis Carlos Heinze
Nelson Meurer
Paulo Maluf
1 vaga
Toninho Pinheiro
PR
Aelton Freitas
João Carlos Bacelar
Davi Alves Silva Júnior
João Maia
PSB
Jose Stédile
Dr. Ubiali
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
DEM
Carlos Melles
Jairo Ataíde vaga do PSB
Pauderney Avelino
Mendonça Prado
Rodrigo Maia
SD
Genecias Noronha
João Dado
PTB
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Bloco PV, PPS
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Arnaldo Jardim
PROS
Miro Teixeira
(Dep. do PT ocupa a vaga)
PDT
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
André Figueiredo vaga do PSD
Giovani Cherini
PCdoB
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Osmar Júnior
PSC
Edmar Arruda
Andre Moura
PRB
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Cleber Verde
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 3216-6652/6655/6657
FAX: 3216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

Suplentes
Assis Carvalho

Presidente: Hugo Motta (PMDB)
1º Vice-Presidente: João Arruda (PMDB)
2º Vice-Presidente: Felipe Bornier (PSD)
3º Vice-Presidente: Manuel Rosa Neca (PR)
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Titulares

Suplentes

PT

Edson Santos
Sibá Machado
Vanderlei Siraque
Alexandre Santos
Edio Lopes vaga do Bloco PV, PPS
Hugo Motta
João Arruda
Carlos Brandão

José Guimarães
Pepe Vargas
Renato Simões

PMDB

Akira Otsubo
Edinho Bez
Eduardo Cunha

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame vaga do

PTB

Carlos Sampaio vaga do PSB
Vanderlei Macris
Vaz de Lima

Luiz Fernando Machado
PSD

Felipe Bornier
(Dep. do PMN ocupa a
vaga)

Sérgio Brito

Eduardo da Fonte vaga do PCdoB
João Pizzolatti
Manuel Rosa Neca vaga do PDT
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Carlos Magno

PR

DEM

Ronaldo Caiado

Anthony Garotinho
Wellington Roberto vaga do PCdoB
Zoinho vaga do PROS
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

SD

Simplício Araújo

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

PP

PSB

1 vaga

Nilton Capixaba

Irajá Abreu

PTB

Mendonça Filho
Fernando Francischini

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Bloco PV, PPS

Valtenir Pereira
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Zequinha Marinho vaga do PR
Francisco Tenório vaga do PSD

Stepan Nercessian
PROS
PDT
PCdoB
PSC

(Dep. do PR ocupa a vaga)
André Figueiredo

PSD

Moreira Mendes
Urzeni Rocha

(Dep. do PROS ocupa a vaga)
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
Paulo Cesar Quartiero

Arnaldo Jordy

Átila Lins
Manoel Salviano vaga do PSDB
Silas Câmara
Raul Lima

PR

Lúcio Vale

PSB

Pastor Eurico

DEM

Pauderney Avelino

SD

Sebastião Bala Rocha
Wilson Filho

Izalci
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

PP

Gladson Cameli

Domingos Dutra

PTB

Sérgio Moraes

Bloco PV, PPS

Ademir Camilo vaga do PCdoB
Domingos Neto
Dudimar Paxiuba vaga do PR
Givaldo Carimbão vaga do PSB
Weverton Rocha

PROS

Paulo Wagner
José Augusto Maia
Major Fábio vaga do PCdoB

PDT

Giovanni Queiroz
PCdoB
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
PSC
Zequinha Marinho vaga do PMDB
PRP
Chico das Verduras vaga do PMDB
Secretário(a): Idelfonso Vidal Salmito
Local: Anexo II, Sala 55, Ala A, Térreo
Telefones: 3216-6432
FAX: 3216-6440

Titulares

Presidente: Domingos Neto (PROS)
1º Vice-Presidente: Ademir Camilo (PROS)
2º Vice-Presidente: Wilson Filho (PTB)
3º Vice-Presidente: Dudimar Paxiuba (PROS)

PMDB

PSDB

Presidente: Zequinha Marinho (PSC)
1º Vice-Presidente: Erivelton Santana (PSC)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:

COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL,
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DA AMAZÔNIA

Miriquinho Batista
Taumaturgo Lima
Zé Geraldo

Nilson Leitão
Nilson Pinto

Marinha Raupp
Professor Setimo
(Dep. do PRP ocupa a vaga)

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

PMN

PT

Marcelo Castro
Mauro Benevides
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
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(Dep. do PR ocupa a vaga)

Secretário(a): Luiz Paulo Pieri
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 3216-6671 A 6675
FAX: 3216-6676

Titulares

Sábado 6

Eudes Xavier
Fernando Ferro
Leonardo Monteiro
Paulo Pimenta vaga do PSD
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Suplentes
Anselmo de Jesus
Francisco Praciano
1 vaga

Bonifácio de Andrada
Bruna Furlan
(Dep. do PT ocupa a vaga)
1 vaga
Waldir Maranhão

PT

PMDB
PSDB
PSD
PP
PR

Suplentes
Erika Kokay
João Paulo Lima
Nilmário Miranda
Professor Setimo
1 vaga
2 vagas
2 vagas
1 vaga
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Lincoln Portela
Janete Capiberibe vaga do PDT
Luiza Erundina

Efraim Filho

SD

1 vaga

Arnaldo Jordy

Glauber Braga

DEM

1 vaga

Walney Rocha

1 vaga

PSB

Domingos Dutra

PTB
Bloco PV, PPS

Nelson Marquezelli

vaga)

Dezembro de 2014

Bloco PV, PPS

Arnaldo Jordy
Penna vaga do PR
Sarney Filho vaga do PTB
Givaldo Carimbão
Weverton Rocha

Sarney Filho

PROS
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PDT
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Marcos Rogério
PSC
Erivelton Santana vaga do PMDB
Zequinha Marinho vaga do PMDB
PSOL
Chico Alencar vaga do PROS
Secretário(a): Claudio Ribeiro Paes
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 3216-6692 / 6693
FAX: 3216-6699

Presidente: Arnaldo Jordy (PPS)
1º Vice-Presidente: Penna (PV)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Márcio Macêdo (PT)

Leonardo Monteiro
Márcio Macêdo
Maria Lucia Prandi
Taumaturgo Lima vaga do SD
Adrian
Aníbal Gomes
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
1 vaga

PT

PMDB
PSDB

André de Paula
Irajá Abreu

PSD

Reinhold Stephanes vaga do PSDB
1 vaga

PP

PR
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
vaga)
PSB
Stefano Aguiar
DEM
1 vaga
(Dep. do PT ocupa a vaga)

SD

PTB
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a

Dudimar Paxiuba

PDT
PSC

Giovani Cherini
Nelson Padovani vaga do SD
Chico Alencar vaga do Bloco PV,

PPS

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

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Titulares

PROS

PSOL

José Augusto Maia

(Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

Suplentes
Anselmo de Jesus
Luci Choinacki
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
2 vagas
Reinaldo Azambuja vaga do PSD
Ricardo Tripoli
(Dep. do DEM ocupa a
vaga)
Felipe Bornier vaga do PT
Moreira Mendes
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)
Rebecca Garcia
Dr. Paulo César
Alfredo Sirkis
Abelardo Lupion
Lira Maia vaga do PSDB
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
1 vaga

Presidente: Geraldo Thadeu (PSD)
1º Vice-Presidente: Marcos Montes (PSD)
2º Vice-Presidente: Ronaldo Benedet (PMDB)
3º Vice-Presidente: Eros Biondini (PTB)
Titulares
Fernando Ferro
Gabriel Guimarães
Luiz Alberto
Luiz Sérgio
Vander Loubet

PT

PMDB

Suplentes
Carlos Zarattini
Cláudio Puty
Paulão
Ronaldo Zulke
Weliton Prado

Edio Lopes vaga do PSC
Eliseu Padilha
Lelo Coimbra
Washington Reis
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PSDB
José Aníbal
Bruno Araújo
Paulo Abi-ackel
Carlos Alberto Leréia vaga do PMDB
Rodrigo de Castro vaga do PSB
Domingos Sávio
Wandenkolk Gonçalves
Luiz Fernando Machado
Nilson Leitão vaga do PDT
PSD
Fernando Torres
Eduardo Sciarra
Geraldo Thadeu
Eliene Lima
Marcos Montes
Paulo Magalhães vaga do DEM
1 vaga
PP
Betinho Rosado
João Leão
Dimas Fabiano
Missionário José Olimpio
José Otávio Germano
Nelson Meurer vaga do PCdoB
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
PR
João Carlos Bacelar
Gorete Pereira
José Rocha
Magda Mofatto
PSB
Fernando Coelho Filho
Alexandre Toledo
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Jose Stédile
DEM
Davi Alcolumbre
Claudio Cajado vaga do PP
Vitor Penido
Ronaldo Caiado
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
SD
Elcione Barbalho
Hermes Parcianello vaga do PSC
Luiz Otavio
Ronaldo Benedet
Rose de Freitas
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Luiz Argôlo
Eros Biondini
Arnaldo Jardim

Eduardo Gomes

PTB
Bloco PV, PPS
PROS

Dudimar Paxiuba

Arnaldo Jordy
Salvador Zimbaldi

PDT

Giovani Cherini

Luiz Carlos Busato

Alfredo Sirkis
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Claudio Cajado
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
João Dado

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PCdoB
Osmar Júnior
(Dep. do PP ocupa a vaga)
PSC
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PRB
Cleber Verde
César Halum

José Chaves vaga do PMDB

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 3216-6711 / 6713
FAX: 3216-6720

Marcos Rogério

PT

PMDB

Almeida Lima
André Zacharow
Íris de Araújo
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame vaga do
PR

vaga do DEM

Carlos Alberto Leréia
Carlos Sampaio
Duarte Nogueira vaga do PSB
Eduardo Barbosa
Emanuel Fernandes vaga do PSC
1 vaga
Hugo Napoleão
Jefferson Campos
Urzeni Rocha
Raul Lima
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
1 vaga

PP

PR

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do PMN ocupa a vaga)

PSB

Major Fábio

César Halum vaga do PP
George Hilton

Jaqueline Roriz vaga do PR
Suplentes

Benedita da Silva
Cândido Vaccarezza
Devanir Ribeiro vaga do PP
Dr. Rosinha
Iara Bernardi vaga do PMDB
Luiz Alberto
Nelson Pellegrino
Vanderlei Siraque vaga do PR
vaga do PTB

Adrian
Edson Ezequiel
Newton Cardoso
Pedro Novais
Raul Henry
(Dep. do PT ocupa a vaga)
Cesar Colnago

André de Paula
Átila Lins
Moreira Mendes

DEM

Alexandre Leite
Ronaldo Caiado

SD

Dr. Grilo
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Bloco PV, PPS

Ivan Valente vaga do PMDB

Izalci
Luiz Carlos Hauly

PSD

Roberto de Lucena

Rubens Bueno

PROS

Cida Borghetti

PDT

Vieira da Cunha

PCdoB

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
1º Vice-Presidente: Duarte Nogueira (PSDB)
2º Vice-Presidente: Hugo Napoleão (PSD)
3º Vice-Presidente: Alfredo Sirkis (PSB)

Carlos Zarattini
Henrique Fontana
Janete Rocha Pietá
Josias Gomes
Marco Maia

Nelson Marquezelli

João Ananias

PSC

Takayama

PRB

PTdoB
PSOL
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Abelardo Camarinha
Stefano Aguiar

PTB

Perpétua Almeida

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Titulares

Sábado 6

Vitor Paulo
Lourival Mendes vaga do PR

PMN

Secretário(a): Edilson Holanda Silva
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: Pauderney Avelino (DEM)
1º Vice-Presidente: Lincoln Portela (PR)
2º Vice-Presidente: Weliton Prado (PT)
3º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
Titulares
Edson Santos
Renato Simões
Weliton Prado
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
João Campos
Pinto Itamaraty
Junji Abe
(Dep. do DEM ocupa a vaga)

Jair Bolsonaro
Vilalba
(Dep. do PT ocupa a vaga)

Guilherme Mussi

(Dep. do PTdoB ocupa a
vaga)
(Dep. do PT ocupa a vaga)

Keiko Ota
Pastor Eurico vaga do PMDB

Lincoln Portela

Efraim Filho vaga do PSD

PT

PMDB

PSDB
PSD
PP
PR

Suplentes
Alessandro Molon
Rogério Carvalho
Sibá Machado
Edio Lopes
Marllos Sampaio
Osmar Terra
Otavio Leite
William Dib
Guilherme Campos
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Jair Bolsonaro

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
PSB
Alfredo Sirkis vaga do PSD
Gonzaga Patriota
DEM
Alexandre Leite vaga do Bloco PV, PPS
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Mendonça Prado vaga do PMDB
Pauderney Avelino
Fernando Francischini

José Augusto Maia
Enio Bacci
Delegado Protógenes
Otoniel Lima vaga do PMDB

SD
PTB

Sabino Castelo Branco
Rosane Ferreira

Onyx Lorenzoni vaga do SD
Ronaldo Caiado
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
Arnaldo Faria de Sá
Wilson Filho vaga do PDT

Bloco PV, PPS
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
PROS
Major Fábio
PDT
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
PCdoB
Perpétua Almeida
PRB
PTdoB

Lourival Mendes vaga do PR

Secretário(a): Ricardo Menezes Perpétuo
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 3216-6761 / 6762
FAX: 3216-6770

Amauri Teixeira
Assis Carvalho
Benedita da Silva
Dr. Rosinha
Rogério Carvalho
Zeca Dirceu
Darcísio Perondi
Geraldo Resende vaga do PSD
Nilda Gondim
Osmar Terra
Saraiva Felipe
(Dep. do PROS ocupa a
vaga)
Mara Gabrilli
Marcus Pestana
Otavio Leite
Eleuses Paiva
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)
1 vaga
José Linhares
Toninho Pinheiro
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
Dr. Paulo César
Francisco Floriano vaga do PRP
(Dep. do PTdoB ocupa a
vaga)

PMDB

PSDB

PSD

PR

Erika Kokay
Helcio Silva
Henrique Fontana
Padre Ton
Ságuas Moraes
Valmir Assunção
André Zacharow
Danilo Forte
Elcione Barbalho
Íris de Araújo
Rose de Freitas

Cesar Colnago
Eduardo Barbosa vaga do PSOL
João Campos
Raimundo Gomes de Matos
Geraldo Thadeu
Silas Câmara

Iracema Portella
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB

Mandetta
1 vaga

SD

Carlos Manato
Antonio Brito
Rosane Ferreira

Anderson Ferreira
Gorete Pereira

João Dado

PTB

Arnaldo Faria de Sá

Bloco PV, PPS

Dr. Jorge Silva
Maurício Trindade vaga do PMDB
Sueli Vidigal

Filipe Pereira
Takayama vaga do PP

(Dep. do PR ocupa a vaga)

Onofre Santo Agostini
PP

Luiz de Deus
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
vaga)

(Dep. do PCdoB ocupa a
vaga)
Suplentes

PT

DEM

Lael Varella vaga do PSB

Jhonatan de Jesus

Presidente: Amauri Teixeira (PT)
1º Vice-Presidente: Antonio Brito (PTB)
2º Vice-Presidente: Mandetta (DEM)
3º Vice-Presidente: José Linhares (PP)

Pastor Eurico vaga do PP
Paulo Foletto
Sandra Rosado

Alexandre Roso
(Dep. do DEM ocupa a vaga)

Jandira Feghali vaga do PSOL
João Ananias

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

Titulares
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Rosinha da Adefal vaga do PR

PROS
PDT
PCdoB
PSC

Henrique Afonso
Roberto de Lucena vaga do DEM
Cida Borghetti
Liliam Sá vaga do PCdoB
Marcos Rogério vaga do PRP
Paulo Rubem Santiago

Jô Moraes vaga do PP
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
Zequinha Marinho

PRB

Vitor Paulo

PSOL

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PRP
PTdoB

(Dep. do PDT ocupa a vaga)

Secretário(a): Rubens Gomes Carneiro Filho
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: Luiz Fernando Faria (PP)
1º Vice-Presidente: Flávia Morais (PDT)
2º Vice-Presidente: Gorete Pereira (PR)
3º Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
Titulares
Eudes Xavier
Francisco Chagas
Nelson Pellegrino
Policarpo
1 vaga

PT

Suplentes
Dalva Figueiredo
Luiz Sérgio
Marcon
Vicentinho
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Sandro Mabel
Darcísio Perondi
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
Fátima Pelaes
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Leonardo Quintão
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
PSDB
Andreia Zito
João Campos
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
PSD
Roberto Santiago
Sergio Zveiter
(Dep. do SD ocupa a vaga)
(Dep. do SD ocupa a vaga)
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Guilherme Mussi
Luiz Fernando Faria

PP

PR

Gorete Pereira
Luciano Castro

José Otávio Germano
Roberto Balestra vaga do PMDB
Roberto Teixeira vaga do PT
Sandes Júnior

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PRP ocupa a vaga)
PSB
1 vaga
1 vaga
DEM
(Dep. do SD ocupa a vaga)
Davi Alcolumbre
SD
Armando Vergílio vaga do PSD
Augusto Coutinho vaga do PSD
vaga do DEM
Laercio Oliveira
Sebastião Bala Rocha
Paulo Pereira da Silva
Wladimir Costa vaga do PSC
PTB
Jorge Côrte Real
Alex Canziani vaga do PDT
vaga do PMDB
Luiz Carlos Busato
Jovair Arantes
Walney Rocha vaga do Bloco PV, PPS Sabino Castelo Branco vaga do PSDB
Bloco PV, PPS
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
1 vaga
PROS
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
1 vaga
PDT
André Figueiredo
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Flávia Morais vaga do PSDB
PCdoB
Assis Melo
Alice Portugal vaga do PR
vaga do PMDB
Daniel Almeida
Chico Lopes
Manuela D'ávila vaga do PROS
PSC
Erivelton Santana
(Dep. do SD ocupa a vaga)
Silvio Costa vaga do PMDB
PRP
Chico das Verduras vaga do PR
Secretário(a): José Mauro Meira Magalhães
Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 3216-6815

José Airton
Paulo Pimenta
1 vaga
Aníbal Gomes
Fabio Reis
Geraldo Resende
Marllos Sampaio vaga do PSD
Pedro Chaves vaga do PSDB
Andreia Zito
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)
Danrlei de Deus Hinterholz
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

PMDB

PSDB

Suplentes
Luci Choinacki
Luiz Sérgio
Policarpo
Edinho Bez
Hermes Parcianello
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Nilson Leitão
1 vaga

PSD

Abelardo Camarinha
Valadares Filho vaga do DEM

Benjamin Maranhão

Renzo Braz vaga do PCdoB
Roberto Britto

PR
PSB
DEM

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
SD

José Rocha
Alexandre Roso
Alexandre Toledo vaga do PDT
Professora Dorinha Seabra
Rezende

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
PTB
(Dep. do PR ocupa a vaga)
1 vaga
Bloco PV, PPS
Rubens Bueno
1 vaga
PROS
Zé Vieira
1 vaga
PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PCdoB
Carlos Eduardo Cadoca
(Dep. do PP ocupa a vaga)
PSC
Lauriete vaga do PMDB
PTdoB
Rosinha da Adefal vaga do SD
Secretário(a): Ana Katia Martins Bertholdo
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 3216-6837 / 6832 / 6833
FAX: 3216-6835

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Titulares

Presidente: Renato Molling (PP)
1º Vice-Presidente: Vilalba (PP)
2º Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PCdoB)
3º Vice-Presidente:
PT

Dr. Paulo César vaga do PTB
Magda Mofatto

PP

131

Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
1º Vice-Presidente: Jesus Rodrigues (PT)
2º Vice-Presidente: Washington Reis (PMDB)
3º Vice-Presidente: Diego Andrade (PSD)

COMISSÃO DE TURISMO

Titulares

Renato Molling
Vilalba vaga do PDT

Sábado 6

Roberto Santiago
1 vaga

PT

Suplentes

Geraldo Simões
José Airton
Jesus Rodrigues
Rubens Otoni
Paulão
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do SD ocupa a vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
PMDB
Edinho Araújo vaga do PT
Alexandre Santos vaga do PT
Edson Ezequiel vaga do PSC
Camilo Cola vaga do PRTB
Fátima Pelaes
Edinho Bez
Marinha Raupp
Fabio Reis
Mauro Mariani vaga do PSDB
Marcelo Castro vaga do PSC
Newton Cardoso
Mauro Lopes
Osvaldo Reis vaga do PSB
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Washington Reis
PSDB
Vanderlei Macris
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)
2 vagas
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSD
Diego Andrade
Arolde de Oliveira
Jaime Martins
Ricardo Izar
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Roberto Dorner
PP
João Leão
Gladson Cameli
Julio Lopes vaga do PSD
Raul Lima
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Lázaro Botelho
Renzo Braz vaga do PRTB
Lúcio Vale vaga do PSDB
Milton Monti
Vinicius Gurgel vaga do PCdoB
Wellington Fagundes
Zoinho vaga do PT

PR

Aelton Freitas
Paulo Feijó vaga do PSDB
(Dep. do PRP ocupa a vaga)

PSB

Gonzaga Patriota
Jose Stédile
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Leopoldo Meyer
DEM
Rodrigo Maia
Jorge Tadeu Mudalen vaga do PT
Lael Varella
SD
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Aureo vaga do PT
Luiz Argôlo
PTB
Arnaldo Faria de Sá
Antonio Brito vaga do PMDB
vaga do SD
Pedro Fernandes
Walney Rocha
Bloco PV, PPS
1 vaga
Fábio Ramalho
PROS
Hugo Leal
Antonio Balhmann
PDT
Ângelo Agnolin
Giovanni Queiroz
PCdoB
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
PSC
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PRTB
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PTdoB
Lourival Mendes vaga do PCdoB
PRP
Jânio Natal vaga do PR
Secretário(a): Admar Pires dos Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 3216-6853 A 6856
FAX: 3216-6860

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDOS E
APRESENTAR PROPOSTAS COM RELAÇÃO AO PROJETO
DE LEI Nº 4378, DE 1998, DO SR. MILTON MENDES, QUE
"REGULA AS RELAÇÕES JURÍDICAS ENTRE A
AGROINDÚSTRIA E O PRODUTOR RURAL INTEGRADO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:

Assis do Couto
Bohn Gass
Gabriel Guimarães
Pedro Uczai (Licenciado)
Alceu Moreira
Antônio Andrade
Celso Maldaner
Leandro Vilela

Luis Carlos Heinze
Roberto Balestra
Abelardo Lupion
1 vaga
Wellington Fagundes
1 vaga
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB

PP

Alfredo Kaefer
Domingos Sávio
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Dilceu Sperafico
Jerônimo Goergen

DEM
PR
PSB

Efraim Filho
1 vaga
Luiz Nishimori vaga do PSDB
2 vagas

PDT
(Dep. do SD ocupa a vaga)
Bloco PV, PPS
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PTB
Josué Bengtson
PSC
Takayama
PCdoB
1 vaga
PRB
1 vaga
PSL
1 vaga
PSD
Moreira Mendes vaga do Bloco PV, PPS
SD
Zé Silva vaga do PDT
PROS
Antonio Balhmann vaga do PSB

2 vagas
Giovani Cherini
1 vaga
1 vaga
Nelson Padovani
1 vaga
1 vaga
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDOS,
LEVANTAR AS PROPOSIÇÕES EM TRAMITAÇÃO E
APRESENTAR PROPOSTAS EM RELAÇÃO À TEMÁTICA
ENVOLVENDO O APRIMORAMENTO DO ESTADO, DAS
INSTITUIÇÕES E DA DEMOCRACIA BRASILEIRA
Presidente: Saraiva Felipe (PMDB)
1º Vice-Presidente: Leonardo Picciani (PMDB)
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos (PSDB)
3º Vice-Presidente: José de Filippi (PT)
Relator: Rogério Carvalho (PT)
Titulares

PT

PSDB

Secretário(a): Ruthier de Sousa Silva
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

Titulares

Hélio Santos
Reinaldo Azambuja
Wandenkolk Gonçalves

Dezembro de 2014

Suplentes
Jesus Rodrigues
Marcon
Rogério Carvalho
1 vaga
4 vagas

Francisco Praciano
José de Filippi (Licenciado)
Paulo Teixeira
Rogério Carvalho

PT

Suplentes
Afonso Florence
Assis do Couto
Márcio Macêdo
1 vaga

PMDB
Almeida Lima vaga do Bloco PV, PPS
Edinho Araújo
Leonardo Picciani
Fábio Trad
Osmar Serraglio
Marcelo Castro
Saraiva Felipe
Rogério Peninha Mendonça
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PSDB
Bonifácio de Andrada
Alfredo Kaefer

Dezembro de 2014

João Campos
Luiz Carlos
Luiz Pitiman vaga do PMDB
Esperidião Amin
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
Mendonça Filho
Mendonça Prado
(Dep. do SD ocupa a vaga)
1 vaga
Valadares Filho
1 vaga
Paulo Rubem Santiago
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2 vagas
PP

João Leão
Paulo Maluf

DEM

2 vagas

PR
PSB
PDT

2 vagas
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
1 vaga

Bloco PV, PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PTB
Paes Landim
PSC
Takayama
PCdoB
João Ananias
PRB
Beto Mansur vaga do PP
1 vaga
PTdoB
Rosinha da Adefal
PSD
2 vagas
SD
Laercio Oliveira vaga do PR
PROS

1 vaga
1 vaga
1 vaga
1 vaga
1 vaga
1 vaga
1 vaga
2 vagas

Ariosto Holanda vaga do PSB

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR A
APLICAÇÃO DAS SEGUINTES LEIS DE ANISTIA: LEI Nº
8878/1994, QUE "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE
ANISTIA"; LEI Nº 10.790/2003, QUE "CONCEDE ANISTIA A
DIRIGENTES OU REPRESENTANTES SINDICAIS E
TRABALHADORES PUNIDOS POR PARTICIPAÇÃO EM
MOVIMENTO REIVINDICATÓRIO"; LEI Nº 11.282/2006, QUE
"ANISTIA OS TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA
DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PUNIDOS EM RAZÃO
DA PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA"; E LEI Nº
10.559/2002, QUE "REGULAMENTA O ARTIGO 8º DO ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Presidente: Chico Lopes (PCdoB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares
Erika Kokay
Luiz Alberto
Luiz Couto
Vicentinho

PT

Fátima Pelaes
Marllos Sampaio
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
1 vaga
Andreia Zito
Otavio Leite
Vanderlei Macris
Sandes Júnior
Vilson Covatti
Alexandre Leite
Mendonça Prado
Gorete Pereira
Zoinho
Sandra Rosado
1 vaga

Edinho Bez
Mauro Benevides
2 vagas

PSDB

PP
DEM
PR
PSB

3 vagas

Dilceu Sperafico
Roberto Teixeira
2 vagas
2 vagas
2 vagas

Secretário(a): Raquel Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXECUTIVA ENCARREGADA DE IMPLEMENTAR
TODOS OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À
REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO PARLAMENTO JOVEM
BRASILEIRO.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:

Erika Kokay
Iara Bernardi

Devanir Ribeiro
Edson Santos
Fátima Bezerra
Renato Simões

PMDB

PDT
(Dep. do SD ocupa a vaga)
Giovani Cherini
Bloco PV, PPS
Eurico Júnior
1 vaga
PTB
Arnaldo Faria de Sá
Arnon Bezerra
PSC
Filipe Pereira
Pastor Marco Feliciano
PCdoB
Chico Lopes
Daniel Almeida
PRB
Jhonatan de Jesus
Cleber Verde
PHS
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
1 vaga
PSD
Átila Lins vaga do PMDB
Felipe Bornier vaga do PHS
SD
Paulo Pereira da Silva vaga do PDT

Titulares

Suplentes

Sábado 6

Hugo Motta
Mauro Benevides
Bruna Furlan

PT
PMDB
PSDB

DEM
Professora Dorinha Seabra Rezende
PSB

Suplentes
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Augusto Coutinho vaga do DEM
Aureo vaga do PRTB
João Dado vaga do PDT
Laercio Oliveira vaga do PR
Wladimir Costa vaga do PMDB

Glauber Braga
Secretário(a): Hérycka
Local: Prédio do CEFOR, Sala 27
Telefones: Ramal 67620

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 005-A, DE 2011, DO SR. NELSON
MARQUEZELLI, QUE "ALTERA O INCISO XV DO ART. 48 E
REVOGA OS INCISOS VII E VIII DO ART. 49 PARA
ESTABELECER QUE OS SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE E
VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, MINISTROS DE ESTADO,
SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS SÃO IDÊNTICOS
AOS DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL"
Presidente:
1º Vice-Presidente: Gorete Pereira (PR)
2º Vice-Presidente: Weliton Prado (PT)
3º Vice-Presidente: Zequinha Marinho (PSC)
Relator: Mauro Lopes (PMDB)
Titulares
Josias Gomes
Weliton Prado
2 vagas
Marcelo Castro
Mauro Lopes
(Dep. do SD ocupa a vaga)
(Dep. do SD ocupa a vaga)
Bonifácio de Andrada
João Campos
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Carlos Magno
Roberto Balestra
Alexandre Leite
(Dep. do SD ocupa a vaga)
Gorete Pereira
Jorginho Mello vaga do PSDB
(Dep. do SD ocupa a vaga)
Abelardo Camarinha
Gonzaga Patriota

Suplentes

PT

Zé Geraldo
3 vagas

PMDB

PSDB

PP

2 vagas

PR

PDT

3 vagas

Dilceu Sperafico
José Otávio Germano

DEM

PSB

Darcísio Perondi
3 vagas

Aelton Freitas
1 vaga
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
1 vaga

(Dep. do SD ocupa a vaga)
Bloco PV, PPS
1 vaga
PTB
Nelson Marquezelli
PSC
Zequinha Marinho
PCdoB
Evandro Milhomen
PRB
Antonio Bulhões
PRTB
(Dep. do SD ocupa a vaga)
PSD
José Carlos Araújo
Moreira Mendes
SD
Arthur Oliveira Maia vaga do PMDB

Damião Feliciano
1 vaga
Josué Bengtson
1 vaga
Osmar Júnior
1 vaga
1 vaga
Jefferson Campos
Onofre Santo Agostini

Dezembro de 2014

PROS

Valtenir Pereira vaga do PSB

Secretário(a): Rosenildo Figueiredo Felinto
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 10-A, DE
2011, DO SR. LUIZ FERNANDO MACHADO, QUE "ALTERA
OS ARTS. 28, 29 E 84 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA
INSTITUIR A OBRIGATORIEDADE DE ELABORAÇÃO E
CUMPRIMENTO DO PLANO DE METAS PELO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, COM
BASE NAS PROPOSTAS DA CAMPANHA ELEITORAL"
Presidente: Leonardo Quintão (PMDB)
1º Vice-Presidente: Raul Henry (PMDB)
2º Vice-Presidente: Cesar Colnago (PSDB)
3º Vice-Presidente: Wellington Fagundes (PR)
Relator: João Paulo Lima (PT)
Titulares
João Paulo Lima
Paulo Teixeira
Sibá Machado
1 vaga
José Priante
Leonardo Quintão
Lucio Vieira Lima
Raul Henry
Cesar Colnago
Izalci vaga do PR
Luiz Fernando Machado
Raimundo Gomes de Matos

PT

PMDB

PSDB

Esperidião Amin
Paulo Maluf
2 vagas
Wellington Fagundes
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Dr. Ubiali
Júlio Delgado

PP
DEM
PR
PSB

PDT
(Dep. do SD ocupa a vaga)
Bloco PV, PPS
Sandro Alex
PTB
1 vaga
PSC
Takayama
PCdoB
Assis Melo
PRB
1 vaga
PSL

Suplentes
Iriny Lopes
3 vagas

Edinho Bez
Geraldo Resende
Manoel Junior
Sandro Mabel
3 vagas

Renato Molling
Roberto Britto
2 vagas
2 vagas
2 vagas
Marcos Rogério
1 vaga
1 vaga
1 vaga
1 vaga
1 vaga

Dezembro de 2014

(Dep. do SD ocupa a vaga)
Átila Lins
Onofre Santo Agostini
Dr. Grilo vaga do PSL
Marcos Medrado vaga do PDT
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1 vaga

PSD

Junji Abe
1 vaga

SD

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6211
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 10-A, DE
1995, DO SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO, QUE
"MODIFICA O ART. 45 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E
ACRESCENTA PARÁGRAFOS AO MESMO ARTIGO",
CRIANDO O SISTEMA DISTRITAL MISTO
Presidente:
1º Vice-Presidente: Edinho Araújo (PMDB)
2º Vice-Presidente: William Dib (PSDB)
3º Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (DEM)
Relator: Henrique Fontana (PT)
Titulares
Erika Kokay
Henrique Fontana
João Paulo Lima
José Guimarães
Ricardo Berzoini (Licenciado)
Rubens Otoni
Waldenor Pereira
Alceu Moreira
Almeida Lima
Edinho Araújo
Mauro Benevides
Newton Cardoso
Professor Setimo

PT

PMDB

Suplentes
Bohn Gass
Fernando Ferro
Luci Choinacki
Luiz Alberto
Sibá Machado
Taumaturgo Lima
Vicente Candido
Danilo Forte
Eduardo Cunha
Íris de Araújo
Marcelo Castro
Raul Henry
1 vaga

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Alfredo Kaefer
Marcus Pestana
Bonifácio de Andrada
William Dib
2 vagas
1 vaga
PP
Esperidião Amin
Jerônimo Goergen
José Otávio Germano
Roberto Balestra
Paulo Maluf
2 vagas
1 vaga
DEM
Efraim Filho
Felipe Maia
Pauderney Avelino
Mandetta
Ronaldo Caiado
Mendonça Filho
(Dep. do SD ocupa a vaga)
Onyx Lorenzoni
PR
Luciano Castro
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
2 vagas
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
PSB
Alfredo Sirkis vaga do Bloco PV, PPS
Pastor Eurico
Luiza Erundina
Valadares Filho
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
1 vaga
PDT
Reguffe
Félix Mendonça Júnior

Sábado 6

(Dep. do PROS ocupa a vaga)
Sueli Vidigal
Bloco PV, PPS
Sandro Alex
Roberto Freire
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Rosane Ferreira
PTB
Antonio Brito
Arnaldo Faria de Sá
Walney Rocha
Paes Landim
PSC
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
Edmar Arruda
PCdoB
Carlos Eduardo Cadoca vaga do PSC
Delegado Protógenes
Daniel Almeida
PRB
George Hilton
Vitor Paulo
PTdoB
Lourival Mendes
1 vaga
PSD
Jaime Martins vaga do PR
Felipe Bornier vaga do PR
Jefferson Campos vaga do PSB
SD
Augusto Coutinho vaga do DEM
PROS
Miro Teixeira vaga do PDT
Valtenir Pereira vaga do PSB
Vicente Arruda vaga do PR
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 19-A, DE
2011, DO SR. WILSON FILHO, QUE "ALTERA O ART. 40 DO
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
PARA ESTABELECER A CRIAÇÃO DA ZONA FRANCA DO
SEMIÁRIDO NORDESTINO"
Presidente: Hugo Motta (PMDB)
1º Vice-Presidente: Andre Moura (PSC)
2º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
3º Vice-Presidente: Sandra Rosado (PSB)
Relator: Gonzaga Patriota (PSB)
Titulares
Fernando Ferro
João Paulo Lima
José Airton
Josias Gomes
Hugo Motta
Marllos Sampaio
(Dep. do SD ocupa a vaga)
1 vaga
Raimundo Gomes de Matos
2 vagas
Betinho Rosado
João Leão
Vilalba vaga do PRB
Efraim Filho
Mendonça Prado
Anderson Ferreira
Gorete Pereira

Suplentes

PT

Eudes Xavier
Fátima Bezerra
2 vagas

PMDB

PSDB
PP

DEM
PR

Akira Otsubo
Alberto Filho
(Dep. do PR ocupa a vaga)
1 vaga
3 vagas
Roberto Britto
Waldir Maranhão

(Dep. do PROS ocupa a vaga)
1 vaga
Giroto (Licenciado) vaga do PMDB
2 vagas
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PSB

Gonzaga Patriota
Sandra Rosado
Félix Mendonça Júnior
Paulo Wagner

PDT
Bloco PV, PPS

Wilson Filho
Andre Moura

PTB
PSC

2 vagas
Paulo Rubem Santiago
1 vaga
Arnon Bezerra

(Dep. do PROS ocupa a vaga)
PCdoB
Chico Lopes
Daniel Almeida
PRB
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga
PTdoB
1 vaga
1 vaga
PSD
Hugo Napoleão
José Carlos Araújo
Manoel Salviano
Júlio Cesar
SD
Genecias Noronha vaga do PMDB
PROS
Domingos Neto vaga do PSC
Major Fábio vaga do DEM
Secretário(a): Eugenia Kimie Suda Camacho Pestana
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6260
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 32-A, DE
1999, DO SR. POMPEO DE MATTOS, QUE "DETERMINA A
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS E CRÉDITO
EDUCATIVO PARA O ENSINO MÉDIO E SUPERIOR AOS
ESTUDANTES CARENTES EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS,
ACRESCENTANDO INCISO VIII AO ART. 208 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL"
Presidente: Alex Canziani (PTB)
1º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Nilda Gondim (PMDB)
Relator: Jorginho Mello (PR)
Titulares
Amauri Teixeira
Márcio Macêdo
Zeca Dirceu
1 vaga
Marllos Sampaio
Nilda Gondim
Professor Setimo
Rogério Peninha Mendonça
Eduardo Barbosa
Izalci vaga do PR
Nilson Leitão
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Jerônimo Goergen
José Linhares
Efraim Filho

PT

PMDB

PSDB

PP

DEM

Suplentes
Sibá Machado
3 vagas

Raul Henry
3 vagas

3 vagas

Raul Lima vaga do PSD
Roberto Teixeira
Waldir Maranhão
2 vagas

Dezembro de 2014

Professora Dorinha Seabra Rezende
PR
Jorginho Mello vaga do PSDB
(Dep. do PRP ocupa a vaga)
Paulo Freire
1 vaga
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PSB
Sandra Rosado
2 vagas
1 vaga
PDT
Marcos Rogério
Paulo Rubem Santiago
Bloco PV, PPS
1 vaga
1 vaga
PTB
Alex Canziani
Paes Landim
PSC
Takayama
Andre Moura
PCdoB
João Ananias
1 vaga
PRB
César Halum vaga do PSD
Jhonatan de Jesus
Cleber Verde
PSOL
1 vaga
1 vaga
PSD
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
Eleuses Paiva
1 vaga
(Dep. do PP ocupa a vaga)
PRP
Chico das Verduras vaga do PR
Secretário(a): Rosenildo Figueiredo Felinto
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 53-A, DE
2007, DO SR. JOFRAN FREJAT, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO § 3º DO ART. 39 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"
(GARANTE AO SERVIDOR DE CARGO EM COMISSÃO DE
LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO, DIREITO A AVISO
PRÉVIO, SEGURO DESEMPREGO, FGTS, ENTRE OUTROS)
Presidente: Magela (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Onofre Santo Agostini (PSD)
3º Vice-Presidente: Eurico Júnior (PV)
Relator: Izalci (PSDB)
Titulares
Erika Kokay
Luiz Couto
Magela
Policarpo
Celso Maldaner
Elcione Barbalho
1 vaga
Izalci
João Campos
Moreira Mendes
Onofre Santo Agostini
Arthur Lira
Nelson Meurer

PT

PMDB

PSDB
PSD
PP
PR

Suplentes
Amauri Teixeira
Iara Bernardi
José Guimarães
Rubens Otoni
Akira Otsubo
Manoel Junior
Rogério Peninha Mendonça
2 vagas
Junji Abe
Roberto Santiago
Jair Bolsonaro
Missionário José Olimpio

Dezembro de 2014
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José Rocha vaga do PRP
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
PSB
Sandra Rosado
Stefano Aguiar
DEM
1 vaga
1 vaga
SD
João Dado
Domingos Dutra
PTB
Arnaldo Faria de Sá
Nelson Marquezelli
Bloco PV, PPS
Eurico Júnior
1 vaga
PROS
Ronaldo Fonseca
1 vaga
PDT
Marcos Rogério
André Figueiredo
PCdoB
Gustavo Petta
Jô Moraes
PSC
Pastor Marco Feliciano
Andre Moura
PRP
Chico das Verduras
(Dep. do PR ocupa a vaga)
PTdoB
Rosinha da Adefal vaga do PR
Lincoln Portela

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6211
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 70-A, DE 2011, DO SENADO FEDERAL,
QUE "ALTERA O PROCEDIMENTO DE APRECIAÇÃO DAS
MEDIDAS PROVISÓRIAS PELO CONGRESSO NACIONAL"
Presidente: Leonardo Picciani (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Marcus Pestana (PSDB)
3º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Relator: Odair Cunha (PT)
Titulares
Luiz Sérgio
Odair Cunha
Ricardo Berzoini (Licenciado)
João Arruda
Leonardo Picciani
1 vaga
Cesar Colnago
Marcus Pestana
José Humberto vaga do PHS
Junji Abe
1 vaga
Esperidião Amin
Roberto Britto
(Dep. do SD ocupa a vaga)
Márcio França
Mendonça Prado

PT

PMDB

PSDB
PSD

PP

Sábado 6

(Dep. do PROS ocupa a vaga)
Arnaldo Faria de Sá
Roberto de Lucena

Bloco PV, PPS

Alessandro Molon
Assis Carvalho
Dalva Figueiredo
Osmar Serraglio
2 vagas
Alfredo Kaefer
Bonifácio de Andrada
Moreira Mendes
(Dep. do SD ocupa a vaga)
João Pizzolatti
Nelson Meurer

PR
Bernardo Santana de Vasconcellos
PSB
Glauber Braga
DEM
Onyx Lorenzoni
PDT

Alex Canziani
1 vaga

PSC

(Dep. do PROS ocupa a vaga)
PCdoB
Osmar Júnior
PHS
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
SD
Dr. Grilo vaga do PR
PROS
Hugo Leal vaga do PSC
Miro Teixeira vaga do PDT

1 vaga
Daniel Almeida
1 vaga
Armando Vergílio vaga do PSD

Secretário(a): Eugênia Kimie Suda Camacho Pestana
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6218
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 82-A, DE
2007, DO SR. FLÁVIO DINO E OUTROS, QUE "ACRESCE OS
ARTS. 132-A E 135-A E ALTERA O ART. 168 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (ATRIBUI AUTONOMIA
FUNCIONAL E PRERROGATIVAS AOS MEMBROS DA
DEFENSORIA PÚBLICA, ADVOCACIA DA UNIÃO,
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL,
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL, PROCURADORIAS DAS
AUTARQUIAS E ÀS PROCURADORIAS DOS ESTADOS, DO
DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS) E APENSADA
Presidente: Alessandro Molon (PT)
1º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos (PSDB)
3º Vice-Presidente: Jerônimo Goergen (PP)
Relator: Lelo Coimbra (PMDB)
Titulares

Suplentes

Marcos Rogério

PTB

Alessandro Molon
Ricardo Berzoini (Licenciado)
Sibá Machado
Eliseu Padilha
Fábio Trad
Lelo Coimbra
Cesar Colnago
Luiz Carlos
Diego Andrade
Silas Câmara
Carlos Magno
Jerônimo Goergen

PT

PMDB

PSDB
PSD
PP

Suplentes
Paulão
Paulo Teixeira
Policarpo
Elcione Barbalho
Rose de Freitas
1 vaga
Antonio Imbassahy
João Campos
José Carlos Araújo
Onofre Santo Agostini
Dilceu Sperafico
Sandes Júnior

PR
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
Lincoln Portela
PSB
Paulo Foletto
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
DEM
Efraim Filho
Eli Correa Filho
PDT
Vieira da Cunha
Marcos Rogério
PTB
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
Arnaldo Faria de Sá
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Bloco PV, PPS

1 vaga

PSC

Antônia Lúcia

PCdoB

Alice Portugal

PHS

1 vaga

SD

José Augusto Maia vaga do PTB
Lourival Mendes

1 vaga

vaga do PR

PROS

1 vaga
(Dep. do SD ocupa a vaga)
1 vaga
Simplício Araújo vaga do PCdoB
Valtenir Pereira vaga do PSB

PTdoB

Secretário(a): Cláudia Maria Borges Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 90-A, DE
2011, DA SRA LUIZA ERUNDINA, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA
INTRODUZIR O TRANSPORTE COMO DIREITO SOCIAL"

Titulares

PMDB

Alceu Moreira
Marçal Filho
Nilda Gondim

PSDB

Eduardo Barbosa
Mara Gabrilli
Silas Câmara
(Dep. do SD ocupa a vaga)
Renzo Braz
Vilalba vaga do PRB
1 vaga
(Dep. do SD ocupa a vaga)
Luiza Erundina
Mendonça Filho
Paulo Rubem Santiago
Walney Rocha
1 vaga
Takayama
Perpétua Almeida

Suplentes

PT

Janete Rocha Pietá
Nilmário Miranda
1 vaga

Francisco Chagas
Paulão
Ronaldo Zulke
Osvaldo Reis
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PSD
PP

PR
PSB
DEM
PDT
PTB

Bloco PV, PPS
PSC
PCdoB
PRB

(Dep. do PP ocupa a vaga)
Armando Vergílio vaga do PSD
Henrique Oliveira vaga do PR

2 vagas
Diego Andrade
1 vaga
Julio Lopes vaga do PMDB
Lázaro Botelho
Roberto Britto
1 vaga
Dr. Ubiali
Rodrigo Maia
Oziel Oliveira
Nelson Marquezelli
Rosane Ferreira
1 vaga
1 vaga

Acelino Popó

SD

Secretário(a): Rosenildo Figueiredo Felinto
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 92-A, DE
2011, DO SR. CLÁUDIO PUTY E OUTROS, QUE
"ACRESCENTA PARÁGRAFO AO ART. 155 DA
CONSTITUIÇÃO" (ESTABELECE A INCIDÊNCIA DE ICMS
PARA EXPORTAÇÃO DE BENS MINERAIS PRIMÁRIOS OU
SEMI-ELABORADOS) E APENSADA
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Cláudio Puty
José Airton
Margarida Salomão
Weliton Prado

Presidente: Marçal Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Nilmário Miranda (PT)

Dezembro de 2014

Leonardo Quintão
Rose de Freitas
Sandro Mabel
Jutahy Junior
Paulo Abi-ackel
José Humberto
Marcos Montes
Guilherme Mussi
José Otávio Germano
Aelton Freitas
Jose Stédile
Felipe Maia
Arthur Oliveira Maia
Luiz Carlos Busato
Arnaldo Jordy
Valtenir Pereira
Giovani Cherini
1 vaga
Silvio Costa
1 vaga

Suplentes

PT

4 vagas

PMDB

Alceu Moreira
José Priante
1 vaga

PSDB

2 vagas

PSD

Hugo Napoleão
Jaime Martins

PP

2 vagas

PR
PSB
DEM

1 vaga
Janete Capiberibe
1 vaga

SD

Eduardo Gomes

PTB

1 vaga

Bloco PV, PPS
PROS
PDT

1 vaga
Antonio Balhmann

PCdoB
PSC
PMN

Secretário(a): Claudia Maria Borges Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B

1 vaga
1 vaga
1 vaga
1 vaga

Dezembro de 2014
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Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

Valtenir Pereira vaga do PSB
Lourival Mendes vaga do PR

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 147-A, DE
2012, DO SR. AMAURI TEIXEIRA, QUE "FIXA PARÂMETROS
PARA A REMUNERAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOS AUDITORES FISCAIS
DO TRABALHO E DO GRAU OU NÍVEL MÁXIMO DA
CARREIRA DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL DO
BRASIL"
Presidente: José Mentor (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Mauro Benevides (PMDB)
Titulares
Alessandro Molon
Amauri Teixeira
Décio Lima
José Mentor
Policarpo
Manoel Junior
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Bonifácio de Andrada
Raimundo Gomes de Matos
Reinaldo Azambuja
Felipe Bornier
Roberto Santiago
1 vaga
Jerônimo Goergen
Roberto Balestra

PT

PMDB

PSDB

PSD

PP
PR

Suplentes
Luiz Couto
Nelson Pellegrino
Paulão
Vicente Candido
1 vaga
Marçal Filho
Rogério Peninha Mendonça
2 vagas
Andreia Zito
Otavio Leite
1 vaga
Júlio Cesar
Moreira Mendes
(Dep. do SD ocupa a vaga)
Luiz Fernando Faria
1 vaga

Gorete Pereira
Lincoln Portela
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
Luciano Castro
PSB
Valadares Filho
Glauber Braga
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
Júlio Delgado
DEM
Mendonça Prado
Eli Correa Filho
Rodrigo Maia
1 vaga
PDT
Vieira da Cunha
1 vaga
PTB
Arnaldo Faria de Sá
Antonio Brito
Wilson Filho vaga do PMDB
Bloco PV, PPS
1 vaga
1 vaga
PSC
Antônia Lúcia
1 vaga
PCdoB
Chico Lopes
1 vaga
PRB
Cleber Verde
(Dep. do SD ocupa a vaga)
PSOL
Chico Alencar
1 vaga
SD
Armando Vergílio vaga do PSD
João Dado vaga do PRB

Sábado 6

PROS
PTdoB

Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 170-A, DE
2012, DA SRª ANDREIA ZITO E OUTROS, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO INCISO I DO § 1º DO ART. 40 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (GARANTE PROVENTOS
INTEGRAIS AO SERVIDOR QUE SE APOSENTAR POR
INVALIDEZ)
Presidente: Alexandre Roso (PSB)
1º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
2º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
3º Vice-Presidente: Andre Moura (PSC)
Relator: Marçal Filho (PMDB)
Titulares
Margarida Salomão
Rogério Carvalho
Ságuas Moraes
Mauro Benevides
Professor Setimo
Rose de Freitas
Andreia Zito
João Campos
Junji Abe
Onofre Santo Agostini
Aline Corrêa
Vilson Covatti
Gorete Pereira
Alexandre Roso
Efraim Filho
Sueli Vidigal
Arnaldo Faria de Sá
Rubens Bueno
Andre Moura
Jô Moraes
Ivan Valente

PT

PMDB

PSDB
PSD
PP

Suplentes
Amauri Teixeira
Dalva Figueiredo
Policarpo
Edinho Araújo
Marçal Filho
Marllos Sampaio
Nilson Leitão
1 vaga
Edson Pimenta
1 vaga
José Linhares
1 vaga

PR
Bernardo Santana de Vasconcellos
PSB
Paulo Foletto
DEM
1 vaga
PDT
Giovani Cherini
PTB
1 vaga
Bloco PV, PPS
1 vaga
PSC
1 vaga
PCdoB
Jandira Feghali
PSOL
1 vaga

Secretário(a): Eugênia Kimie Suda Camacho Pestana
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6218
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
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À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 176-A, DE
2012, DO SR. EDSON PIMENTA E OUTROS, QUE "INTRODUZ
PARÁGRAFO NO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
RETIRANDO IDOSOS E PORTADORES DE DOENÇA GRAVE
OU INCAPACITANTE DA ORDEM DE PRECATÓRIOS", E
APENSADA

Dezembro de 2014

Presidente: Policarpo (PT)
1º Vice-Presidente: Amauri Teixeira (PT)
2º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
3º Vice-Presidente: Akira Otsubo (PMDB)
Relator: Rogério Peninha Mendonça (PMDB)
Titulares

Presidente: André Figueiredo (PDT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Onofre Santo Agostini (PSD)
Titulares
Erika Kokay
Magela
Margarida Salomão
Policarpo
Flaviano Melo
Mauro Benevides
Nilda Gondim
2 vagas
Moreira Mendes
Onofre Santo Agostini
Nelson Meurer
Vilson Covatti
Gorete Pereira
Alexandre Roso

PT

Amauri Teixeira
Policarpo
Vicente Candido

Suplentes
Dalva Figueiredo
3 vagas

PMDB

3 vagas

PSD
PP

2 vagas
Roberto Santiago
Sergio Zveiter
Rebecca Garcia
1 vaga

PR

1 vaga

PSB

DEM
Professora Dorinha Seabra Rezende
SD
Sebastião Bala Rocha
PTB
Eros Biondini
Bloco PV, PPS
Stepan Nercessian
PROS
Dr. Jorge Silva
PDT
André Figueiredo
PCdoB
Jô Moraes
PSC
Andre Moura
PSOL
1 vaga

Akira Otsubo
Manoel Junior
Rogério Peninha Mendonça
Cesar Colnago
João Campos

Dr. Ubiali

Simplício Araújo
Arnaldo Faria de Sá
1 vaga
Ademir Camilo
Flávia Morais
1 vaga
1 vaga

Geraldo Thadeu
Sergio Zveiter
Dimas Fabiano
Renzo Braz
Jorginho Mello
Lincoln Portela vaga do PRTB

PSB

Sandra Rosado

DEM

Júlio Campos
Marcos Rogério vaga do PRTB
(Dep. do SD ocupa a vaga)
Arnaldo Faria de Sá

Felipe Maia

PDT

Vieira da Cunha

PTB

Bloco PV, PPS

Antônia Lúcia
Daniel Almeida
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
João Dado vaga do PDT

Bonifácio de Andrada
Wandenkolk Gonçalves

PR

Jose Stédile

Sandro Alex

PSDB

Fábio Trad
Hugo Motta
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PP

Gorete Pereira

1 vaga

PMDB

Artur Bruno
João Paulo Lima
Weliton Prado

PSD

Guilherme Campos
Moreira Mendes
Paulo Maluf
Renato Molling

PSDB

Suplentes

PT

Nelson Marquezelli
Wilson Filho vaga do PMDB

PSC

1 vaga

PCdoB
PRTB
SD

Paulo Wagner

Jô Moraes
(Dep. do PR ocupa a vaga)

Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

1 vaga

Secretário(a): Cláudia Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 186-A, DE 2007, DO SR. DÉCIO LIMA, QUE
"ACRESCENTA OS § 13 E 14, AO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (DETERMINA QUE LEI COMPLEMENTAR
DEFINIRÁ AS NORMAS GERAIS APLICÁVEIS À
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS,
DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 196-A, DE
2012, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O § 2° DO ART.
55 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA ESTABELECER QUE
A PERDA DE MANDATO SERÁ DECIDIDA POR VOTO
ABERTO NOS CASOS QUE ESPECIFICA"
Presidente: Sibá Machado (PT)
1º Vice-Presidente: Alessandro Molon (PT)
2º Vice-Presidente: Antonio Imbassahy (PSDB)
3º Vice-Presidente: Ivan Valente (PSOL)
Relator: Vanderlei Macris (PSDB)
Titulares

PT

Suplentes

Dezembro de 2014

Alessandro Molon
Iara Bernardi
Sibá Machado
Eduardo Cunha
Manoel Junior
Marcelo Castro
Antonio Imbassahy
Vanderlei Macris
Onofre Santo Agostini
Sergio Zveiter
Roberto Britto
Sandes Júnior
Lincoln Portela
Júlio Delgado
Luiz de Deus
Paulo Rubem Santiago
Jovair Arantes
1 vaga
1 vaga
Alice Portugal
Ivan Valente

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Amauri Teixeira
Márcio Macêdo
Renato Simões

PMDB

3 vagas

PSDB
PSD
PP

Izalci
Luiz Carlos Hauly
Arolde de Oliveira
(Dep. do SD ocupa a vaga)
2 vagas

PR

Wellington Fagundes

PSB

Márcio França

DEM

Felipe Maia

PDT

Marcos Rogério

PTB
Bloco PV, PPS
PSC

Sandro Alex
1 vaga

PCdoB

1 vaga

PEN
SD

1 vaga

1 vaga
Armando Vergílio vaga do PSD

Secretário(a): Raquel Andrade De Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 197-A, DE
2012, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O § 2º DO ART.
155 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA MODIFICAR A
SISTEMÁTICA DE COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE
OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE
COMUNICAÇÃO INCIDENTE SOBRE AS OPERAÇÕES E
PRESTAÇÕES REALIZADAS DE FORMA NÃO PRESENCIAL E
QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL
LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO"
Presidente: Lucio Vieira Lima (PMDB)
1º Vice-Presidente: Guilherme Campos (PSD)
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Miriquinho Batista (PT)
Relator: Márcio Macêdo (PT)
Titulares
Assis Carvalho
Cláudio Puty vaga do PSOL
Márcio Macêdo
Miriquinho Batista
Sibá Machado

PT

Sábado 6

PMDB

Alceu Moreira
Lucio Vieira Lima
Manoel Junior
1 vaga

PSDB

Luiz Carlos
Otavio Leite
Vaz de Lima

PP

Esperidião Amin
Missionário José Olimpio

DEM

Efraim Filho
Eli Correa Filho
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do SD ocupa a vaga)
Alexandre Toledo
Fernando Coelho Filho
Paulo Rubem Santiago
Arnaldo Jardim

Alberto Filho
Hugo Motta
2 vagas
Duarte Nogueira
Emanuel Fernandes
Vanderlei Macris
Dilceu Sperafico
Roberto Teixeira
2 vagas

PR

João Maia
1 vaga

PSB

2 vagas

PDT

Marcos Rogério

Bloco PV, PPS

Jorge Côrte Real
Zequinha Marinho

PTB
PSC

1 vaga
Arnaldo Faria de Sá

(Dep. do PROS ocupa a vaga)
PCdoB
Osmar Júnior
Delegado Protógenes
PRB
Antonio Bulhões
1 vaga
PSOL
(Dep. do PT ocupa a vaga)
Ivan Valente
PSD
Guilherme Campos
Arolde de Oliveira
Jaime Martins vaga do PR
1 vaga
Júlio Cesar
SD
Laercio Oliveira vaga do PR
Domingos Dutra vaga do PT
PROS
Hugo Leal vaga do PSC
Secretário(a): Cláudia Maria Borges Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 204-A, DE
2012, DO SR. JOÃO CALDAS E OUTROS, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AOS ARTS. 94, 104, 119 E 120 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, PARA ALTERAR A FORMA DE INDICAÇÃO DE
MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E ADVOGADOS ÀS
VAGAS NOS TRIBUNAIS"
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:

Suplentes
Geraldo Simões
Valmir Assunção
(Dep. do SD ocupa a vaga)
1 vaga

Titulares
Paulão
Policarpo
Ricardo Berzoini (Licenciado)

PT

PMDB

Suplentes
Josias Gomes
2 vagas
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Danilo Forte
Edio Lopes
1 vaga
Bonifácio de Andrada
Carlos Sampaio
José Carlos Araújo
Sergio Zveiter
Esperidião Amin
Renato Molling
Lincoln Portela
Sandra Rosado
1 vaga
Vieira da Cunha
Paes Landim
Arnaldo Jordy
Nelson Padovani
1 vaga
1 vaga

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

3 vagas

Bruno Araújo
1 vaga

PSD

Átila Lins
Silas Câmara
Vilson Covatti
Waldir Maranhão

PR
Bernardo Santana de Vasconcellos
PSB
Gonzaga Patriota
DEM
1 vaga
PDT
Marcos Rogério
PTB
Arnaldo Faria de Sá
Bloco PV, PPS
Sarney Filho
PSC
Zequinha Marinho
PCdoB
1 vaga
PSOL
1 vaga

Secretário(a): Ruthier de Sousa Silva
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 209-A, DE
2012, DA SRª ROSE DE FREITAS, DO SR. LUIZ PITIMAN E
OUTROS, QUE "INSERE O § 1º AO ART. 105, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E RENUMERA O PARÁGRAFO
ÚNICO" (PARA ATRIBUIR REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
AO RECURSO ESPECIAL NO ÂMBITO DO STJ)
Presidente: Paes Landim (PTB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Sandro Mabel (PMDB)
Titulares
Gabriel Guimarães
Policarpo
1 vaga

PT

1 vaga

PR

Dr. Adilson Soares

PSDB

PP

Dezembro de 2014

Suplentes
3 vagas

PMDB
Rose de Freitas
Fátima Pelaes
Sandro Mabel
Hugo Motta
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
PSDB
Bonifácio de Andrada
2 vagas
Luiz Carlos
Luiz Pitiman vaga do PMDB
PSD
Hugo Napoleão
Moreira Mendes
(Dep. do SD ocupa a vaga)
1 vaga
PP
Dilceu Sperafico
Sandes Júnior

Keiko Ota

DEM

Mendonça Prado
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
Paes Landim

Mendonça Filho

PDT

Marcos Rogério

PTB

Bloco PV, PPS

Andre Moura
1 vaga
Chico das Verduras
Armando Vergílio vaga do PSD
Miro Teixeira vaga do PDT

Lincoln Portela

PSB

Jose Stédile

Sandro Alex

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

Arnaldo Faria de Sá
Wilson Filho vaga do PMDB

PSC

1 vaga
Nelson Padovani

PCdoB

1 vaga

PRP

Jânio Natal

SD
PROS
PRB

Beto Mansur vaga do PP

Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6218
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 215-A, DE 2000, DO SR. ALMIR SÁ E
OUTROS, QUE "ACRESCENTA O INCISO XVIII AO ART. 49;
MODIFICA O § 4º E ACRESCENTA O § 8º AMBOS NO ART.
231, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (INCLUI DENTRE AS
COMPETÊNCIAS EXCLUSIVAS DO CONGRESSO NACIONAL
A APROVAÇÃO DE DEMARCAÇÃO DAS TERRAS
TRADICIONALMENTE OCUPADAS PELOS ÍNDIOS E A
RATIFICAÇÃO DAS DEMARCAÇÕES JÁ HOMOLOGADAS;
ESTABELECENDO QUE OS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS
DE DEMARCAÇÃO SERÃO REGULAMENTADOS POR LEI), E
APENSADAS
Presidente: Afonso Florence (PT)
1º Vice-Presidente: Nilson Leitão (PSDB)
2º Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PP)
3º Vice-Presidente: Junji Abe (PSD)
Relator: Osmar Serraglio (PMDB)
Relator Substituto: Nelson Padovani (PSC)
Titulares
Afonso Florence
Geraldo Simões
Padre João
Alceu Moreira
Darcísio Perondi
Osmar Serraglio
Nilson Leitão
Reinaldo Azambuja
Junji Abe

PT

PMDB

PSDB
PSD

Suplentes
Anselmo de Jesus
Dalva Figueiredo
Valmir Assunção
Amir Lando vaga do PSC
Celso Maldaner
Marinha Raupp
1 vaga
Domingos Sávio
Raimundo Gomes de Matos
Eliene Lima
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Moreira Mendes

Marcos Montes

PP

Luis Carlos Heinze
Toninho Pinheiro vaga do

Dilceu Sperafico
Jerônimo Goergen

PTdoB

Vilson Covatti
Giacobo

PR
Bernardo Santana de Vasconcellos vaga do

PTdoB

PSB

Janete Capiberibe

DEM

Paulo Cesar Quartiero
Giovanni Queiroz
Sabino Castelo Branco
Sarney Filho

Bloco PV, PPS

Nelson Padovani
Perpétua Almeida
(Dep. do PP ocupa a
vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PCdoB
Evandro Milhomen
PTdoB
(Dep. do PR ocupa a vaga)

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6209
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 284-A, DE
2013, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O INCISO I DO
ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA VEDAR A
DESIGNAÇÃO PARA FUNÇÃO DE CONFIANÇA OU A
NOMEAÇÃO PARA EMPREGO OU PARA CARGO EFETIVO
OU EM COMISSÃO DE PESSOA QUE ESTEJA EM SITUAÇÃO
DE INELEGIBILIDADE", E APENSADAS
Presidente: Lincoln Portela (PR)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Cândido Vaccarezza (PT)
Titulares
Alessandro Molon
Cândido Vaccarezza
José Guimarães
Danilo Forte
Rose de Freitas
1 vaga
Cesar Colnago
Nelson Marchezan Junior
Sergio Zveiter
(Dep. do SD ocupa a vaga)
Roberto Balestra
Roberto Britto
Lincoln Portela

PT

PMDB

PSDB
PSD
PP
PR

Paes Landim

Andre Moura

Penna

PSC

3 vagas

Armando Vergílio vaga do PSD
Dr. Grilo vaga do PSL

(Dep. do PROS ocupa a vaga)
Arnaldo Faria de Sá
Rosane Ferreira

PSC

1 vaga

PCdoB

1 vaga

PSL

1 vaga

SD
PROS

Salvador Zimbaldi vaga do PDT
Valtenir Pereira vaga do PSB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 309-A, DE
2013, DO SR. PADRE JOÃO E OUTROS, QUE "ALTERA O § 8º
DO ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA DISPOR
SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL
DO CATADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL QUE EXERÇA
SUAS ATIVIDADES EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR"
Presidente: Adrian (PMDB)
1º Vice-Presidente: Izalci (PSDB)
2º Vice-Presidente: Padre João (PT)
3º Vice-Presidente: Erika Kokay (PT)
Relator: Renato Simões (PT)

Adrian
Fabio Reis
Pedro Novais
Izalci
1 vaga
Onofre Santo Agostini
Roberto Santiago
Aline Corrêa
1 vaga

2 vagas

Lincoln Portela

1 vaga

Vitor Penido

Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225

2 vagas

Lázaro Botelho
Roberto Teixeira

(Dep. do PROS ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS

(Dep. do SD ocupa a vaga)

Erika Kokay
Padre João
Renato Simões

3 vagas

PTB

Perpétua Almeida

Titulares

Suplentes

PDT

Marcos Rogério

Glauber Braga

Nelson Marquezelli

DEM

Onyx Lorenzoni

Sandro Alex

Oziel Oliveira

PTB

PSB

1 vaga

Luciano Castro

Mandetta

PDT

Sábado 6

Alexandre Roso
Rodrigo Maia
Giovani Cherini

PT

PMDB

PSDB
PSD
PP
PR
PSB
DEM
PDT

Suplentes
Francisco Chagas
Paulo Teixeira
Policarpo
Darcísio Perondi
Marcelo Castro
Sandro Mabel
2 vagas
2 vagas
José Linhares
Rebecca Garcia
1 vaga
1 vaga
1 vaga
Paulo Rubem Santiago
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Arnaldo Faria de Sá
1 vaga
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PTB

Walney Rocha

Bloco PV, PPS

1 vaga

PSC

Edmar Arruda

1 vaga

PCdoB

Jô Moraes

1 vaga

PTdoB

1 vaga

1 vaga

Secretário(a): Robson Luiz Fialho Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 313-A, DE
2013, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 55 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA TORNAR AUTOMÁTICA A
PERDA DO MANDATO DE PARLAMENTAR NAS HIPÓTESES
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DE CONDENAÇÃO
POR CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", E
APENSADA
Presidente: Sergio Zveiter (PSD)
1º Vice-Presidente: Sibá Machado (PT)
2º Vice-Presidente: Nelson Marchezan Junior (PSDB)
3º Vice-Presidente: Vieira da Cunha (PDT)
Relator: Raul Henry (PMDB)
Titulares

PT

Josias Gomes
Luiz Sérgio
Sibá Machado

PMDB

Amir Lando
Leonardo Picciani
Raul Henry
Bruno Araújo
Nelson Marchezan Junior
Eleuses Paiva
Sergio Zveiter
Arthur Lira
Vilson Covatti
Paulo Freire
Júlio Delgado
Mendonça Filho
Vieira da Cunha
Jorge Côrte Real
Rosane Ferreira
Edmar Arruda
Perpétua Almeida
Chico das Verduras

Dalva Figueiredo
Odair Cunha
Ricardo Berzoini (Licenciado)

PSDB
PSD
PP
PR
PSB
DEM
PDT
PTB

Bloco PV, PPS
PSC
PCdoB
PRP

Secretário(a): Raquel Andrade De Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 325-A, DE 2009, DO SR. VALTENIR
PEREIRA E OUTROS, QUE "ACRESCENTA SEÇÃO AO
CAPÍTULO IV DO TÍTULO IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
DISPONDO SOBRE A PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA
CRIMINAL", E APENSADA
Presidente: Otoniel Lima (PRB)
1º Vice-Presidente: Alexandre Santos (PMDB)
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Ademir Camilo (PROS)
Relator: Alessandro Molon (PT)
Titulares
Alessandro Molon
Dalva Figueiredo
Erika Kokay
Alberto Filho
Alexandre Santos
Fátima Pelaes

Suplentes

Professor Setimo
2 vagas
Izalci
1 vaga
Onofre Santo Agostini
1 vaga
Nelson Meurer
1 vaga
1 vaga
Beto Albuquerque
1 vaga
Marcos Rogério
Paes Landim
Stepan Nercessian
1 vaga
1 vaga
Jânio Natal
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PT

PMDB

Suplentes
Maria do Rosário
Paulo Teixeira
Sibá Machado

Alceu Moreira
Pedro Chaves
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
PSDB
João Campos
Eduardo Barbosa
Vanderlei Macris
(Dep. do SD ocupa a vaga)
PSD
Felipe Bornier
Eleuses Paiva
Irajá Abreu
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
PP
Sandes Júnior
Guilherme Mussi
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
(Dep. do SD ocupa a vaga)
PR
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
Luciano Castro
PSB
Alexandre Roso
Jose Stédile
DEM
Efraim Filho
Vitor Penido
PDT
Enio Bacci
Subtenente Gonzaga
Marcos Rogério vaga do PSC
PTB
Arnaldo Faria de Sá
Paes Landim
Bloco PV, PPS
Sandro Alex
1 vaga
PSC
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
PCdoB
Perpétua Almeida
Jô Moraes
PSL
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
1 vaga
SD
Eduardo Gomes vaga do PSDB
Luiz Argôlo vaga do PP
PROS
Ademir Camilo vaga do PP
Hugo Leal vaga do PSD
Valtenir Pereira vaga do PMDB
PRB
Otoniel Lima vaga do PSL
Vitor Paulo vaga do PSC
PTdoB
Lourival Mendes vaga do PR
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SD

Simplício Araújo vaga do Bloco PV,

Secretário(a): Rosenildo Figueiredo Felinto
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225

Zé Silva vaga do PDT

PPS

PROS

Hugo Leal vaga do PMDB

PRP
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 339-A, DE
2009, DO SR. VICENTINHO, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO §
3º DO ART. 39 E DO § 1º DO ART. 42 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL " (ASSEGURA O DIREITO AO ADICIONAL
NOTURNO AOS POLICIAIS MILITARES, BOMBEIROS
MILITARES E AOS INTEGRANTES DOS ÓRGÃOS DE
SEGURANÇA PÚBLICA)
Presidente: Lincoln Portela (PR)
1º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
2º Vice-Presidente: Izalci (PSDB)
3º Vice-Presidente: Marllos Sampaio (PMDB)
Relator: Manoel Junior (PMDB)
Titulares
João Paulo Lima
Luci Choinacki
Miriquinho Batista
Paulão vaga do PDT
Vicentinho

Suplentes

PT

Dalva Figueiredo
Erika Kokay
Luiz Couto
Taumaturgo Lima

PMDB

Alberto Filho
Manoel Junior
Marllos Sampaio
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
PSDB
Andreia Zito
Izalci
João Campos
PP
Jair Bolsonaro
José Otávio Germano
Abelardo Lupion
Efraim Filho

DEM
PR

Lincoln Portela
Zoinho
Gonzaga Patriota
Paulo Foletto

PSB
PDT

Mauro Lopes
Ronaldo Benedet
2 vagas
3 vagas

Raul Lima vaga do PSD
Vilson Covatti
1 vaga
Mendonça Prado
1 vaga
Bernardo Santana de
Vasconcellos
(Dep. do PRP ocupa a vaga)

Keiko Ota
(Dep. do PROS ocupa a vaga)

(Dep. do PT ocupa a vaga)
(Dep. do SD ocupa a vaga)
Bloco PV, PPS
(Dep. do SD ocupa a vaga)
Rosane Ferreira
PTB
Arnaldo Faria de Sá
Paes Landim
PSC
Andre Moura
1 vaga
PCdoB
João Ananias
Perpétua Almeida
PRB
Otoniel Lima
Antonio Bulhões
PSOL
1 vaga
1 vaga
PSD
Átila Lins
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
1 vaga
(Dep. do PP ocupa a vaga)

Givaldo Carimbão vaga do PSB
Liliam Sá vaga do PSD
Chico das Verduras vaga do PR

Secretário(a): Valdivino Tolentino
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 358-A, DE
2013, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA OS ARTS. 165 E
166 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA TORNAR
OBRIGATÓRIA A EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA QUE ESPECIFICA", E APENSADA
Presidente: Pedro Eugênio (PT)
1º Vice-Presidente: Alessandro Molon (PT)
2º Vice-Presidente: Luiz Fernando Machado (PSDB)
3º Vice-Presidente: Mandetta (DEM)
Relator: Edio Lopes (PMDB)
Titulares
Alessandro Molon
Margarida Salomão
Pedro Eugênio
Ricardo Berzoini (Licenciado)
Edio Lopes
Pedro Novais
1 vaga
Andreia Zito
Luiz Fernando Machado
Arolde de Oliveira
Moreira Mendes
Esperidião Amin
Nelson Meurer
Anthony Garotinho
Márcio França
Mandetta
Arthur Oliveira Maia
Nelson Marquezelli
Rosane Ferreira
Valtenir Pereira
Giovanni Queiroz
Osmar Júnior
Antônia Lúcia

Suplentes

PT

José Guimarães
Pedro Uczai (Licenciado)
Zeca Dirceu
1 vaga

PMDB

Danilo Forte
João Arruda
Manoel Junior

PSDB

Domingos Sávio
Izalci vaga do PRB
William Dib

PSD

Eleuses Paiva
Sérgio Brito

PP

Dilceu Sperafico
João Leão

PR

Milton Monti

PSB

1 vaga

DEM

Ronaldo Caiado

SD

Sebastião Bala Rocha

PTB
Bloco PV, PPS
PROS
PDT
PCdoB
PSC

Nilton Capixaba
Sandro Alex
1 vaga
André Figueiredo
Flávia Morais vaga do PSC
Daniel Almeida

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
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Cleber Verde
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PRB

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Lourival Mendes vaga do PRP

Dezembro de 2014

PTdoB

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6211
FAX: (61) 3216-6225

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 391-A, DE
2014, DO SR. PAULÃO E OUTROS, QUE "FIXA PARÂMETROS
PARA A REMUNERAÇÃO DA CARREIRA DE AUDITORIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL (ARFB), DA CARREIRA DE
AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO E DAS CARREIRAS DE
AUDITORIA, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS
ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS QUE
SEJAM CAPITAL DE ESTADO OU COM POPULAÇÃO
SUPERIOR A QUINHENTOS MIL HABITANTES E DA
CARREIRA DE NÍVEL SUPERIOR DE FISCAL FEDERAL
AGROPECUÁRIO".

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 405-A, DE
2009, DO SR. CLEBER VERDE, QUE "ALTERA A REDAÇÃO
DO § 8º DO ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA
ASSEGURAR AO GARIMPEIRO E AO PEQUENO MINERADOR
O DIREITO À APOSENTADORIA"

Presidente: José Mentor (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Mauro Benevides (PMDB)
Titulares
Alessandro Molon
Amauri Teixeira
Décio Lima
José Mentor
Manoel Junior
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Bonifácio de Andrada
1 vaga
Felipe Bornier
Roberto Santiago
Jerônimo Goergen
Roberto Balestra
Gorete Pereira
Valadares Filho
Mendonça Prado
João Dado
Arnaldo Faria de Sá
Stepan Nercessian
Hugo Leal
André Figueiredo
Chico Lopes
Antônia Lúcia

Titulares

Suplentes

PT

PMDB

Luiz Couto
Nelson Pellegrino
Paulão
Vicente Candido
Rogério Peninha Mendonça
2 vagas

PSDB
PSD
PP
PR
PSB
DEM
SD
PTB
Bloco PV, PPS
PROS
PDT
PCdoB
PSC

PRP
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)

Presidente: Wandenkolk Gonçalves (PSDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: George Hilton (PRB)
3º Vice-Presidente: Antônia Lúcia (PSC)
Relator: Marçal Filho (PMDB)

Otavio Leite
1 vaga
Vilmar Rocha
1 vaga
Luiz Fernando Faria
1 vaga
Lincoln Portela
Júlio Delgado
1 vaga
1 vaga
Wilson Filho
1 vaga
Valtenir Pereira
Paulo Rubem Santiago
Jô Moraes
Zequinha Marinho
Chico das Verduras

Dalva Figueiredo
Miriquinho Batista
Odair Cunha
1 vaga
Edio Lopes
Flaviano Melo
Marçal Filho
Sandro Mabel
Hélio Santos
João Campos
Wandenkolk Gonçalves
Raul Lima
Sandes Júnior
Paulo Cesar Quartiero
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

PT

PMDB

PSDB

PP
DEM

Suplentes
Jesus Rodrigues
Josias Gomes
(Dep. do SD ocupa a vaga)
1 vaga
Alberto Filho
Elcione Barbalho
Pedro Chaves
1 vaga
Carlos Alberto Leréia
2 vagas
Aline Corrêa
Lázaro Botelho
Efraim Filho
1 vaga

PR
(Dep. do SD ocupa a vaga)
2 vagas
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
PSB
Janete Capiberibe
2 vagas
1 vaga
PDT
(Dep. do SD ocupa a vaga)
Flávia Morais
Bloco PV, PPS
1 vaga
Sarney Filho
PTB
Nilton Capixaba
Arnaldo Faria de Sá
PSC
Antônia Lúcia
Zequinha Marinho
PCdoB
Evandro Milhomen
1 vaga
PRB
George Hilton
Cleber Verde
PMN
1 vaga
1 vaga
PSD
Silas Câmara vaga do DEM
SD
Laercio Oliveira vaga do PR
Domingos Dutra vaga do PT
vaga do PDT
Sebastião Bala Rocha
PTdoB
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Lourival Mendes vaga do PR

Arnaldo Faria de Sá

Secretário(a): Ruthier de Sousa Silva
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (061) 3216- 6201
FAX: (061) 3216- 6225

Antônia Lúcia
Jô Moraes
Cleber Verde

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 443-A, DE
2009, DO SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA, ESTABELECENDO
QUE "O SUBSÍDIO DO GRAU OU NÍVEL MÁXIMO DAS
CARREIRAS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, DAS
PROCURADORIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL
CORRESPONDERÁ A NOVENTA INTEIROS E VINTE E CINCO
CENTÉSIMOS POR CENTO DO SUBSÍDIO MENSAL, FIXADO
PARA OS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E
OS SUBSÍDIOS DOS DEMAIS INTEGRANTES DAS
RESPECTIVAS CATEGORIAS DA ESTRUTURA DA
ADVOCACIA PÚBLICA SERÃO FIXADOS EM LEI E
ESCALONADOS, NÃO PODENDO A DIFERENÇA ENTRE UM
E OUTRO SER SUPERIOR A DEZ POR CENTRO OU
INFERIOR A CINCO POR CENTO, NEM EXCEDER A
NOVENTA INTEIROS E VINTE E CINCO CENTÉSIMOS POR
CENTO DO SUBSÍDIO MENSAL FIXADO PARA OS
MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
OBEDECIDO, EM QUALQUER CASO, O DISPOSTO NOS
ARTIGOS 37, XI, E 39, § 4º"
Presidente: José Mentor (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Mauro Benevides (PMDB)
Titulares

PT

Alessandro Molon
Amauri Teixeira
Décio Lima
José Mentor

PMDB

Manoel Junior
Mauro Benevides
Nilda Gondim
Osmar Serraglio

PSDB

Bonifácio de Andrada
Otavio Leite
Reinaldo Azambuja

PP

Dilceu Sperafico
Jerônimo Goergen

DEM

Davi Alcolumbre
Eli Correa Filho

PR

Gorete Pereira
(Dep. do PTdoB ocupa a
vaga)

Arnaldo Jordy

Luiz Couto
Nelson Pellegrino
Vander Loubet
Vicente Candido
Akira Otsubo
Marçal Filho
Rogério Peninha Mendonça
1 vaga
Andreia Zito
João Campos
Wandenkolk Gonçalves
Roberto Balestra
Vilson Covatti
Mendonça Prado
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Bernardo Santana de
Vasconcellos
Lincoln Portela

Valadares Filho
(Dep. do PMN ocupa a vaga)
Vieira da Cunha

Suplentes

PSB
PDT

Júlio Delgado
Sandra Rosado

Marcos Rogério
Bloco PV, PPS
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PTB

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Felipe Bornier vaga do PHS

Lourival Mendes vaga do PR
Francisco Tenório vaga do PSB

Sábado 6

Antonio Brito

PSC

Zequinha Marinho

PCdoB
PRB
PHS
PSD

Chico Lopes
(Dep. do SD ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Átila Lins vaga do PHS
Júlio Cesar vaga do DEM
Moreira Mendes vaga do Bloco PV, PPS
SD
João Dado vaga do PRB
PTdoB
PMN

Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 454-A, DE
2009, DO SR. RONALDO CAIADO, QUE "ALTERA O TÍTULO
VIII, CAPÍTULO II, SEÇÃO II - DA SAÚDE -, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
DE 1988" (ESTABELECENDO DIRETRIZES PARA A
ORGANIZAÇÃO DA CARREIRA ÚNICA DE MÉDICO DE
ESTADO)
Presidente: Saraiva Felipe (PMDB)
1º Vice-Presidente: Geraldo Resende (PMDB)
2º Vice-Presidente: Cesar Colnago (PSDB)
3º Vice-Presidente: Mandetta (DEM)
Relator: Eleuses Paiva (PSD)
Titulares
Dr. Rosinha
Erika Kokay
Policarpo
Rogério Carvalho
Darcísio Perondi
Geraldo Resende
Osmar Terra
Saraiva Felipe
Cesar Colnago
Marcus Pestana
William Dib
José Linhares
Roberto Britto
Mandetta
Ronaldo Caiado
Gorete Pereira
(Dep. do SD ocupa a vaga)
Alexandre Roso
Dr. Ubiali

PT

PMDB

PSDB

PP
DEM
PR

PSB

Suplentes
Henrique Fontana
3 vagas

Lelo Coimbra
Marcelo Castro
2 vagas
Raimundo Gomes de Matos
2 vagas
Roberto Balestra
Toninho Pinheiro
Lael Varella
Mendonça Prado
Dr. Paulo César vaga do PSD
(Dep. do SD ocupa a vaga)
(Dep. do SD ocupa a vaga)
2 vagas
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PDT
(Dep. do SD ocupa a vaga)
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
Bloco PV, PPS
Rosane Ferreira
1 vaga
PTB
Antonio Brito
1 vaga
PSC
Antônia Lúcia
Andre Moura
PCdoB
Osmar Júnior
1 vaga
PRB
Jhonatan de Jesus
1 vaga
PTdoB
1 vaga
1 vaga
PSD
Eleuses Paiva
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
Marcos Montes
(Dep. do PR ocupa a vaga)
SD
Henrique Oliveira vaga do PR
Armando Vergílio vaga do PR
vaga do PDT
Sebastião Bala Rocha
Dr. Grilo vaga do PR
PROS
Ademir Camilo vaga do PSD
Dr. Jorge Silva vaga do PDT
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 479-A, DE
2010, DO SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA, QUE
"ACRESCENTA O INCISO LXXIX AO ART. 5º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA INCLUIR O ACESSO À
INTERNET EM ALTA VELOCIDADE ENTRE OS DIREITOS
FUNDAMENTAIS DO CIDADÃO"
Presidente: Sandes Júnior (PP)
1º Vice-Presidente: Antonio Imbassahy (PSDB)
2º Vice-Presidente: João Arruda (PMDB)
3º Vice-Presidente: Izalci (PSDB)
Relator: Amauri Teixeira (PT)
Titulares
Alessandro Molon
Amauri Teixeira
Bohn Gass
Devanir Ribeiro
João Arruda
Rogério Peninha Mendonça
(Dep. do SD ocupa a vaga)
1 vaga
Antonio Imbassahy
Izalci vaga do PR
Luiz Carlos
Ruy Carneiro

PT

PMDB

PSDB

Sandes Júnior
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
Eli Correa Filho
Júlio Campos
José Rocha
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PP
DEM
PR

Suplentes
Josias Gomes
Rogério Carvalho
Sibá Machado
Taumaturgo Lima
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
3 vagas

3 vagas

Missionário José Olimpio
1 vaga
2 vagas
2 vagas

Dezembro de 2014

(Dep. do PROS ocupa a vaga)
(Dep. do PROS ocupa a vaga)

PSB

Gonzaga Patriota
1 vaga

PDT
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
(Dep. do SD ocupa a vaga)
Bloco PV, PPS
Sandro Alex
1 vaga
PTB
1 vaga
Sabino Castelo Branco
Wilson Filho vaga do PMDB
PSC
Takayama
Zequinha Marinho
PCdoB
Evandro Milhomen
1 vaga
PRB
Antonio Bulhões
1 vaga
Beto Mansur vaga do PP
César Halum vaga do PSD
PRTB
1 vaga
1 vaga
PSD
Arolde de Oliveira
Eliene Lima
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
1 vaga
SD
Wladimir Costa vaga do PMDB
Sebastião Bala Rocha vaga do PDT
PROS
Ariosto Holanda vaga do PSB
Edson Silva vaga do PSB
Miro Teixeira vaga do PDT
Secretário(a): Robson Luiz Fialho Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 491, DE
2010, DO SR. LUIZ CARLOS HAULY E OUTROS, QUE
"ACRESCE INCISOS AO ART. 150, VI E ART. 155, X DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (PROÍBE A CRIAÇÃO DE
IMPOSTO INCIDENTE SOBRE INSUMOS AGRÍCOLAS,
PECUÁRIA, ALIMENTOS PARA O CONSUMO HUMANO E
MEDICAMENTOS), E APENSADAS
Presidente: Antonio Brito (PTB)
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
2º Vice-Presidente: Junji Abe (PSD)
3º Vice-Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
Relator: Alceu Moreira (PMDB)
Titulares
Assis Carvalho
Francisco Chagas
João Paulo Lima
Newton Lima
Alceu Moreira
Darcísio Perondi
Hugo Motta
Luiz Carlos Hauly
Nelson Marchezan Junior
Eleuses Paiva
Junji Abe
Carlos Magno

PT

PMDB

PSDB
PSD
PP

Suplentes
Paulo Pimenta
Rogério Carvalho
Sibá Machado
Vanderlei Siraque
3 vagas

Raimundo Gomes de Matos
1 vaga
Geraldo Thadeu
Manoel Salviano
Dilceu Sperafico

Dezembro de 2014
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Roberto Balestra

PR

Dr. Paulo César

PSB

Alexandre Roso

SD

Dr. Grilo

Eurico Júnior

Wellington Fagundes

DEM

Eli Correa Filho

Antonio Brito

Luis Carlos Heinze

PTB

Alexandre Toledo
1 vaga
Eduardo Gomes
Josué Bengtson

Bloco PV, PPS

Dr. Jorge Silva
Giovani Cherini
Luciana Santos
Edmar Arruda
Rosinha da Adefal

1 vaga

PROS

1 vaga

PDT

Oziel Oliveira

PCdoB

1 vaga

PSC

Silvio Costa

PTdoB

Luis Tibé

Secretário(a): Regina Pereira Games
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6232
FAX: (61) 3216-6225

Beto Faro
Fernando Ferro
Gabriel Guimarães
Luiz Alberto
Ronaldo Zulke
José Priante
Leonardo Quintão
Rose de Freitas
(Dep. do PR ocupa a vaga)
1 vaga
Carlos Brandão
Duarte Nogueira
Rodrigo de Castro

Eduardo Sciarra
Jaime Martins
Marcos Montes

PMDB

Aelton Freitas
João Carlos Bacelar vaga do PMDB
1 vaga
Paulo Foletto
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
Fábio Souto
Vitor Penido

Arnaldo Faria de Sá
Fábio Ramalho

PR

PSB
DEM

José Otávio Germano
Nelson Meurer
1 vaga
Gorete Pereira
José Rocha vaga do PSB
(Dep. do SD ocupa a vaga)
Leopoldo Meyer
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Claudio Cajado
Lira Maia

PDT

Ângelo Agnolin

Giovani Cherini

PTB
Bloco PV, PPS

Silvio Costa
Osmar Júnior

Chico Alencar

Antonio Balhmann vaga do PSB

PSC

1 vaga
Arnaldo Jardim

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PCdoB
Evandro Milhomen
PRB
César Halum vaga do PSD
1 vaga
PSOL
Ivan Valente
SD
Luiz Argôlo vaga do PR
PROS

Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6218
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1572, DE 2011, DO SR. VICENTE
CANDIDO, QUE "INSTITUI O CÓDIGO COMERCIAL"

Presidente: Gabriel Guimarães (PT)
1º Vice-Presidente: Marcos Montes (PSD)
2º Vice-Presidente: Rodrigo de Castro (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Leonardo Quintão (PMDB)
PT

PP

Guilherme Mussi
Luiz Fernando Faria
1 vaga

Cleber Verde

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 37, DE 2011, DO SR. WELINTON
PRADO, QUE "DISPÕE SOBRE O REGIME DE
APROVEITAMENTO DAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS, COM
EXCEÇÃO DOS MINÉRIOS NUCLEARES, PETRÓLEO, GÁS
NATURAL E OUTROS HIDROCARBONETOS FLUIDOS E DAS
SUBSTÂNCIAS MINERAIS SUBMETIDAS AO REGIME DE
LICENCIAMENTO DE QUE TRATA O INCISO III DO ART. 2º DO
DECRETO-LEI Nº 227, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967"

Titulares

Sábado 6

Suplentes
Francisco Chagas
Iriny Lopes
Luiz Sérgio
Padre João
Weliton Prado

Edio Lopes
Fátima Pelaes
João Magalhães
Júnior Coimbra
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PSDB
Cesar Colnago
Domingos Sávio vaga do PSC
Nilson Leitão
Paulo Abi-ackel vaga do PMDB
Wandenkolk Gonçalves
PSD
Guilherme Campos
Júlio Cesar
(Dep. do PRB ocupa a vaga)

Presidente: Arthur Oliveira Maia (SD)
1º Vice-Presidente: Junji Abe (PSD)
2º Vice-Presidente: Hugo Leal (PROS)
3º Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
Relator Substituto: Laercio Oliveira (SD)
Relator-Geral: Paes Landim (PTB)
Relator-Parcial: Décio Lima (PT)
Relator-Parcial: Marcos Montes (PSD)
Relator-Parcial: Antonio Balhmann (PROS)
Relator-Parcial: Jerônimo Goergen (PP)
Titulares
Décio Lima
Gabriel Guimarães
Vanderlei Siraque
Vicente Candido
Eduardo Cunha
Pedro Novais
(Dep. do SD ocupa a vaga)
1 vaga
Jutahy Junior
Raimundo Gomes de Matos

PT

PMDB

PSDB

Suplentes
Alessandro Molon
Francisco Chagas
2 vagas
João Magalhães
José Priante
Lucio Vieira Lima
(Dep. do SD ocupa a vaga)
Alfredo Kaefer
Cesar Colnago
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Reinaldo Azambuja

PP

Jerônimo Goergen
Renato Molling

DEM

Eli Correa Filho
Rodrigo Maia

(Dep. do PROS ocupa a vaga)
1 vaga

1 vaga

Renzo Braz
Roberto Teixeira
Efraim Filho
1 vaga

PR

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do SD ocupa a vaga)

André Figueiredo

Nelson Marchezan Junior

PSB
PDT

Paes Landim

PTB

2 vagas

Davi Alcolumbre
Paulo Cesar Quartiero

1 vaga
Arnaldo Faria de Sá

Secretário(a): Mária de Fátima de Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6204
FAX: (61) 3216-6225

Presidente: Padre Ton (PT)
1º Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
Relator: Edio Lopes (PMDB)

Fernando Ferro
Miriquinho Batista
Padre Ton
Valmir Assunção
Akira Otsubo
Edio Lopes
(Dep. do PRP ocupa a vaga)

PMDB

PP
DEM
PR

Giacobo
Luciano Castro

PSB

Janete Capiberibe
1 vaga
Giovanni Queiroz
Penna

Perpétua Almeida

Suplentes
Amauri Teixeira
João Paulo Lima
Taumaturgo Lima
1 vaga
Eduardo Cunha
João Magalhães vaga do PR
Marinha Raupp

Carlos Brandão
Rodrigo de Castro
(Dep. do SD ocupa a vaga)
José Otávio Germano
1 vaga
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
1 vaga

(Dep. do PR ocupa a vaga)
1 vaga
Oziel Oliveira

Bloco PV, PPS

Arnaldo Jordy

PTB

Nilton Capixaba
Filipe Pereira

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
1 vaga

José Rocha vaga do PSB
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do SD ocupa a vaga)

PDT

1 vaga

PSC

Nelson Padovani

PCdoB

1 vaga

PRB

Cleber Verde

1 vaga

PSOL

Chico Alencar

PSD
SD

Chico das Verduras vaga do PMDB

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"

PT

PSDB

Bruno Araújo
Nilson Leitão
Reinaldo Azambuja

2 vagas

PSC
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
Filipe Pereira
PCdoB
Daniel Almeida
1 vaga
PRB
Antonio Bulhões
1 vaga
PRTB
(Dep. do SD ocupa a vaga)
1 vaga
PSD
Jaime Martins vaga do PR
Guilherme Campos
Junji Abe
Moreira Mendes
Marcos Montes
SD
Arthur Oliveira Maia vaga do PMDB
Genecias Noronha vaga do PMDB
Aureo vaga do PRTB
Laercio Oliveira vaga do PR
PROS
Antonio Balhmann vaga do PSB
Hugo Leal vaga do PSC

Titulares

1 vaga

Carlos Magno
Vilson Covatti

Ângelo Agnolin

Bloco PV, PPS

Dezembro de 2014

PRP

1 vaga
Moreira Mendes vaga do PMDB
Sérgio Brito vaga do DEM
Berinho Bantim vaga do PSDB
Laercio Oliveira vaga do PR

Secretário(a): José Maria de Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6209
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 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: Mauro Lopes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Leandro Vilela (PMDB)
2º Vice-Presidente: Vitor Penido (DEM)
3º Vice-Presidente:
Relator: Carlos Zarattini (PT)
Titulares
Carlos Zarattini
Jesus Rodrigues
Leonardo Monteiro

PT

PMDB

Suplentes
Márcio Macêdo
Vicente Candido
Weliton Prado
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Leandro Vilela
Leonardo Picciani
Mauro Lopes
Cesar Colnago
Raimundo Gomes de Matos
Felipe Bornier
Hugo Napoleão
Renzo Braz
1 vaga
Zoinho
1 vaga
Vitor Penido
Ângelo Agnolin
1 vaga
1 vaga

Adrian
Danilo Forte
1 vaga

PSDB

2 vagas

PSD
PP
PR

2 vagas
João Leão
(Dep. do SD ocupa a vaga)

Jose Stédile

DEM

Alexandre Leite

PDT
PTB
Bloco PV, PPS

Marcos Rogério
Arnaldo Faria de Sá
1 vaga

PSC

(Dep. do PROS ocupa a vaga)
PCdoB
Daniel Almeida
PEN
1 vaga
SD
Hugo Leal vaga do PSC

1 vaga

PSB

PROS

1 vaga
Assis Melo
1 vaga
Luiz Argôlo vaga do PP

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 2.177, DE 2011, DO SR. BRUNO
ARAÚJO, QUE "INSTITUI O CÓDIGO NACIONAL DE
CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO"
Presidente: Gabriel Chalita (PMDB)
1º Vice-Presidente: Izalci (PSDB)
2º Vice-Presidente: Eliene Lima (PSD)
3º Vice-Presidente: Lelo Coimbra (PMDB)
Relator: Sibá Machado (PT)

Edson Santos
Jorge Bittar
Newton Lima
Sibá Machado
Gabriel Chalita
Lelo Coimbra
Professor Setimo
Raul Henry
Bruno Araújo
Izalci
1 vaga
Esperidião Amin

PT

PMDB

PSDB

PP

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

Roberto Teixeira

DEM

Júlio Campos
Mandetta

Efraim Filho
Eli Correa Filho

PR

Francisco Floriano
1 vaga
Paulo Foletto
(Dep. do PROS ocupa a vaga)

José Rocha
Milton Monti

PSB

2 vagas

PDT
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
Bloco PV, PPS
(Dep. do SD ocupa a vaga)
1 vaga
PTB
Alex Canziani
1 vaga
PSC
Takayama
Zequinha Marinho
PCdoB
Luciana Santos
Jandira Feghali
PRB
Beto Mansur vaga do PP
1 vaga
1 vaga
PMN
Dr. Carlos Alberto
1 vaga
PSD
Eliene Lima
Júlio Cesar
1 vaga
1 vaga
SD
Simplício Araújo vaga do Bloco PV, PPS
PROS
Ariosto Holanda vaga do PSB
Salvador Zimbaldi vaga do PDT
vaga do PDT
Miro Teixeira
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6211
FAX: (61) 3216-6225

Secretário(a): Maria de Fatima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6204
FAX: (61) 3216-6225

Titulares

Sábado 6

Suplentes
Iara Bernardi
Iriny Lopes
Margarida Salomão
Vanderlei Siraque
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Saraiva Felipe
1 vaga
3 vagas

Jerônimo Goergen

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR E
PROFERIR PARECER 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: Edinho Bez (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Armando Vergílio (SD)
Titulares
Décio Lima
José Mentor
Luiz Sérgio
Vicente Candido
Darcísio Perondi
Edinho Araújo vaga do PMN
Edinho Bez
Manoel Junior
Osmar Serraglio
Bruno Araújo

PT

PMDB

PSDB

Suplentes
Paulo Teixeira
3 vagas

Eduardo Cunha
Júnior Coimbra
Lucio Vieira Lima
Ronaldo Benedet
Sandro Mabel vaga do PR
Duarte Nogueira
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Jutahy Junior
Luiz Carlos Hauly
Nelson Meurer
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
Felipe Maia
Onyx Lorenzoni
João Carlos Bacelar
José Rocha
Luciano Castro vaga do PRB
Beto Albuquerque
Valadares Filho
Marcos Rogério

Otavio Leite
1 vaga

PP

Carlos Magno
Esperidião Amin

DEM
PR

Mendonça Prado
1 vaga

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
1 vaga

PSB

2 vagas

PDT

(Dep. do SD ocupa a vaga)
Bloco PV, PPS
Rubens Bueno
Roberto de Lucena
PTB
Antonio Brito
Arnaldo Faria de Sá
PSC
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
1 vaga
PCdoB
Daniel Almeida
Delegado Protógenes
PRB
(Dep. do PR ocupa a vaga)
1 vaga
PMN
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
1 vaga
PSD
Moreira Mendes
José Carlos Araújo
(Dep. do SD ocupa a vaga)
Marcos Montes
SD
Armando Vergílio vaga do PSD
Sebastião Bala Rocha vaga do PDT
PROS
Cida Borghetti vaga do PP
Hugo Leal vaga do PSC
Secretário(a): Eugênia S. Pestana
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6260
FAX: (61) 3216-6225

Presidente: Marcos Montes (PSD)
1º Vice-Presidente: Guilherme Campos (PSD)
2º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
3º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Relator: Claudio Cajado (DEM)

Alessandro Molon
Erika Kokay
Luiz Couto
Nilmário Miranda
Edio Lopes
Rogério Peninha Mendonça
Sandro Mabel

PT

PMDB

João Campos
Nelson Marchezan Junior
Guilherme Campos
Marcos Montes
Jair Bolsonaro
Jerônimo Goergen
Bernardo Santana de
Vasconcellos
Gonzaga Patriota
Claudio Cajado
Fernando Francischini
Arnaldo Faria de Sá
Penna
Major Fábio
Enio Bacci
Luciana Santos
Andre Moura
Ivan Valente

PSDB
PSD
PP

PR

(Dep. do SD ocupa a vaga)
1 vaga
Moreira Mendes
1 vaga
Guilherme Mussi
José Otávio Germano
Luis Carlos Heinze vaga do PMDB
(Dep. do PTdoB ocupa a
vaga)

PSB

Alfredo Sirkis

DEM

Alexandre Leite
Onyx Lorenzoni vaga do PDT

SD

Dr. Grilo vaga do PSDB
Simplício Araújo

PTB
Bloco PV, PPS
PROS
PDT
PCdoB

Nelson Marquezelli
1 vaga
José Augusto Maia

(Dep. do DEM ocupa a vaga)
Chico Lopes

PSC

1 vaga

PSOL
PTdoB
PMN

1 vaga
Lourival Mendes vaga do PR
Francisco Tenório vaga do PMDB

Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3722, DE 2012, DO SR. ROGÉRIO
PENINHA MENDONÇA, QUE "DISCIPLINA AS NORMAS
SOBRE AQUISIÇÃO, POSSE, PORTE E CIRCULAÇÃO DE
ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES, COMINANDO
PENALIDADES E DANDO PROVIDÊNCIAS CORRELATAS"
(ALTERA O DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 1940 E REVOGA A
LEI Nº 10.826, DE 2003)

Titulares

Dezembro de 2014

Suplentes
Iriny Lopes
Paulão
Paulo Teixeira
Renato Simões
Alceu Moreira
(Dep. do PMN ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.238, DE 2012, DO SENADO
FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 19 DA LEI Nº 7.102, DE 20
DE JUNHO DE 1983, PARA DISPOR SOBRE O PISO
NACIONAL DE SALÁRIO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS
PARTICULARES QUE EXPLOREM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
E TRANSPORTE DE VALORES" (O PISO VARIA DE
OITOCENTOS REAIS, GRAU MÍNIMO, A MIL E CEM REAIS,
GRAU MÁXIMO), E APENSADOS
Presidente: Laercio Oliveira (SD)
1º Vice-Presidente: Rose de Freitas (PMDB)
2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (PSD)
3º Vice-Presidente: Luiz Fernando Machado (PSDB)
Relator: Nelson Pellegrino (PT)
Titulares
Eudes Xavier
Nelson Pellegrino
Policarpo
Vicente Candido

PT

PMDB

Suplentes
Erika Kokay
Weliton Prado
2 vagas
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Leonardo Quintão
Osmar Serraglio
Rose de Freitas
Luiz Fernando Machado
Nelson Marchezan Junior
Guilherme Campos
Ricardo Izar

Felipe Bornier
Roberto Santiago

Roberto Teixeira
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
Gorete Pereira

PSB

Júlio Delgado

DEM

Davi Alcolumbre

SD

Laercio Oliveira

Paulo Wagner

João Campos
Luiz Carlos Hauly

PSD

PR

Aelton Freitas

Antonio Brito

PSDB

PP

Dimas Fabiano
Jerônimo Goergen

Adrian
Darcísio Perondi
Gabriel Chalita

Major Fábio
Flávia Morais
Chico Lopes
Silvio Costa
Francisco Tenório

PDT
PCdoB

Subtenente Gonzaga
1 vaga
Andre Moura

PMN
PTdoB

1 vaga
Lourival Mendes vaga do PP

Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6204
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5201, DE 2013, DO SR. ANDRÉ
FIGUEIREDO, QUE "ALTERA A LEI Nº 11.345, DE 14 DE
SETEMBRO DE 2006, PARA MODIFICAR A DESTINAÇÃO
DOS VALORES ARRECADADOS NO CONCURSO DE
PROGNÓSTICO DENOMINADO TIMEMANIA COM O
OBJETIVO DE TORNÁ-LA MAIS ATRAENTE PARA SEUS
APOSTADORES E DE AUMENTAR A CAPACIDADE DE
PAGAMENTO DAS ENTIDADES DESPORTIVAS QUANTO ÀS
SUAS DÍVIDAS FISCAIS JUNTO À UNIÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS " E APENSADO
Presidente: Jovair Arantes (PTB)
1º Vice-Presidente: Vicente Candido (PT)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Danrlei de Deus Hinterholz (PSD)
Relator: Otavio Leite (PSDB)
Titulares
Gabriel Guimarães
Paulão
Vicente Candido
Renan Filho
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PT

PMDB

José Rocha
Romário

André Figueiredo

Ademir Camilo

PSC

Afonso Hamm
Guilherme Mussi

1 vaga

1 vaga

PROS

Danrlei de Deus Hinterholz
Geraldo Thadeu

Rodrigo Maia

Walney Rocha

Bloco PV, PPS

Alfredo Kaefer
Otavio Leite

1 vaga

Arthur Oliveira Maia

PTB

1 vaga

PSDB
PSD

1 vaga
Raimundo Gomes de Matos
1 vaga
Guilherme Campos
1 vaga

PP

Sandes Júnior
1 vaga

PR

1 vaga

PSB

Júlio Delgado

DEM

1 vaga

PDT

Flávia Morais

PTB

Jovair Arantes
Arnaldo Faria de Sá vaga do PMDB
vaga do PMDB
Pedro Fernandes
Wilson Filho
Bloco PV, PPS
Stepan Nercessian
Sarney Filho
PSC
Andre Moura
1 vaga
PCdoB
Evandro Milhomen
Osmar Júnior
PMN
Francisco Tenório
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
PROS
Hugo Leal vaga do PMN
Secretário(a): Mirna de Castela Carvalho Pessoa
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 5332, DE 2009,
DA SRA. ELCIONE BARBALHO, QUE "CRIA O 'PÃO
BRASILEIRO', A SER PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO
ADICIONADA DE FARINHA DE MANDIOCA REFINADA, DE
FARINHA DE RASPA DE MANDIOCA OU DE FÉCULA DE
MANDIOCA, ADQUIRIDOS PELO PODER PÚBLICO, E
ESTABELECE REGIME TRIBUTÁRIO ESPECIAL PARA A
FARINHA DE TRIGO MISTURADA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"
Presidente: Lira Maia (DEM)
1º Vice-Presidente: Domingos Sávio (PSDB)
2º Vice-Presidente: Jesus Rodrigues (PT)
3º Vice-Presidente: Gorete Pereira (PR)
Relator: Nilda Gondim (PMDB)
Titulares

Suplentes

Sábado 6

Benedita da Silva
Jesus Rodrigues
Vicente Candido
1 vaga

José Airton
Márcio Macêdo
Policarpo

Akira Otsubo
Elcione Barbalho
Nilda Gondim
1 vaga

Edinho Bez
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Andreia Zito
Domingos Sávio

PT

PMDB

PSDB

Suplentes
Josias Gomes
Leonardo Monteiro
Sibá Machado
Taumaturgo Lima
Alexandre Santos
3 vagas

Raimundo Gomes de Matos
2 vagas
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Reinaldo Azambuja
Dilceu Sperafico
1 vaga
Lira Maia
1 vaga
Gorete Pereira
Jorginho Mello
Alexandre Toledo
Janete Capiberibe
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Moreira Mendes

PP

Carlos Magno
Luis Carlos Heinze

DEM
PR
PSB

Mandetta
1 vaga
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
1 vaga

PDT
(Dep. do SD ocupa a vaga)
Bloco PV, PPS
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PTB
Arnaldo Faria de Sá
PSC
Takayama
PCdoB
Daniel Almeida
PRB
1 vaga
1 vaga

PMN

Dr. Ubiali
1 vaga
1 vaga
1 vaga
1 vaga
1 vaga
1 vaga
César Halum vaga do PSD
1 vaga
1 vaga

PSD
Moreira Mendes vaga do Bloco PV, PPS
José Humberto vaga do PR
2 vagas
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
1 vaga
SD
Sebastião Bala Rocha vaga do PDT
Secretário(a): Jose Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6209
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5335, DE 2009, DO SENADO
FEDERAL, QUE "ALTERA AS LEIS Nº 9.074, DE 7 DE JULHO
DE 1995, 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997, 9.984, DE 17 DE
JULHO DE 2000, E 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001, PARA
TRATAR DOS DISPOSITIVOS DE TRANSPOSIÇÃO
HIDROVIÁRIA DE NÍVEIS"
Presidente: Bernardo Santana de Vasconcellos (PR)
1º Vice-Presidente: Nilson Leitão (PSDB)
2º Vice-Presidente: Jesus Rodrigues (PT)
3º Vice-Presidente: Nelson Padovani (PSC)
Relator: Eduardo Sciarra (PSD)
Titulares
Jesus Rodrigues
Márcio Macêdo
Ságuas Moraes
Flaviano Melo
João Magalhães
Pedro Chaves
Nilson Leitão
Raimundo Gomes de Matos
Eduardo Sciarra

PT

PMDB

PSDB
PSD

Dezembro de 2014

Dimas Fabiano
José Otávio Germano

Gabriel Guimarães
2 vagas
Edinho Bez
2 vagas
Wandenkolk Gonçalves
(Dep. do SD ocupa a vaga)
Irajá Abreu

PP

João Leão
Luiz Fernando Faria

PR
Bernardo Santana de Vasconcellos
Lúcio Vale
PSB
Fernando Coelho Filho
1 vaga
DEM
Lira Maia
1 vaga
PDT
Weverton Rocha
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PTB
Nilton Capixaba
Josué Bengtson
Bloco PV, PPS
Penna
Arnaldo Jardim
PSC
Nelson Padovani
Zequinha Marinho
PCdoB
1 vaga
1 vaga
PRP
Chico das Verduras
Jânio Natal
SD
Laercio Oliveira vaga do PSDB
Secretário(a): Mário Dráusio
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5627, DE 2013, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "ALTERA O DECRETO-LEI Nº 9.760, DE 5
DE SETEMBRO DE 1946, O DECRETO-LEI Nº 2.398, DE 21 DE
DEZEMBRO DE 1987, A LEI Nº 9.636, DE 15 DE MAIO DE
1998, DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO E A REMISSÃO DE
DÍVIDAS PATRIMONIAIS COM A UNIÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"
Presidente: Lelo Coimbra (PMDB)
1º Vice-Presidente: Edson Santos (PT)
2º Vice-Presidente: Andreia Zito (PSDB)
3º Vice-Presidente: Arnaldo Jordy (PPS)
Relator: Cesar Colnago (PSDB)
Titulares
Edson Santos
Iriny Lopes
João Paulo Lima

Suplentes

Jaime Martins
Roberto Dorner vaga do PDT

Alceu Moreira
Elcione Barbalho
Lelo Coimbra
Andreia Zito
Cesar Colnago
Eleuses Paiva
Onofre Santo Agostini
Esperidião Amin
Renato Molling
João Maia
Wellington Roberto vaga do PMN

PT

PMDB

PSDB
PSD
PP
PR
PSB

Suplentes
Cláudio Puty
Odair Cunha
Paulo Teixeira
Leonardo Picciani
Mauro Mariani
Raul Henry
(Dep. do SD ocupa a vaga)
1 vaga
2 vagas
Carlos Magno
Luis Carlos Heinze
(Dep. do SD ocupa a vaga)
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(Dep. do PROS ocupa a vaga)
(Dep. do SD ocupa a vaga)
Weverton Rocha

Leopoldo Meyer

DEM

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PDT

André Figueiredo

PTB

Arnaldo Faria de Sá vaga do DEM
Walney Rocha
Bloco PV, PPS
Arnaldo Jordy
1 vaga
PSC
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
Andre Moura
PCdoB
Alice Portugal
Daniel Almeida
PMN
(Dep. do PR ocupa a vaga)
1 vaga
SD
Luiz Argôlo vaga do DEM
Aureo vaga do PR
Laercio Oliveira vaga do PSDB
PROS
Antonio Balhmann vaga do PSB
Hugo Leal vaga do PSC
José Chaves

Secretário(a): Rosenildo Figueiredo Felinto
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225

Presidente: Átila Lins (PSD)
1º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT)
2º Vice-Presidente: Wandenkolk Gonçalves (PSDB)
3º Vice-Presidente: Sibá Machado (PT)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)

Carlos Zarattini
Dalva Figueiredo
Sibá Machado
Adrian
Akira Otsubo
Leonardo Picciani
Nilson Leitão
Wandenkolk Gonçalves
Átila Lins
Sergio Zveiter
Carlos Magno
Gladson Cameli
(Dep. do SD ocupa a vaga)
1 vaga
Paulo Cesar Quartiero

Francisco Praciano
2 vagas

PMDB

PSDB
PSD
PP
PR
PSB
DEM

Nilton Capixaba
Sarney Filho

Marcos Rogério

PTB
Bloco PV, PPS

Zequinha Marinho
Evandro Milhomen

Sabino Castelo Branco
Arnaldo Jordy

PSC

1 vaga

PCdoB

Henrique Oliveira vaga do PR

Perpétua Almeida

PSL

1 vaga

1 vaga

SD
PROS

Valtenir Pereira vaga do PSB

Secretário(a): Ruthier de Sousa Silva
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6285

Presidente: Roberto de Lucena (PV)
1º Vice-Presidente: Pastor Eurico (PSB)
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos (PSDB)
3º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
Relator: Lourival Mendes (PTdoB)
Titulares
Jesus Rodrigues
Policarpo
Ricardo Berzoini (Licenciado)
Hugo Motta
João Arruda
Renan Filho

Suplentes

PT

PDT

Weverton Rocha

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6170, DE 2013, DO SR. SILAS
CÂMARA, QUE "REGULAMENTA AS ATIVIDADES DE
OPERADOR DE MARKETING MULTINÍVEL NO BRASIL" E
APENSADOS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5692, DE 2013, DO SR. SÉRGIO
ZVEITER, QUE "DISPÕE SOBRE O MONOPÓLIO DA UNIÃO
NA EXPLORAÇÃO DAS RIQUEZAS DA AMAZÔNIA, COM A
CRIAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA DA
AMAZÔNIA E DA AGÊNCIA NACIONAL DE EXPLORAÇÃO
DOS RECURSOS NATURAIS DA AMAZÔNIA, GARANTINDO A
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E A SOBERANIA
NACIONAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Titulares

Sábado 6

Edio Lopes
Rose de Freitas
1 vaga
2 vagas
Urzeni Rocha
1 vaga
Renato Molling
Waldir Maranhão
1 vaga

(Dep. do PROS ocupa a vaga)
Rodrigo Maia

João Campos
Luiz Carlos

Suplentes

PT

3 vagas

PMDB

PSDB

Felipe Bornier
Onofre Santo Agostini
Renato Molling
(Dep. do PROS ocupa a vaga)

PSD

3 vagas

Reinaldo Azambuja
(Dep. do SD ocupa a vaga)

PP

PR
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
PSB
Pastor Eurico
DEM
Efraim Filho
PDT
Marcelo Matos
PTB
Wilson Filho
Bloco PV, PPS
Roberto de Lucena
PSC
Antônia Lúcia
PCdoB
Perpétua Almeida

Guilherme Campos
Silas Câmara
Guilherme Mussi
Sandes Júnior
Anderson Ferreira
1 vaga
1 vaga
Ângelo Agnolin
Alex Canziani
1 vaga
Silvio Costa
1 vaga
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Acelino Popó

Cida Borghetti vaga do PP
Lourival Mendes vaga do PR
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PRB
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
SD
Fernando Francischini vaga do PSDB
PROS
PTdoB

Rosinha da Adefal vaga do PRB

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6211
FAX: (61) 3216-6225

Dezembro de 2014

PTdoB

Rosinha da Adefal vaga do PSDB

Secretário(a): Kátia da Consolação dos S. Viana
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216 6218
FAX: (61) 3216 6285

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6583, DE 2013, DO SR. ANDERSON
FERREIRA, QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA FAMÍLIA
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", E APENSADO

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6840, DE 2013, DA COMISSÃO
ESPECIAL DESTINADA A PROMOVER ESTUDOS E
PROPOSIÇÕES PARA A REFORMULAÇÃO DO ENSINO
MÉDIO, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO
DE 1996, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO NACIONAL, PARA INSTITUIR A JORNADA EM
TEMPO INTEGRAL NO ENSINO MÉDIO, DISPOR SOBRE A
ORGANIZAÇÃO DOS CURRÍCULOS DO ENSINO MÉDIO EM
ÁREAS DO CONHECIMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Presidente: Leonardo Picciani (PMDB)
1º Vice-Presidente: Silas Câmara (PSD)
2º Vice-Presidente: Anderson Ferreira (PR)
3º Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PMDB)
Relator: Ronaldo Fonseca (PROS)

Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
1º Vice-Presidente: Gabriel Chalita (PMDB)
2º Vice-Presidente: Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM)
3º Vice-Presidente: Izalci (PSDB)
Relator: Wilson Filho (PTB)

Titulares
Erika Kokay
Iara Bernardi
Margarida Salomão
1 vaga
Fátima Pelaes
Leonardo Picciani
Professor Setimo
João Campos
1 vaga
Jefferson Campos
Silas Câmara
Jair Bolsonaro
José Linhares
Anderson Ferreira
Pastor Eurico
Marcelo Aguiar
Aureo
1 vaga
1 vaga
Ronaldo Fonseca
Marcos Rogério
Manuela D'ávila
Pastor Marco Feliciano

1 vaga

Suplentes

PT

PMDB

4 vagas

(Dep. do PSC ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
1 vaga
PSD
Arolde de Oliveira
Diego Andrade
PP
2 vagas
PR

Paulo Freire

PSB

Sandra Rosado

DEM

1 vaga

SD

Fernando Francischini

PTB
Bloco PV, PPS
PROS
PDT
PCdoB
PSC

PSOL

Eros Biondini
1 vaga
Liliam Sá
1 vaga
Gustavo Petta

Antônia Lúcia vaga do PMDB
Erivelton Santana
Zequinha Marinho vaga do PMDB
1 vaga

Titulares
Artur Bruno
Newton Lima
Reginaldo Lopes
Waldenor Pereira
Gabriel Chalita
Lelo Coimbra
Raul Henry
Izalci
Nilson Leitão
Junji Abe
1 vaga
José Linhares
Waldir Maranhão
Jorginho Mello
Danilo Cabral

PT

PMDB

PSDB
PSD
PP
PR
PSB

DEM
Professora Dorinha Seabra Rezende
SD
Sebastião Bala Rocha
PTB
Wilson Filho
Bloco PV, PPS
Eurico Júnior
PROS
Ariosto Holanda
PDT
Paulo Rubem Santiago
PCdoB
Chico Lopes
PSC
Edmar Arruda
PTdoB
Luis Tibé
Secretário(a): Robson Luiz Fialho Coutinho

Suplentes
Afonso Florence
Ronaldo Zulke
Ságuas Moraes
Sibá Machado
Geraldo Resende
Osmar Serraglio
Professor Setimo
Nilson Pinto
1 vaga
2 vagas
Esperidião Amin
1 vaga
1 vaga
Leopoldo Meyer
Efraim Filho
Domingos Dutra
Alex Canziani
1 vaga
Valtenir Pereira
André Figueiredo
Gustavo Petta
Zequinha Marinho
Rosinha da Adefal
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8.069, DE 1990, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6.869, DE 2010, DO SENADO
FEDERAL, E APENSADOS, QUE "ACRESCENTA O ART. 242A À LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 (ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), PARA TORNAR CRIME A
VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18
(DEZOITO) ANOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:

Diego Andrade
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Aline Corrêa
José Otávio Germano
Dr. Paulo César vaga do PSD
José Rocha
Wellington Fagundes vaga do PHS

Nelson Marquezelli
Arnaldo Jardim

Washington Reis
2 vagas

PSDB

Bruno Araújo
Vanderlei Macris

Weverton Rocha

Paulo Pimenta
2 vagas

PMDB

André Zacharow
Edinho Bez
Fátima Pelaes

Efraim Filho

Suplentes

PT

Amauri Teixeira
Jesus Rodrigues
Zeca Dirceu

Beto Albuquerque

Presidente: Cida Borghetti (PROS)
1º Vice-Presidente: Júlio Cesar (PSD)
2º Vice-Presidente: Nelson Marchezan Junior (PSDB)
3º Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
Relator: João Ananias (PCdoB)
Titulares
Assis Carvalho
Erika Kokay
Iara Bernardi
Nelson Pellegrino

Titulares

2 vagas

PSD

Sérgio Brito
1 vaga

PP

Jair Bolsonaro
Vilson Covatti

PR

PSB
DEM

Milton Monti

(Dep. do PROS ocupa a vaga)
Eli Correa Filho

PDT

1 vaga

PTB

Nilton Capixaba

Bloco PV, PPS

Rosane Ferreira

PSC

(Dep. do PROS ocupa a vaga)
PCdoB
João Ananias
PHS
(Dep. do PR ocupa a vaga)
PROS
Hugo Leal vaga do PSC

Sábado 6

1 vaga
1 vaga
1 vaga
Edson Silva

vaga do PSB

Secretário(a): Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6998, DE 2013, DO SR. OSMAR
TERRA E OUTROS, QUE "ALTERA O ART. 1º E INSERE
DISPOSITIVOS SOBRE A PRIMEIRA INFÂNCIA NA LEI Nº

Darcísio Perondi
Hugo Motta vaga do PRP
Osmar Terra
Raul Henry
Duarte Nogueira
Nelson Marchezan Junior
Eleuses Paiva
Júlio Cesar
Aline Corrêa
Iracema Portella
Gorete Pereira
Sandra Rosado
Mandetta

Suplentes

PT

Maria do Rosário
3 vagas

PMDB

Adrian
Geraldo Resende
Renan Filho

PSDB

Cesar Colnago
Eduardo Barbosa

PSD

Vilmar Rocha
1 vaga

PP

2 vagas

PR

1 vaga

PSB
DEM

Dr. Ubiali
Professora Dorinha Seabra
Rezende

SD
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
vaga)
PTB
Alex Canziani
Bloco PV, PPS
Rosane Ferreira vaga do SD
Rubens Bueno
PROS
Cida Borghetti
PDT
Flávia Morais
PCdoB
João Ananias
PSC
Antônia Lúcia
PRP
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Wladimir Costa
Wilson Filho
1 vaga
Liliam Sá
Marcos Rogério
Jandira Feghali
Zequinha Marinho
Chico das Verduras

Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7108, DE 2014, DO SENADO
FEDERAL, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.307, DE 23 DE
SETEMBRO DE 1996, E A LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO
DE 1976, PARA AMPLIAR O ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA
ARBITRAGEM E DISPOR SOBRE A ESCOLHA DOS
ÁRBITROS QUANDO AS PARTES RECORREM A ÓRGÃO
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ARBITRAL, A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA
INSTITUIÇÃO DA ARBITRAGEM, A CONCESSÃO DE
TUTELAS CAUTELARES E DE URGÊNCIA NOS CASOS DE
ARBITRAGEM, A CARTA ARBITRAL, A SENTENÇA
ARBITRAL E O INCENTIVO AO ESTUDO DO INSTITUTO DA
ARBITRAGEM; E REVOGA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 9.307,
DE 23 DE SETEMBRO DE 1996".
Presidente: Sergio Zveiter (PSD)
1º Vice-Presidente: Vanderlei Siraque (PT)
2º Vice-Presidente: Otavio Leite (PSDB)
3º Vice-Presidente: Laercio Oliveira (SD)
Relator: Edinho Araújo (PMDB)
Titulares

PT

Márcio Macêdo
Paulo Teixeira
Ságuas Moraes
Vanderlei Siraque

PMDB

Edinho Araújo
Edinho Bez
Eduardo Cunha
Nelson Marchezan Junior
Otavio Leite
Onofre Santo Agostini
Sergio Zveiter
Esperidião Amin
Julio Lopes
Lincoln Portela
Gonzaga Patriota
Rodrigo Maia
Laercio Oliveira
Paes Landim
Stepan Nercessian
Valtenir Pereira
Marcos Rogério
1 vaga
Filipe Pereira
Chico das Verduras

Suplentes
Maria Lucia Prandi
Pedro Uczai (Licenciado)
Renato Simões
Weliton Prado
Danilo Forte
Júnior Coimbra
Manoel Junior
2 vagas

PSD

Felipe Bornier
1 vaga

PP
PR
PSB
DEM

PTB
Bloco PV, PPS

DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS AOS INFRATORES QUE
ATINGIREM A MAIORIDADE PENAL"
Presidente: Vieira da Cunha (PDT)
1º Vice-Presidente: Gabriel Chalita (PMDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Rosane Ferreira (PV)
Relator: Carlos Sampaio (PSDB)
Titulares

PSDB

SD

Dezembro de 2014

Erika Kokay
Iriny Lopes
Nilmário Miranda

(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
Aline Corrêa
Guilherme Mussi vaga do PSD
Jair Bolsonaro
(Dep. do PROS ocupa a vaga)

1 vaga

Onyx Lorenzoni

Dr. Ubiali

Vieira da Cunha

Genecias Noronha

Nelson Marquezelli
Rosane Ferreira

Arnaldo Faria de Sá

Antônia Lúcia

Eurico Júnior

Alice Portugal

Miro Teixeira

Chico das Verduras

PROS
PDT
PCdoB
PSC
PRP

1 vaga
1 vaga
1 vaga
1 vaga

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7197, DE 2002, DO SENADO
FEDERAL, QUE "ACRESCENTA §§ AOS ARTS. 104 E 105 DA
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990, QUE DISPÕE SOBRE
O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS, PARA PERMITIR A APLICAÇÃO

PSDB

Carlos Sampaio
Pinto Itamaraty

Luiza Erundina

1 vaga

PMDB

Gabriel Chalita
João Arruda
Marcelo Castro

Vilson Covatti
1 vaga

Suplentes

PT

PSD
PP

Iara Bernardi
Padre João
1 vaga
Manoel Junior
Ronaldo Benedet
1 vaga
Andreia Zito
Domingos Sávio
Junji Abe
Onofre Santo Agostini
2 vagas

PR
PSB
DEM
PDT
PTB

Jorginho Mello
Abelardo Camarinha
Keiko Ota vaga do Bloco PV, PPS
Efraim Filho
Paulo Rubem Santiago

Arnaldo Faria de Sá
Bloco PV, PPS
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSC
Andre Moura
PCdoB
1 vaga
PRP
(Dep. do SD ocupa a vaga)
SD
Fernando Francischini vaga do PRP
PROS

Liliam Sá vaga do PSD
Ronaldo Fonseca vaga do PR

Secretário(a): Mário Dráusio
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7370, DE 2014, DO SENADO
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE PREVENÇÃO E
REPRESSÃO AO TRÁFICO INTERNO E INTERNACIONAL DE
PESSOAS E SOBRE MEDIDAS DE ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS;
ALTERA O DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE
1940 (CÓDIGO PENAL), E AS LEIS NºS 6.815, DE 19 DE
AGOSTO DE 1980, E 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990; E
REVOGA DISPOSITIVOS DO DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE
DEZEMBRO DE 1940 (CÓDIGO PENAL)", E APENSADOS

Dezembro de 2014
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Titulares

Presidente: Luiz Couto (PT)
1º Vice-Presidente: Antônia Lúcia (PSC)
2º Vice-Presidente: Liliam Sá (PROS)
3º Vice-Presidente: Sebastião Bala Rocha (SD)
Relator: Arnaldo Jordy (PPS)
Titulares
Alessandro Molon
Luiz Couto
Maria do Rosário
Renato Simões
Adrian
Akira Otsubo
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
Izalci
Paulo Abi-ackel

PT

Paulo Freire
Pastor Eurico

João Paulo Lima
3 vagas

3 vagas

PSDB

Onofre Santo Agostini
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
Gladson Cameli
Missionário José Olimpio

Suplentes

PMDB

PSD
PP

2 vagas

PT

Fátima Bezerra vaga do PTC
João Paulo Lima
Leonardo Monteiro
Newton Lima
Sibá Machado vaga do PRB
Waldenor Pereira

PMDB

Gabriel Chalita
Raul Henry
2 vagas
Eduardo Barbosa
Izalci vaga do PR
Nilson Leitão
(Dep. do PR ocupa a vaga)

PSDB

Jefferson Campos
1 vaga
2 vagas
José Rocha

PSB

1 vaga
1 vaga
Fernando Francischini
Walney Rocha
1 vaga
Ronaldo Fonseca

Glauber Braga
Leopoldo Meyer
Paulo Rubem Santiago
Stepan Nercessian
Alex Canziani

Alice Portugal

Thiago Peixoto vaga do DEM

PR

1 vaga
(Dep. do PT ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

PSB

Bloco PV, PPS

(Dep. do PT ocupa a vaga)

Presidente: Waldenor Pereira (PT)
1º Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PDT)
2º Vice-Presidente: Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM)
3º Vice-Presidente:
Relator: Raul Henry (PMDB)

Aline Corrêa
(Dep. do PROS ocupa a
vaga)

PDT

Takayama

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7420, DE 2006, DA SRA.
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA, QUE "DISPÕE SOBRE A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E A
RESPONSABILIDADE DOS GESTORES PÚBLICOS NA SUA
PROMOÇÃO"

Mara Gabrilli
Nelson Marchezan Junior
1 vaga

Efraim Filho

Jorginho Mello vaga do PSDB
Paulo Freire
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

(Dep. do PT ocupa a vaga)

Secretário(a): Eugênia Kimie Suda Camacho Pestana
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6260
FAX: (61) 3216-6225

Lelo Coimbra
Renan Filho
(Dep. do PT ocupa a vaga)
1 vaga

DEM

Professora Dorinha Seabra
Rezende
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

1 vaga

Acelino Popó

Angelo Vanhoni vaga do PMDB
Artur Bruno
Dalva Figueiredo
Fernando Ferro vaga do PR
Margarida Salomão
Miriquinho Batista

José Linhares

Takayama
Enio Bacci

Suplentes

PP

Esperidião Amin

PR

DEM
Professora Dorinha Seabra Rezende
SD
Sebastião Bala Rocha
PTB
Josué Bengtson
Bloco PV, PPS
Arnaldo Jordy
PROS
Hugo Leal
Liliam Sá vaga do PSD
PDT
Flávia Morais
Marcos Rogério vaga do PMDB
PCdoB
Gustavo Petta
PSC
Antônia Lúcia
PRB
Antonio Bulhões

Sábado 6

Danilo Cabral
Jose Stédile
Weverton Rocha
1 vaga

PTB

1 vaga

PSC

Andre Moura

PCdoB

Jandira Feghali

PRB

1 vaga

PTC
PSD
PROS

1 vaga
José Humberto vaga do PR
Cida Borghetti vaga do PP

Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DEBATER A REDUÇÃO
DOS IMPOSTOS SOBRE OS MEDICAMENTOS
Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Rogério Carvalho (PT)
Titulares

PT

Suplentes
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Francisco Chagas
Newton Lima
Paulo Pimenta
Rogério Carvalho
Darcísio Perondi
Geraldo Resende
Osmar Terra
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Sibá Machado
3 vagas
PMDB

3 vagas

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Marcus Pestana
Luiz Carlos Hauly
Paulo Abi-ackel
PSD
Eleuses Paiva
Guilherme Campos
1 vaga
Moreira Mendes
PP
Dilceu Sperafico
2 vagas
Renato Molling
PR
Dr. Paulo César
1 vaga
PSB
Alexandre Roso
Gonzaga Patriota
DEM
Ronaldo Caiado
Onyx Lorenzoni
SD
Dr. Grilo
Domingos Dutra
Laercio Oliveira vaga do Bloco PV, PPS
PTB
Arnaldo Faria de Sá
Arnon Bezerra
Bloco PV, PPS
Arnaldo Jordy
(Dep. do SD ocupa a vaga)
PROS
Dr. Jorge Silva
Dudimar Paxiuba
PDT
Giovanni Queiroz
Félix Mendonça Júnior
PCdoB
Alice Portugal
1 vaga
PSC
Andre Moura
Takayama
PSOL
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): Walbia Lora
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6267
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO E
APRESENTAR PROPOSTAS EM RELAÇÃO À REFORMA DO
CÓDIGO PENAL
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Alessandro Molon
Luiz Alberto
Vanderlei Siraque
Fábio Trad
Osmar Serraglio
(Dep. do SD ocupa a vaga)
João Campos
(Dep. do SD ocupa a vaga)

PT

PMDB

PSDB
PSD

Suplentes
Gabriel Guimarães
Iriny Lopes
Ricardo Berzoini (Licenciado)
Edio Lopes
Leonardo Picciani
Professor Setimo
2 vagas

Dezembro de 2014

Marcos Montes
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Esperidião Amin
Guilherme Mussi vaga do PSD
Jerônimo Goergen
(Dep. do PROS ocupa a vaga)

Vilson Covatti
1 vaga
Lincoln Portela
Luciano Castro vaga do PSOL
Márcio França

DEM

Efraim Filho

Onyx Lorenzoni

PDT

Vieira da Cunha

Roberto Freire

PR
PSB

Keiko Ota

Arnaldo Faria de Sá

PP

Arolde de Oliveira
(Dep. do PROS ocupa a vaga)

Marcos Rogério

PTB

Paes Landim

Bloco PV, PPS

Rosane Ferreira

PSC

(Dep. do PROS ocupa a vaga)
Takayama
PCdoB
Perpétua Almeida
1 vaga
PSOL
Jean Wyllys
(Dep. do PR ocupa a vaga)
SD
Arthur Oliveira Maia vaga do PMDB
Fernando Francischini vaga do PSDB
PROS
Hugo Leal vaga do PSC
Liliam Sá vaga do PSD
vaga do PR
Ronaldo Fonseca
Secretário(a): Claudia Maria Borges Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO E
APRESENTAR PROPOSTAS EM RELAÇÃO À REFORMA
POLÍTICA.
Presidente:
1º Vice-Presidente: Edinho Araújo (PMDB)
2º Vice-Presidente: William Dib (PSDB)
3º Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (DEM)
Relator: Henrique Fontana (PT)
Titulares
Erika Kokay
Henrique Fontana
João Paulo Lima
José Guimarães
Ricardo Berzoini (Licenciado)
Rubens Otoni
Waldenor Pereira

PT

PMDB
Alceu Moreira
Almeida Lima
Edinho Araújo
Mauro Benevides
Newton Cardoso
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Marcus Pestana
William Dib
1 vaga

Suplentes
Bohn Gass
Dalva Figueiredo
Fernando Ferro
Luci Choinacki
Luiz Alberto
Sibá Machado
Vicente Candido
Danilo Forte
Eduardo Cunha
Íris de Araújo
Marcelo Castro
Professor Setimo
Raul Henry
Alfredo Kaefer
Bonifácio de Andrada
2 vagas

Dezembro de 2014

Esperidião Amin
José Otávio Germano
Paulo Maluf
1 vaga
Efraim Filho
Pauderney Avelino
Ronaldo Caiado
(Dep. do SD ocupa a vaga)
Luciano Castro
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
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PP

DEM

PR

Roberto Balestra
3 vagas

Felipe Maia
Mendonça Filho
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PRP ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
PSB
Alfredo Sirkis vaga do Bloco PV, PPS
Pastor Eurico
Luiza Erundina
Valadares Filho
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
1 vaga
PDT
Reguffe
Félix Mendonça Júnior
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
Sueli Vidigal
Bloco PV, PPS
Sandro Alex
Penna
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Rosane Ferreira
PTB
Arnaldo Faria de Sá
Eros Biondini
Jovair Arantes
Paes Landim
PSC
Edmar Arruda
1 vaga
PCdoB
Daniel Almeida
Delegado Protógenes
PRB
Vitor Paulo
George Hilton
PMN
1 vaga
1 vaga
PSD
Eleuses Paiva vaga do DEM
Felipe Bornier vaga do PR
Jefferson Campos vaga do PSB
Onofre Santo Agostini vaga do DEM
SD
Augusto Coutinho vaga do DEM
PROS
Miro Teixeira vaga do PDT
Ronaldo Fonseca vaga do PR
Valtenir Pereira vaga do PSB
Vicente Arruda vaga do PR
PTdoB
Lourival Mendes vaga do PR
PSOL
Ivan Valente vaga do PMDB
PRP
Chico das Verduras vaga do PR
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL PARA ANALISAR TODOS OS
ARTIGOS AINDA NÃO REGULAMENTADOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:

Sábado 6

Titulares
Cândido Vaccarezza
Edinho Araújo
Osmar Serraglio
Bruno Araújo
João Dado
Miro Teixeira
Arnaldo Faria de Sá
Alice Portugal
Cleber Verde

Suplentes

PT
PMDB
PSDB
SD
PROS
PTB
PCdoB
PRB

Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS
PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES
PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE
SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993
Presidente: Fábio Trad (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Fábio Trad
Nelson Marchezan Junior
Félix Mendonça Júnior

Suplentes

PMDB
PSDB
PDT

Secretário(a): Tarciso Aparecido Higino de Carvalho
Local: Anexo II, CEDI, 1º Piso
Telefones: (61) 3216-5631
FAX: (61) 3216-5605

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR AS
PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO QUE VERSEM
SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA.
Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Edio Lopes (PMDB)
Titulares
José Mentor
Paulo Pimenta
Rui Costa
Zeca Dirceu
Danilo Forte

PT

PMDB

Suplentes
Dalva Figueiredo
Décio Lima
Miriquinho Batista
Vicentinho
Alceu Moreira
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Edio Lopes
Ronaldo Benedet
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
João Campos
Reinaldo Azambuja
1 vaga
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PSDB

PP

Jair Bolsonaro
Vilson Covatti

Fátima Pelaes
Mendes Ribeiro Filho
1 vaga
Wandenkolk Gonçalves
William Dib
(Dep. do SD ocupa a vaga)
Arthur Lira
Sandes Júnior

DEM

Efraim Filho
Júlio Campos
(Dep. do SD ocupa a vaga)
(Dep. do PROS ocupa a vaga)

2 vagas

PR

Lincoln Portela
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
PSB
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
Gonzaga Patriota
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
Pastor Eurico
PDT
Vieira da Cunha
(Dep. do SD ocupa a vaga)
Bloco PV, PPS
Paulo Wagner
Rosane Ferreira
PTB
Arnaldo Faria de Sá
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
PSC
Andre Moura
Antônia Lúcia
PCdoB
Delegado Protógenes
Perpétua Almeida
PRB
Otoniel Lima
1 vaga
PRP
Jânio Natal
1 vaga
PSD
Átila Lins vaga do PMDB
SD
Laercio Oliveira vaga do PR
Fernando Francischini vaga do PSDB
João Dado vaga do PDT
PROS
Givaldo Carimbão vaga do PSB
José Augusto Maia vaga do PTB
Ronaldo Fonseca vaga do PR
Valtenir Pereira vaga do PSB
PTdoB
Lourival Mendes vaga do PR
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

Osvaldo Reis

PSDB

Andreia Zito
1 vaga
Sérgio Brito
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Aline Corrêa
Roberto Balestra
Dr. Paulo César

Professora Dorinha Seabra
Rezende

1 vaga
1 vaga
Antônia Lúcia
Luciana Santos
Jean Wyllys

Presidente: Sandra Rosado (PSB)
1º Vice-Presidente: Jean Wyllys (PSOL)
2º Vice-Presidente: Andreia Zito (PSDB)
3º Vice-Presidente: Dr. Paulo César (PR)
Relator: Luciana Santos (PCdoB)

Adrian
Nilda Gondim

PT

PMDB

(Dep. do PROS ocupa a
vaga)
Alexandre Roso

DEM

1 vaga
PDT

Flávia Morais

PTB

1 vaga

Bloco PV, PPS

1 vaga

PSC

Lauriete

PCdoB

Alice Portugal

PSOL
PROS

1 vaga
Liliam Sá vaga do PR

Secretário(a): Saulo Augusto Pereira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6276
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE OS FATOS E AS CIRCUNSTÂNCIAS
QUE ENVOLVEM OS DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
OCORRIDOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO PARÁ.
Coordenador: Cláudio Puty (PT)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
APURAR A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO
BRASIL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Dalva Figueiredo
Iara Bernardi
Nilmário Miranda

José Linhares
1 vaga

PSB

Sandra Rosado

Oziel Oliveira

2 vagas

PP
PR

Gorete Pereira

2 vagas

PSD

vaga do PSD

Titulares

Titulares

Dezembro de 2014

Cláudio Puty
Francisco Praciano
Delegado Protógenes
Jean Wyllys

PT

Suplentes

PCdoB
PSOL

Secretário(a): -

Suplentes
Cláudio Puty
Janete Rocha Pietá
Renato Simões
3 vagas

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A SITUAÇÃO
DAS 12 PESSOAS QUE ESTÃO CONFINADAS NA SEDE DO
AERUS, NO RIO DE JANEIRO, COM ÔNUS PARA A CÂMARA
DOS DEPUTADOS.
Coordenador: Rubens Bueno (PPS)
Titulares

Suplentes
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Benedita da Silva
Leonardo Picciani
Osmar Serraglio
Otavio Leite
Manuel Rosa Neca
Miro Teixeira
Rubens Bueno
Stepan Nercessian
Chico Alencar

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PT

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVALIAR AS CAUSAS
DA ENCHENTE DO RIO MADEIRA E ACOMPANHAR AS
AÇÕES EMPREENDIDAS PELO GOVERNO FEDERAL, PELO
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA E PREFEITURAS DAS
CIDADES DA REGIÃO AMAZÔNICA ATINGIDAS.

PMDB
PSDB
PR

Titulares

PROS

Anselmo de Jesus
Padre Ton
Sibá Machado
Taumaturgo Lima

PPS
PSOL

Amir Lando
Flaviano Melo
Marinha Raupp

Secretário(a): Eugênia S. Pestana
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6260
FAX: (61) 3216-6225

Moreira Mendes
Marcio Bittar

COMISSÃO EXTERNA, SEM ÔNUS PARA ESTA CASA,
DESTINADA A VERIFICAR DENÚNCIAS SOBRE O
ASSASSINATO DE TRABALHADOR RURAL NO MUNICÍPIO
DE SÃO FÉLIX DO XINGU - PA, BEM COMO, AVALIAR QUE
PROVIDENCIAS ESTÃO SENDO TOMADAS SOBRE O CASO.

Cláudio Puty
Paulo Cesar Quartiero
Giovanni Queiroz
Josué Bengtson
Delegado Protógenes

PT

Carlos Magno
Gladson Cameli
Ângelo Agnolin
Marcos Rogério
Nilton Capixaba

Coordenador: Cláudio Puty (PT)
Relator: Delegado Protógenes (PCdoB)
Titulares
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Perpétua Almeida
Suplentes

Antônia Lúcia
Henrique Afonso
Penna
Sarney Filho

DEM
PDT

PT

Suplentes

PMDB

PSD
PSDB
PP
PDT
PTB
PCdoB
PSC
PV

Secretário(a): -

PTB
PCdoB

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES EFETUADAS PELO OPENBAAR
MINISTERIE, EM AMSTERDAM, HOLANDA, ACERCA DAS
OPERAÇÕES E PROCEDIMENTOS NO BRASIL DA EMPRESA
SBM OFFSHORE, CUJA SEDE SITUA-SE NAQUELE PAÍS, E
QUE ENVOLVEM POSSÍVEIS PRÁTICAS DE SUBORNO

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

Coordenador: Maurício Quintella Lessa (PR)
COMISSÃO EXTERNA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR
E FISCALIZAR AS INVESTIGAÇÕES ACERCA DOS AUTORES
DOS DISPAROS CONTRA O JORNALISTA RICARDO GAMA ,
SEM ÔNUS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS.

Titulares
Luiz Alberto
Lucio Vieira Lima

Titulares
Washington Reis
Anthony Garotinho
Miro Teixeira
Walney Rocha
Secretário(a): -

PMDB
PR
PROS
PTB

Suplentes

Paulo Magalhães
Cesar Colnago
Anthony Garotinho
Maurício Quintella Lessa
Onyx Lorenzoni
Fernando Francischini

PT
PMDB
PSD
PSDB
PR
DEM
SD

Secretário(a): Regina Pereira Games

Suplentes
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Coordenador: Delegado Protógenes (PCdoB)
Relator: Ricardo Tripoli (PSDB)

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6232
FAX: (61) 3216-6225

Titulares
COMISSÃO EXTERNA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, SEM
ÔNUS PARA ESTA CASA, DESTINADA A ANALISAR E
DISCUTIR O LEGADO A SER DEIXADO PELA COPA DO
MUNDO DE 2014 E DOS JOGOS OLÍMPICOS E
PARAOLÍMPICOS DE 2016 PARA A CIDADE DO RIO DE
JANEIRO E SUA REGIÃO METROPOLITANA.

Titulares
Alessandro Molon
Arolde de Oliveira
Glauber Braga
Liliam Sá
Marcelo Matos
Filipe Pereira
Vitor Paulo

PT

Suplentes

PSD
PSB
PROS

João Campos
José Augusto Maia
Delegado Protógenes

Antonio Imbassahy
Ricardo Tripoli
Alexandre Leite

PT

Suplentes

PMDB
PSD
PSDB
DEM
PCdoB
PRB
PV

Secretário(a): Mirna de Castela Carvalho Pessoa
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

PSC
PRB

Coordenador: José Augusto Maia (PROS)

Marllos Sampaio

Ricardo Izar

Roberto de Lucena

PDT

PT

Gabriel Chalita

Antonio Bulhões
Otoniel Lima

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR
AS INVESTIGAÇÕES E AÇÕES QUE ESTÃO SENDO
DESENVOLVIDAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO ACERCA
DAS APREENSÕES DE LIXO HOSPITALAR, NO PORTO DE
SUAPE/PE, IMPORTADO DOS ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA POR UMA EMPRESA PERNAMBUCANA

Fernando Ferro

Iara Bernardi

Delegado Protógenes

Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

Titulares

Dezembro de 2014

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR AS AÇÕES E
MEDIDAS QUE POSSAM ENVOLVER A EMPRESA ANGLO
FERROUS AMAPÁ MINERAÇÃO LTDA, O ESTADO DO
AMAPÁ E UNIÃO FEDERAL, PARA RECONSTRUÇÃO DO
PORTO DE MINÉRIO DA ICOMI E DEMAIS DANOS ORIUNDOS
DO GRAVE ACIDENTE OCORRIDO NO ESTADO DO AMAPÁ,
EM 28/03/2013, COM ÔNUS PARA A CÂMARA DOS
DEPUTADOS
Coordenador: Fátima Pelaes (PMDB)
Relator: Luiz Carlos (PSDB)
Titulares
Dalva Figueiredo

Suplentes

Fátima Pelaes
Leonardo Quintão

PMDB

Luiz Carlos

PSDB

Giroto (Licenciado)
Vinicius Gurgel

PROS
PCdoB

Secretário(a): Francisco Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: 3216-6213

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES DOS POSSÍVEIS MAUS TRATOS DO
LABORATÓRIO DO INSTITUTO ROYAL NA CIDADE DE SÃO
ROQUE, SÃO PAULO, SEM ÔNUS PARA A CÂMARA DOS
DEPUTADOS

Janete Capiberibe
Sebastião Bala Rocha
Evandro Milhomen

PT

Suplentes

PMDB
PSDB
PR
PSB
SD
PCdoB

Secretário(a): Ruthier de Sousa
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR OS
DESDOBRAMENTOS DA GRAVE SITUAÇÃO VIVENCIADA NA
RESERVA SUIÁ-MISSÚ, LOCALIZADA NA REGIÃO
ARAGUAIA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
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Coordenador: Wellington Fagundes (PR)
Titulares
Francisco Praciano
Weliton Prado
Leonardo Quintão
João Campos
Nilson Leitão
Wellington Fagundes

PT

Liliam Sá
Suplentes

Flávia Morais
Sueli Vidigal
Alice Portugal
Jandira Feghali
Jô Moraes
Luciana Santos
Manuela D'ávila
Perpétua Almeida

PMDB
PSDB
PR

Antônia Lúcia
Lauriete

DEM
Professora Dorinha Seabra Rezende
SD
Eduardo Gomes
Henrique Oliveira
PROS
Liliam Sá
PV
Roberto de Lucena

Rosane Ferreira
Rosinha da Adefal
Jaqueline Roriz

Sábado 6

PDT
PCdoB

PSC
PV
PTdoB
PMN

Secretário(a):

Secretário(a):

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR O PROCESSO
QUE DENUNCIA A TORTURA E VIOLÊNCIA SOFRIDA POR
MARA RÚBIA GUIMARÃES, NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO.
Coordenador: Elcione Barbalho (PMDB)
Titulares
Benedita da Silva
Dalva Figueiredo
Erika Kokay
Fátima Bezerra
Iara Bernardi
Iriny Lopes
Janete Rocha Pietá
Luci Choinacki
Margarida Salomão
Elcione Barbalho
Fátima Pelaes
Íris de Araújo
Marinha Raupp
Nilda Gondim
Rose de Freitas
Nice Lobão
Andreia Zito
Bruna Furlan
Aline Corrêa
Iracema Portella
Gorete Pereira

PT

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR A
APURAÇÃO DOS FATOS RELACIONADOS À TRAGÉDIA QUE
VITIMOU CENTENAS DE JOVENS EM UM INCÊNDIO NO
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, RIO GRANDE DO SUL, E
OFERECER SUGESTÃO DE APERFEIÇOAMENTO DA
LEGISLAÇÃO SOBRE O TEMA.
Coordenador: Paulo Pimenta (PT)

Suplentes

Titulares
Jorge Bittar
Paulo Pimenta
Pedro Uczai (Licenciado)
Ronaldo Zulke
Elcione Barbalho
Nilda Gondim

PMDB

Danrlei de Deus Hinterholz
Junji Abe
Nelson Marchezan Junior
Otavio Leite

PSD

Jerônimo Goergen
Luis Carlos Heinze

PT

PMDB
PSD
PSDB
PP
SD

PSDB

Armando Vergílio
Augusto Coutinho

PP

Eurico Júnior
Roberto de Lucena

PR

Secretário(a): Rosenildo Figueiredo Felinto
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225

DEM
Professora Dorinha Seabra Rezende
PSB
Janete Capiberibe
Keiko Ota
Luiza Erundina
Sandra Rosado
PROS
Cida Borghetti

Suplentes

PV

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR O
PROCESSO DE ESTANCAMENTO DO VAZAMENTO DE ÓLEO
OCORRIDO NO CAMPO DO FRADE NA BACIA DE CAMPOS,
BEM COMO AVERIGUAR OS DANOS AMBIENTAIS E À
SAÚDE DECORRENTES DO VAZAMENTO DO ÓLEO.
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Titulares

PT

Alessandro Molon

PSD

Fernando Torres

PR

Paulo Feijó
Marcelo Matos
Delegado Protógenes

Suplentes

Carlos Eduardo Cadoca vaga do PSC
1 vaga
Delegado Protógenes
PROS
Miro Teixeira vaga do PDT
José Augusto Maia vaga do PTB
vaga do PSB
Valtenir Pereira
Secretário(a): Robson
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 153-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

PDT
PCdoB

Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA
REALIZAR LEVANTAMENTO IN LOCO SOBRE AS CAUSAS
DA VIOLÊNCIA CONTRA O POVO INDÍGENA GUARANIKAIOWÁ.

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A VIABILIZAR A
DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 2295, DE 2000, QUE
"DISPÕE SOBRE A JORNADA DE TRABALHO DOS
ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE
ENFERMAGEM".
Coordenador: Arlindo Chinaglia (PT)
Titulares

Coordenador: Padre Ton (PT)
Titulares

PT

Biffi
Erika Kokay
Padre Ton

Suplentes

Arlindo Chinaglia
Fábio Trad
Marcus Pestana

SD

Domingos Dutra

Dezembro de 2014

Andre Moura
Rosane Ferreira

Secretário(a):

GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS

Suplentes

PT
PMDB
PSDB
PSC
PV

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

Coordenador: José Mentor (PT)
Titulares
Gabriel Guimarães
José Mentor
1 vaga
Carlos Bezerra
Fátima Pelaes
Mauro Benevides
Sandro Mabel vaga do PR
Carlos Sampaio
1 vaga

PT

PMDB

PSDB

Esperidião Amin
Mendonça Filho

PP
DEM

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PROS ocupa a vaga)

PR
PSB
PDT

Suplentes
Alessandro Molon
Carlos Zarattini
Jilmar Tatto (Licenciado)
Edinho Bez
Leonardo Quintão
1 vaga
Bonifácio de Andrada
Marcus Pestana
Roberto Balestra
1 vaga
Milton Monti
Sandra Rosado

(Dep. do PROS ocupa a vaga)
Wolney Queiroz
Bloco PV, PPS
Sarney Filho
Arnaldo Jardim
PTB
Josué Bengtson
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
PSC
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
Andre Moura
PCdoB

GRUPO DE TRABALHO PARA ANÁLISE, ESTUDO E
FORMULAÇÃO DE PROPOSIÇÕES RELACIONADAS À
REFORMA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NACIONAL
Coordenador: Alfredo Kaefer (PSDB)
Relator: José Guimarães (PT)
Titulares
Cláudio Puty
José Guimarães
Ricardo Berzoini (Licenciado)
Edinho Bez
Rose de Freitas
Sandro Mabel

PT

PMDB

PSDB
Alfredo Kaefer
Antonio Carlos Mendes Thame
PSD
Guilherme Campos
Júlio Cesar
PP
Esperidião Amin
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
PR
Milton Monti
PSB
Márcio França
DEM

Suplentes
Renato Simões
Vicente Candido
Zeca Dirceu
3 vagas

Izalci
Luiz Carlos Hauly
2 vagas
Jerônimo Goergen
Renato Molling
Dr. Paulo César
Júlio Delgado

Dezembro de 2014
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1 vaga

PDT

Weverton Rocha
Nelson Marquezelli
Arnaldo Jardim

PTB
Bloco PV, PPS

Edmar Arruda
1 vaga
Beto Mansur
Antonio Balhmann vaga do PP

1 vaga
Paulo Rubem Santiago
Jorge Côrte Real

PSC
PCdoB
PRB
PROS

Secretário(a): Ruthier de Sousa Silva
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

1 vaga
1 vaga
1 vaga
1 vaga
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