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LUCIO MOSQUINI (Bloco/PMDB, RO – Pela ordem) – Potencialidades econômicas do Estado de Rondônia.
Maior incentivo do Governo Federal aos pequenos produtores rurais rondonienses. Convite aos empresários para
realização de investimentos no Estado. Solicitação ao Ministério dos Transportes de duplicação da BR-364. ..........
ROBERTO ALVES (Bloco/PRB, SP) – Transcurso do 4º aniversário de criação da Semana Nacional de Mobilização para a Busca e Defesa da Criança Desaparecida. Necessidade de aperfeiçoamento da legislação destinada
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– FIES. .................................................................................................................................................................................................................
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e Promoções dos Direitos de Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais. Críticas ao Plano Nacional de Promoção da
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WILSON FILHO (Bloco/PTB, PB) – Eleição do Deputado Júlio César para o cargo de coordenador da bancada
do Nordeste. Apoio da bancada à Proposta de Emenda da Constituição nº 19, de 2011, que estabelece a criação
da Zona Franca do Semiárido Nordestino. ...........................................................................................................................................
HIRAN GONÇALVES (Bloco/PMN, RR – Como Representante) – Preocupação com os efeitos da estiagem no
Estado de Roraima. Pedido ao Governo Federal de apoio à população roraimense. Maior investimento na preservação dos recursos hídricos da região amazônica. ...........................................................................................................................
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MAX FILHO (PSDB, ES) – Encaminhamento de proposta de fiscalização e controle à Comissão de Educação
para fiscalização do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES..................................................................................................
BOHN GASS (PT, RS) – Pedido ao Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, de celeridade no
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BEBETO (PSB, BA) – Transcurso do Dia Internacional do Cacau. Defesa de fortalecimento da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira – CEPLAC. Apresentação de projeto de lei sobre o estabelecimento de percentual mínimo de cacau nos chocolates e seus derivados nacionais e importados, comercializados em todo o
território nacional. ........................................................................................................................................................................................
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JOSÉ AIRTON CIRILO (PT, CE) – Anúncio do resultado da reunião da bancada do Nordeste com a escolha do
Deputado Júlio Cesar como Coordenador............................................................................................................................................
GOULART (PSD, SP – Pela ordem) – Aumento da criminalidade na Zona Sul da cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo. Necessidade de realização de concurso público para a contratação de policiais militares. Defesa da
construção de ponte para ligação dos Bairros Jardim Gaivotas e Jardim Graúna, na cidade. Expectativa de regulamentação, pelo Governo Federal, da proposta de alteração do indexador de dívidas de Estados e Municípios
com a União, aprovada pelo Congresso Nacional. ............................................................................................................................
MORONI TORGAN (DEM, CE) – Escalada da violência no Brasil. Anúncio da instalação da Subcomissão Permanente para Tratar do Combate ao Crime Organizado da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado da Casa. .....................................................................................................................................................................................
PRESIDENTE (Júlio Cesar) – Anúncio da escolha, por aclamação, do orador como Coordenador-Geral da
bancado do Nordeste...................................................................................................................................................................................
RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB, CE – Pela ordem) – Críticas aos gastos do Governo Federal com publicidade de programas e projetos e sua posterior não execução . Elogios ao Deputado Júlio Cesar eleito Coordenador-Geral da bancada do Nordeste...............................................................................................................................................
PEDRO UCZAI (PT, SC) – Repúdio a pronunciamentos sobre a perspectiva de desatendimento a estudantes,
pelo Ministério da Educação, tendo em vista a criação de novas regras para a contratação do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES...............................................................................................................................................................................
RÔMULO GOUVEIA (PSD, PB – Como Líder) – Cumprimentos ao Deputado Júlio Cesar pela proclamação
como coordenador geral da Bancada do Nordeste. Transcurso do jubileu do Rotary Club de Campina Grande Leste
e do 80º aniversário do Hospital Padre Zé, Estado da Paraíba. Resultado da visita oficial do Ministro das Cidades,
Gilberto Kassab, ao Estado da Paraíba. ..................................................................................................................................................
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PRESIDENTE (Júlio Cesar) – Leitura de Ato da Presidência sobre constituição de Comissão Especial destinada
ao estudo e ao debate dos efeitos da Crise Hídrica, bem como apresentação de medidas tendentes à minimização
dos impactos da escassez de água no Brasil........................................................................................................................................
BENITO GAMA (Bloco/PTB, BA – Pela ordem) – Homenagem póstuma aos ex‑Deputados Federais Prisco Viana
e Zezéu Ribeiro, do Estado da Bahia. Artigo Dois Exemplos de Honradez e Devoção à Bahia, de autoria do advogado
Carlos Eduardo Sodré, publicado no jornal Tribuna da Bahia, sobre os ex-Parlamentares falecidos recentemente.
V – Ordem do Dia
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Votação e aprovação de requerimento para apreciação em regime de urgência do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.570, de 2001, que encaminha ao Senado Federal, nos termos do
art. 5º, parágrafo único, e 6º, § 1º, da Lei nº 9.883, de 7 de dezembro de 1999, para exame e sugestões ao texto da
proposta da Política Nacional de Inteligência, que define os objetivos e estabelece as diretrizes para os órgãos
encarregados do exercício da atividade de inteligência no País..................................................................................................
SÁGUAS MORAES (PT, MT) – Pedido de verificação...............................................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Indeferimento do pedido de verificação....................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Votação de requerimento para apreciação em regime de urgência do Projeto de Lei nº 779, de 1995, que eleva as penas previstas para crime de receptação, modificando o art. 180 do
Decreto nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940......................................................................................................................................
SÁGUAS MORAES (PT, MT – Pela ordem) – Solicitação de votação nominal do requerimento..............................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados PEDRO CHAVES (Bloco/
PMDB, GO), SÁGUAS MORAES (PT, MT), DANIEL COELHO (PSDB, PE), ROGÉRIO ROSSO (PSD, DF), CABO SABINO (PR,
CE), SUBTENENTE GONZAGA (PDT, MG), HERÁCLITO FORTES (PSB, PI), BETO SALAME (PROS, PA), MORONI TORGAN
(DEM, CE)...........................................................................................................................................................................................................
SÁGUAS MORAES (PT, MT – Pela ordem) – Informação à Presidência sobre o funcionamento de Comissões
no período da Ordem do Dia.....................................................................................................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Resposta ao Deputado Ságuas Moraes......................................................................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados EDMILSON RODRIGUES
(PSOL, PA), MENDONÇA FILHO (DEM, PE), MARCELO SQUASSONI (Bloco/PRB, SP), JHC (SD, AL), ALEX MANENTE
(PPS, SP).............................................................................................................................................................................................................
RAQUEL MUNIZ (Bloco/PSC, MG – Pela ordem) – Críticas a mudanças nas regras do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES. Solicitação ao Governo Federal de revisão do procedimento para garantia da ampliação do
acesso a instituições privadas de ensino superior. ............................................................................................................................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados SARNEY FILHO (PV, MA),
CARLOS ZARATTINI (PT, SP), SÁGUAS MORAES (PT, MT)..................................................................................................................
CAIO NARCIO (PSDB, MG – Pela ordem) – Solicitação à Presidência de prorrogação do prazo para encerramento da votação..........................................................................................................................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Resposta ao Deputado Caio Narcio. ............................................................................
SÁGUAS MORAES (PT, MT – Pela ordem) – Solicitação à Presidência de retirada do pedido de votação nominal.
EDMAR ARRUDA (Bloco/PSC, PR – Pela ordem) – Posicionamento do orador e do PSC acerca de tópicos da
proposta de reforma política.....................................................................................................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Cancelamento da verificação.........................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Aprovação do requerimento..........................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Votação e aprovação de requerimento para apreciação em regime de urgência do Projeto de Lei Complementar nº 13, de 2015, que altera a redação do art. 3º da Lei Complementar 79,
de 7 de janeiro de 1994, que cria o Fundo Penitenciário Nacional..............................................................................................
MENDONÇA FILHO (DEM, PE) – Pedido de verificação.........................................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deferimento do pedido de verificação.......................................................................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados WASHINGTON REIS (Bloco/
PMDB, RJ), SÁGUAS MORAES (PT, MT), DANIEL COELHO (PSDB, PE), ROSÂNGELA GOMES (Bloco/PRB, RJ), ROGÉRIO
ROSSO (PSD, DF), LINCOLN PORTELA (PR, MG), FERNANDO COELHO FILHO (PSB, PE), MENDONÇA FILHO (DEM, PE),
MAJOR OLIMPIO (PDT, SP), BETO SALAME (PROS, PA), CARMEN ZANOTTO (PPS, SC), LUCAS VERGILIO (SD, GO). ....
MENDONÇA FILHO (DEM, PE – Pela ordem) – Retirada do pedido de verificação......................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Cancelamento da verificação.........................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Aprovação do requerimento..........................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Votação de requerimento de apreciação em regime de urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 6.701, de 2013, que institui o Código Penal para aumentar a pena pelo crime praticado
por diretor de penitenciária e/ou agente público que deixa de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a
aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo....................................................................................................................................................................................................................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados NEWTON CARDOSO JR
(Bloco/PMDB, MG), SÁGUAS MORAES (PT, MT), DANIEL COELHO (PSDB, PE), MARCELO SQUASSONI (Bloco/PRB,
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SP), ROGÉRIO ROSSO (PSD, DF), LINCOLN PORTELA (PR, MG), FERNANDO COELHO FILHO (PSB, PE), MENDONÇA
FILHO (DEM, PE), MAJOR OLIMPIO (PDT, SP), LUCAS VERGILIO (SD, GO), ORLANDO SILVA (PCdoB, SP), BETO SALAME (PROS, PA), RUBENS BUENO (PPS, PR), EVANDRO GUSSI (PV, SP), IVAN VALENTE (PSOL, SP).......................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado CAIO NARCIO (PSDB, MG)........................................................................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados MORONI TORGAN (DEM,
CE), HUGO LEAL (PROS, RJ).........................................................................................................................................................................
TONINHO PINHEIRO (Bloco/PP, MG – Pela ordem) – Solicitação à Presidência de realização de pesquisa de
opinião pública sobre as proposições consideras prioritárias pela sociedade........................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Resposta ao Deputado Toninho Pinheiro..................................................................
GIOVANI CHERINI (PDT, RS – Pela ordem) – Recolhimento pelo Deputado Celso Maldaner de assinaturas das
Lideranças partidárias para apoio à inclusão na pauta de proposição relativo ao ato cooperativo. ..............................
SILVIO COSTA (Bloco/PSC, PE – Pela ordem) – Obrigatoriedade regimental da Presidência de votação de
requerimento sobre a mesa.......................................................................................................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Resposta ao Deputado Silvio Costa.............................................................................
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado SÁGUAS MORAES (PT, MT)................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Encerramento da votação................................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Aprovação do requerimento..........................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.131-A, de 2008, que altera os arts. 61, 121, 129 e 147 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e o art. 2º da
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 – Lei dos Crimes Hediondos, para prever como qualificadora e circunstância
que agrava a pena a hipótese de a vítima ou de o autor ser agente do Estado, no exercício de cargo ou função
pública ou em decorrência da mesma. .................................................................................................................................................
FABIO REIS (Bloco/PMDB, SE – Pela ordem) – Agradecimento ao Plenário pela aprovação de requerimento
para apreciação em regime de urgência de proposição de autoria do orador.......................................................................
Usou da palavra para proferir parecer ao projeto, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania,
o Sr. Deputado JOÃO CAMPOS (PSDB, GO)...........................................................................................................................................
Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. Deputado RICARDO BARROS (Bloco/PP, PR).
Usou da palavra para discussão da matéria o Sr. Deputado MAJOR OLIMPIO (PDT, SP)..........................................
Usaram da palavra pela ordem os Srs. Deputados LINCOLN PORTELA (PR, MG), NILSON LEITÃO (PSDB, MT),
LINCOLN PORTELA (PR, MG).......................................................................................................................................................................
Usou da palavra para discussão da matéria o Sr. Deputado MORONI TORGAN (DEM, CE). ....................................
ROGÉRIO ROSSO (PSD, DF – Pela ordem) – Pedido de esclarecimento à Presidência acerca dos trabalhos da
Casa durante a Semana Santa...................................................................................................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Resposta ao Deputado Rogério Rosso........................................................................
Usou da palavra para uma Comunicação de Liderança o Sr. Deputado CHICO ALENCAR (PSOL, RJ).................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado GLAUBER BRAGA (PSB, RJ).......................................................................
Usaram da palavra para discussão da matéria os Srs. Deputados DELEGADO EDSON MOREIRA (Bloco/PTN,
MG), SUBTENENTE GONZAGA (PDT, MG), CABO SABINO (PR, CE)................................................................................................
Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os Srs. Deputados MARCON (PT, RS), GONZAGA PATRIOTA (PSB, PE)..............................................................................................................................................................................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado MIRO TEIXEIRA (PROS, RJ)........................................................................
Usou da palavra para discussão da matéria o Sr. Deputado PAULO TEIXEIRA (PT, SP)..............................................
Usaram da palavra pela ordem os Srs. Deputados JÚLIO DELGADO (PSB, MG), LINCOLN PORTELA (PR, MG).
Usaram da palavra para discussão da matéria os Srs. Deputados ROCHA (PSDB, AC), MAX FILHO (PSDB, ES),
ALESSANDRO MOLON (PT, RJ)...................................................................................................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Apreciação de requerimento de encerramento da discussão e do encaminhamento..........................................................................................................................................................................................................
MENDONÇA FILHO (DEM, PE – Pela ordem) – Solicitação de retirada do requerimento da pauta......................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Retirada do requerimento...............................................................................................
MENDONÇA FILHO (DEM, PE – Pela ordem) – Questionamento à Presidência quanto à conveniência do encerramento do encaminhamento da votação com a retirada do requerimento....................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Resposta ao Deputado Mendonça Filho....................................................................
BRUNO ARAÚJO (PSDB, PE – Como Líder) – Considerações sobre o momento de crise política no País com
a demissão dos Ministros da Educação e das Comunicações e com a perda de apoio parlamentar na base aliada
ao Governo da Dilma Rousseff. Perda de credibilidade da Chefe do Poder Executivo junto ao Partido dos Trabalhadores.............................................................................................................................................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Anúncio de existência de emendas ao projeto.......................................................
Usou da palavra para proferir parecer às emendas de Plenário, pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, o Sr. Deputado LINCOLN PORTELA (PR, MG)..................................................................................
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ESPERIDIÃO AMIN (Bloco/PP, SC – Pela ordem) – Defesa do funcionamento normal da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, da Casa................................................................................................................................................
Usou da palavra para proferir parecer às emendas de Plenário, pela Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania, o Sr. Deputado JOÃO CAMPOS (PSDB, GO)..............................................................................................................
Usaram da palavra pela ordem os Srs. Deputados ALESSANDRO MOLON (PT, RJ), LINCOLN PORTELA (PR,
MG)......................................................................................................................................................................................................................
RUBENS PEREIRA JÚNIOR (PCdoB, MA – Como Líder) – Reunião dos Governadores dos Estados da Região
Nordeste com a Presidenta Dilma Rousseff para debate da pauta político-administrativa do Governo Federal, com
vista à retomada do crescimento e à ampliação da distribuição de riquezas..........................................................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado ALESSANDRO MOLON (PT, RJ)...............................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Votação de requerimento de adiamento da votação do Projeto de Lei nº
3.131, de 2008.................................................................................................................................................................................................
Usou da palavra para encaminhamento da votação o Sr. Deputado ALESSANDRO MOLON (PT, RJ).................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Votação de requerimento pelo sistema nominal do requerimento de adiamento da votação do Projeto de Lei nº 3.131, de 2008....................................................................................................................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados CHICO ALENCAR (PSOL, RJ),
RAUL JUNGMANN (PPS, PE), SÁGUAS MORAES (PT, MT)..................................................................................................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado CELSO RUSSOMANNO (Bloco/PRB, SP)...............................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Retirado o requerimento de votação nominal.........................................................
Usou da palavra para encaminhamento da votação a Sra. Deputada ERIKA KOKAY (PT, DF).................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado RAUL JUNGMANN (PPS, PE)....................................................................
Usou da palavra para encaminhamento da votação o Sr. Deputado GLAUBER BRAGA (PSB, RJ).........................
Usaram da palavra pela ordem os Srs. Deputados SERGIO ZVEITER (PSD, RJ), MARCUS PESTANA (PSDB, MG).
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Votação da subemenda substitutiva às emendas de Plenário e ao Projeto
de Lei nº 846, de 2015, ressalvados os destaques..............................................................................................................................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados RONALDO BENEDET (Bloco/
PMDB, SC), SÁGUAS MORAES (PT, MT), DANIEL COELHO (PSDB, PE)...........................................................................................
WILSON FILHO (Bloco/PTB, PB – Pela ordem) – Solicitação à Presidência de concessão da palavra a Deputados para registro de voto.............................................................................................................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Resposta ao Deputado Wilson Filho............................................................................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados CARLOS GOMES (Bloco/PRB,
RS), DELEGADO ÉDER MAURO (PSD, PA), CABO SABINO (PR, CE), FERNANDO COELHO FILHO (PSB, PE), ALBERTO
FRAGA (DEM, DF)............................................................................................................................................................................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado SÁGUAS MORAES (PT, MT).......................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Prorrogação da sessão por 1 hora................................................................................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados MAJOR OLIMPIO (PDT, SP),
CARLOS MANATO (SD, ES), RUBENS PEREIRA JÚNIOR (PCdoB, MA).............................................................................................
DANIEL COELHO (PSDB, PE) – Questão de ordem sobre a presença no plenário, sem a autorização da Casa,
de representantes do Poder Executivo. .................................................................................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Resposta à questão de ordem do Deputado Daniel Coelho...............................
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado BETO SALAME (PROS, PA)..................
SILAS FREIRE (PR, PI – Pela ordem) – Contemplação das Guardas Municipais na matéria em votação..............
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados RAUL JUNGMANN (PPS,
PE), EVANDRO GUSSI (PV, SP), CHICO ALENCAR (PSOL, RJ), MORONI TORGAN (DEM, CE), JOSÉ GUIMARÃES (PT, CE).
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Aprovação da Subemenda Substitutiva às emendas de Plenário e ao Projeto
de Lei nº 846, de 2015, ressalvados os destaques..............................................................................................................................
SÓSTENES CAVALCANTE (PSD, RJ) – Pedido de verificação.................................................................................................
COVATTI FILHO (Bloco/PP, RS) – Pedido de verificação conjunta......................................................................................
JOSUÉ BENGTSON (Bloco/PTB, PA) – Pedido de verificação conjunta.............................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deferimento do pedido de verificação.......................................................................
POMPEO DE MATTOS (PDT, RS – Pela ordem) – Apoio do PDT à aprovação da matéria. ........................................
Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. Deputado JOSUÉ BENGTSON (Bloco/PTB, PA)..........
CARLOS MARUN (Bloco/PMDB, MS – Pela ordem) – Repúdio ao teor do discurso do Deputado Glauber Braga
acerca do desempenho do trabalho de Parlamentares durante as sessões. Congratulações ao Presidente Eduardo
Cunha pelo ritmo da condução dos trabalhos da Casa....................................................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Aprovação da subemenda substitutiva global ao Projeto de Lei nº 846, de 2015.
Declaração de prejudicialidade da proposição inicial, das apensadas e das emendas, ressalvados os destaques.....................................................................................................................................................................................................................
Declaração de prejudicialidade dos Destaques de Bancada de nºs 1 a 5 e dos Destaques Simples de nºs 1 e 2.
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Votação de requerimento de destaque para votação em separado do art. 3º da subemenda substitutiva
global ao Projeto de Lei nº 846, de 2015...............................................................................................................................................
SIMÃO SESSIM (Bloco/PP, RJ – Pela ordem) – Registro de voto em defesa do policial..............................................
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado NEWTON CARDOSO JR (Bloco/PMDB,
MG)......................................................................................................................................................................................................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado RUBENS BUENO (PPS, PR)........................................................................
Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os Srs. Deputados LELO COIMBRA (Bloco/PMDB, ES),
VALMIR PRASCIDELLI (PT, SP).....................................................................................................................................................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado NEWTON CARDOSO JR (Bloco/PMDB, MG).......................................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados NEWTON CARDOSO JR
(Bloco/PMDB, MG), ALESSANDRO MOLON (PT, RJ)............................................................................................................................
Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. Deputado IZALCI (PSDB, DF)...........................................
Usou da palavra o Sr. Deputado JOÃO CAMPOS (PSDB, GO), Relator da matéria.......................................................
Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. Deputado MARCOS REATEGUI (Bloco/PSC, AP)........
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado MORONI TORGAN (DEM, CE)...................................................................
Usou da palavra o Sr. Deputado JOÃO CAMPOS (PSDB, GO), Relator da matéria.......................................................
Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. Deputado SILAS CÂMARA (PSD, AM)...........................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado RUBENS BUENO (PPS, PR)........................................................................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados JOÃO CAMPOS (PSDB, GO),
CARLOS GOMES (Bloco/PRB, RS), LINCOLN PORTELA (PR, MG).....................................................................................................
Usou da palavra o Sr. Deputado JOÃO CAMPOS (PSDB, GO), Relator da matéria.......................................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado RUBENS BUENO (PPS, PR)........................................................................
ESPERIDIÃO AMIN (Bloco/PP, SC – Pela ordem) – Necessidade de substituição de trecho do texto em votação.......................................................................................................................................................................................................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado IVAN VALENTE (PSOL, SP).........................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Esclarecimentos ao Deputado Esperidião Amin sobre o texto em votação..
Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. Deputado MAURO LOPES (Bloco/PMDB, MG)...........
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado SÓSTENES CAVALCANTE (PSD, RJ)..
JOÃO FERNANDO COUTINHO (PSB, PE – Pela ordem) – Orientação da respectiva bancada. Solicitação de
justificativa de presença para Deputados presentes em Comissões Temáticas......................................................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado MAJOR OLIMPIO (PDT, SP).......................................................................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados LUCAS VERGILIO (SD, GO),
MENDONÇA FILHO (DEM, PE), ALIEL MACHADO (PCdoB, PR), BETO SALAME (PROS, PA), WILLIAM WOO (PV, SP),
CHICO ALENCAR (PSOL, RJ), MORONI TORGAN (DEM, CE), ORLANDO SILVA (PCdoB, SP)...................................................
SILVIO COSTA (Bloco/PSC, PE) – Questão de ordem sobre o caráter antirregimental da realização de votações
nominal de ofício............................................................................................................................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Recolhimento da questão de ordem do Deputado Silvio Costa.......................
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado ORLANDO SILVA (PCdoB, SP)............
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Prejudicialidade de requerimento de quebra de interstício. .............................
ALESSANDRO MOLON (PT, RJ – Como Líder) – Compromisso da Casa com a aplicação de direitos humanos
aos profissionais da segurança pública. Inconveniência de votação em ritmo acelerado de matérias relativas a
alterações na legislação penal. Apoio à aprovação do destaque apresentado pelo Deputado Rubens Bueno. Solicitação a Lideranças partidárias de mudança na orientação das respectivas bancadas...................................................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados RUBENS PEREIRA JÚNIOR
(PCdoB, MA), ESPERIDIÃO AMIN (Bloco/PP, SC), ALESSANDRO MOLON (PT, RJ)......................................................................
RUBENS BUENO (PPS, PR – Como Líder) – Posicionamento do PPS diante da matéria. Orientação da respectiva bancada.....................................................................................................................................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Encerramento da votação................................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Manutenção do texto. ......................................................................................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado RUBENS BUENO (PPS, PR)........................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Votação e aprovação de emenda de redação..........................................................
Votação e aprovação da redação final........................................................................................................................................
Encaminhamento da matéria ao Senado Federal...................................................................................................................
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO:
CESAR SOUZA (PSD, SC) – Cobrança à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República de imediata
conclusão da obra do novo terminal de passageiros do Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis,
Estado de Santa Catarina.............................................................................................................................................................................
VI – Encerramento
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2 – ATA DA 051ª SESSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NÃO DELIBERATIVA DE DEBATES, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 55ª LEGISLATURA, EM 26 DE MARÇO DE 2015
I – Abertura da sessão
II – Leitura e assinatura da ata da sessão anterior.
III – Expediente.
IV – Pequeno Expediente
RONALDO FONSECA (PROS, DF) – Congratulações à Casa pela aprovação de proposição relativa ao penas
para crimes contra policiais. Elogio ao trabalho do Relator da matéria, Deputado João Campos...................................
EROS BIONDINI (Bloco/PTB, MG) – Apresentação de projeto de decreto legislativo que susta a Resolução
nº 12, de 2015, do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República............................
DELEY (Bloco/PTB, RJ) – Protesto contra o prazo exíguo concedido pela Presidência para a realização da
última votação nominal...............................................................................................................................................................................
JEFFERSON CAMPOS (PSD, SP) – Registro de voto favorável a proposição relativa ao aumento das penas
para crimes contra policiais........................................................................................................................................................................
MARCELO BELINATI (Bloco/PP, PR) – Registro de voto favorável à proposição relativa ao agravamento de
penas para crimes contra policiais. Congratulações aos autores da matéria...........................................................................
GONZAGA PATRIOTA (PSB, PE – Pela ordem) – Registro de voto.......................................................................................
RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB, CE – Pela ordem) – Convite aos Deputados para comparecimento à
sessão de instalação da Comissão Especial destinada ao proferimento de parecer à proposta de emenda à Constituição que cria a Zona Franca do Semiárido Nordestino..............................................................................................................
WILSON FILHO (Bloco/PTB, PB – Como Líder) – Instalação da Comissão Especial destinada ao proferimento de parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2011, que altera o art. 40 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias para estabelecer a criação da Zona Franca do Semiárido Nordestino................................
PRESIDENTE (Carlos Manato) – Informação sobre critérios para a concessão da palavra........................................
JOÃO CAMPOS (PSDB, GO) – Demonstração de maturidade política da Casa com a aprovação de proposição
relativa ao aumento das penas de crimes contra policiais e seus familiares............................................................................
MARCON (PT, RS) – Relação do empresário Jorge Paulo Lemann com movimento de apoio ao impeachment
da Presidenta Dilma Rousseff denominado Vem pra Rua...............................................................................................................
VALMIR ASSUNÇÃO (PT, BA) – Transcurso do 466º aniversário de fundação da cidade de Salvador, Estado
da Bahia.............................................................................................................................................................................................................
ZÉ GERALDO (PT, PA) – Abertura de inquérito pela Ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal –
STF, destinado à investigação de recebimento de propina pelo Senador José Agripino Maia, Presidente nacional
do DEM...............................................................................................................................................................................................................
COVATTI FILHO (Bloco/PP, RS) – Congratulações à Casa pela aprovação de proposição relativa à tipificação
de crime hediondo para o homicídio qualificado contra policial.................................................................................................
MAURO PEREIRA (Bloco/PMDB, RS) – Congratulações à Casa pela aprovação de projeto de lei sobre o agravamento da pena para crimes contra policiais. Homenagem à Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul.....
AFONSO HAMM (Bloco/PP, RS) – Relevância da aprovação de projeto de lei sobre o agravamento da pena
para crimes contra agentes de segurança. ..........................................................................................................................................
PASTOR EURICO (PSB, PE) – Relevância da aprovação de projeto de lei sobre qualificação como hediondo
dos crimes de natureza gravíssima praticados contra policiais. ..................................................................................................
PASTOR FRANKLIN (Bloco/PTdoB, MG) – Congratulações ao Deputado João Campos e aos policiais brasileiros.
Registro de voto favorável a projeto de lei relativo ao agravamento de penas para crimes cometidos contra policiais.
GONZAGA PATRIOTA (PSB, PE) – Protesto contra o açodamento da Presidência na votação de matérias de
relevante interesse nacional. Registro de voto proferido em sessão anterior. ........................................................................
POMPEO DE MATTOS (PDT, RS – Como Líder) – Balanço positivo das propostas aprovadas pela Casa na área
da segurança pública. Posicionamento do orador contrário à proposta de redução da maioridade penal................
CARLOS GOMES (Bloco/PRB, RS – Como Líder) – Pedido de imediata suspensão dos efeitos de resolução relativa à permissão a estudantes, de qualquer idade, do uso de vestimentas e de banheiros e vestiários conforme
sua orientação sexual...................................................................................................................................................................................
CAIO NARCIO (PSDB, MG – Como Líder) – Improficuidade da polarização dos debates na Casa. Necessidade de revisão do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES. Urgente estabelecimento de
pauta propositiva para o País. Necessidade de reconhecimento dos problemas do País pelo Governo Federal.
Incoerência entre as promessas de campanha e as ações do segundo mandato da Presidenta Dilma Rousseff. Indicação dos sucessivos escândalos de corrupção como legado do Governo petista...........................................................
JOÃO CAMPOS (PSDB, GO – Pela ordem) – Preconceituosa classificação da pauta da Câmara de conservadora. Subscrição de projeto de decreto legislativo sobre sustação de resoluções da Presidência da República. Ingerência do Poder Executivo na prerrogativa legiferante do Congresso Nacional................................................................
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HERÁCLITO FORTES (PSB, PI – Como Líder) – Transcurso do Dia Mundial da Epilepsia. Artigo publicado pela
Veja.com sobre irregularidades no Programa Mais Médicos. Pedido à Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, Deputada Jô Moraes, de convocação dos envolvidos no caso para esclarecimentos..
PRESIDENTE (Carlos Manato) – Leitura de Atos da Presidência acerca da criação de Comissões Especiais
destinadas ao exame dos Projetos de Lei nºs 5.332, de 2009, da Deputada Elcione Barbalho, que cria o pão brasileiro; 7.197, de 2002, do Senado Federal, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; 7.223, de 2006, do Senado Federal, sobre o regime penitenciário de segurança máxima; 7.446, de 2014, do Deputado Onyx Lorenzoni,
sobre alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente; e 8.045, de 2010, do Senado Federal, sobre o Código
de Processo Penal...........................................................................................................................................................................................
ZÉ GERALDO (PT, PA – Como Líder) – Natureza demagógica das denúncias de corrupção contra o Governo petista por Deputados oposicionistas. Envolvimento do Presidente Nacional do DEM, Senador José Agripino
Maia, em denúncias de corrupção. Críticas à política educacional do Governo do PSDB no Estado do Pará..............
V – Comissão Geral
PRESIDENTE (Waldir Maranhão) – Transformação da sessão plenária em Comissão Geral com a presença
do Ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, para esclarecimentos relativos à Pasta. Composição da Mesa
Diretora dos trabalhos. Esclarecimentos acerca do rito da Comissão Geral. Descompasso entre a pujança do crescimento da demanda do setor de telefonia e de Internet no Brasil e a estrutura existente para oferta do serviço
com qualidade.................................................................................................................................................................................................
Usou da palavra, durante o debate, o Sr. Ministro das Comunicações, RICARDO BERZOINI...................................
Usaram da palavra durante o debate os Srs. Deputados JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM, BA), CLEBER VERDE
(Bloco/PRB, MA), CELSO RUSSOMANNO (Bloco/PRB, SP), SIBÁ MACHADO (PT, AC), PAULÃO (PT, AL)............................
JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM, BA – Pela ordem) – Repúdio a declaração de Deputado do Partido dos Trabalhadores.............................................................................................................................................................................................................
Usaram da palavra durante o debate os Srs. Deputados SANDRO ALEX (PPS, PR), PAES LANDIM (Bloco/PTB,
PI. Discurso retirado pelo orador para revisão), CHICO ALENCAR (PSOL, RJ), ALIEL MACHADO (PCdoB, PR), GIVALDO VIEIRA (PT, ES), ZÉ GERALDO (PT, PA), LUIZ COUTO (PT, PB), ASSIS CARVALHO (PT, PI), ALTINEU CÔRTES (PR, RJ),
PAULO TEIXEIRA (PT, SP), JHC (SD, AL), PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM, TO), LUIS CARLOS HEINZE
(Bloco/PP, RS), RICARDO IZAR (PSD, SP), BETO ROSADO (Bloco/PP, RN), VICENTINHO (PT, SP), AFONSO FLORENCE
(PT, BA), LEO DE BRITO (PT, AC)..................................................................................................................................................................
Usou da palavra, durante o debate, o Sr. Ministro das Comunicações, RICARDO BERZOINI...................................
Usou da palavra durante o debate o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM, BA).............................................
Usou da palavra durante o debate o Sr. Ministro das Comunicações, RICARDO BERZOINI. ...................................
JHC (SD, AL – Pela ordem) – Anúncio de obtenção do número necessário de assinaturas para criação da
Frente Parlamentar dos Fundos de Pensão. Convite aos Parlamentares para o debate do tema.....................................
Usaram da palavra pela ordem, durante o debate, os Srs. Deputados BEBETO (PSB, BA), ESPERIDIÃO AMIN
(Bloco/PP, SC), AFONSO FLORENCE (PT, BA).........................................................................................................................................
Usou da palavra, durante o debate, o Sr. Ministro das Comunicações, RICARDO BERZOINI...................................
PRESIDENTE (Waldir Maranhão) – Encerramento da Comissão Geral.............................................................................
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS:
BENEDITA DA SILVA (PT, RJ) – Transcurso do 93º aniversário de fundação do Partido Comunista do Brasil –
PCdoB.................................................................................................................................................................................................................
DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB, RS) – Luta do orador contra o preconceito à pessoa epilética. Transcurso
do Dia Mundial da Conscientização da Epilepsia. Realização de eventos relacionados à campanha do chamado
Dia Lilás em Municípios do País................................................................................................................................................................
BRUNA FURLAN (PSDB, SP) – Visita oficial da oradora, como Vice-Presidenta da Comissão de Relações Exteriores da Casa, aos módulos antárticos emergenciais e às obras de reconstrução da estação brasileira Comandante Ferraz no continente. Importância para o País das atividades científicas desenvolvidas no espaço antártico
brasileiro. Homenagens à Marinha do Brasil pelo suporte logístico aos pesquisadores.....................................................
PROFESSOR VICTÓRIO GALLI (Bloco/PSC, MT) – Transcurso do Dia Mundial do Consumidor. Evolução da assistência aos direitos do consumidor no Estado de Mato Grosso, por meio da Superintendência do Instituto de Defesa
Direitos do Consumidor – PROCON. Elogios à entidade, em caráter nacional, e à Superintendente do PROCON do
Estado de Mato Grosso, Gisela Simona Viana de Souza, pelo trabalho em defesa do consumidor mato-grossense.
VI – Encerramento
3 – PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
PLP 42/2015, PLP 43/2015, PLP 44/2015, PL 919/2015, PL 920/2015, PL 921/2015, PL 922/2015, PL 923/2015,
PL 924/2015, PL 925/2015, PL 926/2015, PL 927/2015, PL 928/2015, PL 929/2015, PL 930/2015, PL 931/2015, PL
932/2015, PL 933/2015, PL 934/2015, PL 935/2015, PL 936/2015, PL 937/2015, PL 938/2015, PL 939/2015, PL 940/2015,
PL 941/2015, PL 942/2015, PL 943/2015, PL 944/2015, PL 945/2015, PL 946/2015, PL 947/2015, PL 948/2015, PL
949/2015, PL 950/2015, PL 951/2015, PL 952/2015, PL 953/2015, PL 954/2015, PL 955/2015, PDC 29/2015, PDC
30/2015, INC 208/2015, INC 209/2015, INC 210/2015, PFC 9/2015, PFC 10/2015, PFC 11/2015, RIC 242/2015, RIC
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243/2015, RIC 244/2015, RIC 245/2015, REQ 1184/2015, REQ 1185/2015, REQ 1186/2015, REQ 1187/2015, REQ
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SEÇÃO I
Ata da 50ª Sessão da Câmara dos Deputados, Deliberativa
Extraordinária, Matutina, da 1ª Sessão Legislativa Ordinária,
da 55ª Legislatura, em 26 de março de 2015
Presidência dos Srs.: Eduardo Cunha, Presidente. Carlos Manato, Delegado Edson Moreira, João
Derly, Célio Silveira, Rômulo Gouveia, Júlio Cesar, nos termos do § 2º do artigo 18 do Regimento Interno
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – 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.
ÀS 9 HORAS E 7 MINUTOS COMPARECEM À CASA OS SRS.:
Luiza Erundina
PARÁ
Edmilson Rodrigues PSOL
Josué Bengtson PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Zé Geraldo PT
Total de PARÁ 3
RONDONIA
Lucio Mosquini PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de RONDONIA 1
ACRE
Leo de Brito PT
Rocha PSDB
Total de ACRE 2
TOCANTINS
Carlos Henrique Gaguim PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de TOCANTINS 1
MARANHÃO
Aluisio Mendes PSDC PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Hildo Rocha PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de MARANHÃO 2
CEARÁ
Chico Lopes PCdoB
José Airton Cirilo PT
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Ronaldo Martins PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Vitor Valim PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de CEARÁ 5
PIAUÍ
Átila Lira PSB
Total de PIAUÍ 1
PARAÍBA
Rômulo Gouveia PSD
Total de PARAÍBA 1
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PERNAMBUCO
Jorge Côrte Real PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de PERNAMBUCO 1
ALAGOAS
Cícero Almeida PRTB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Ronaldo Lessa PDT
Total de ALAGOAS 2
BAHIA
Antonio Imbassahy PSDB
Caetano PT
Davidson Magalhães PCdoB
Irmão Lazaro PSC PmdbPpPtbPscPhsPen
Jorge Solla PT
Total de BAHIA 5
MINAS GERAIS
Delegado Edson Moreira PTN PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Jô Moraes PCdoB
Tenente Lúcio PSB
Wadson Ribeiro PCdoB
Zé Silva Solidaried
Total de MINAS GERAIS 5
ESPÍRITO SANTO
Carlos Manato Solidaried
Total de ESPÍRITO SANTO 1
RIO DE JANEIRO
Alexandre Serfiotis PSD
Benedita da Silva PT
Cabo Daciolo PSOL
Jair Bolsonaro PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Otavio Leite PSDB
Total de RIO DE JANEIRO 5
SÃO PAULO
Andres Sanchez PT
Eduardo Bolsonaro PSC PmdbPpPtbPscPhsPen
Major Olimpio PDT
Miguel Haddad PSDB
Nelson Marquezelli PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Samuel Moreira PSDB
Total de SÃO PAULO 6
DISTRITO FEDERAL
Izalci PSDB
Total de DISTRITO FEDERAL 1
GOIÁS
Delegado Waldir PSDB
Total de GOIÁS 1
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PARANÁ
Diego Garcia PHS PmdbPpPtbPscPhsPen
Leandre PV
Luiz Carlos Hauly PSDB
Sandro Alex PPS
Total de PARANÁ 4
SANTA CATARINA
Edinho Bez PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
João Rodrigues PSD
Total de SANTA CATARINA 2
RIO GRANDE DO SUL
Mauro Pereira PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de RIO GRANDE DO SUL 1

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – A lista de presença registra na Casa o comparecimento de 51 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior.

III – EXPEDIENTE
(Não há expediente a ser lido)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Passa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra à Sra. Deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, por 1 minuto.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ontem a Presidenta Dilma recebeu as bancadas femininas do Senado e da Câmara, e lá fez uma belíssima exposição a respeito da atual conjuntura, dos problemas que enfrenta este País e das soluções que o Governo
tem a dar, em uma política estreita e alinhada com o Congresso Nacional. Ela nos apresentou as demandas e
os desafios do ajuste, que é importante e necessário, alinhado, repito, com o Congresso Nacional. Ainda falamos sobre as inclusões, os projetos sociais, os programas. E ela pediu a nossa sensibilidade e também a nossa
reflexão, porque só juntos poderemos passar por esta fase e fazer com que este País avance cada vez mais, em
favor de todos os brasileiros e brasileiras.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Agradeço, nobre Deputada.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Em permuta com este Presidente, concedo a palavra ao nobre Deputado
Edinho Bez, por 1 minuto.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na qualidade de Deputado Federal pelo sexto mandato consecutivo, ex‑presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle,
ex-Relator da Reforma do Sistema Financeiro Nacional e membro da Comissão de Finanças e Tributação por 8
anos, faço uso da palavra para falar das constantes altas do dólar. Presidente, meus colegas Parlamentares, em
meu pronunciamento falo sobre as constantes altas do dólar.
No dia 13 de março, uma sexta-feira, a moeda fechou em alta, a R$3,24, o maior valor desde 2003. Evidentemente, os protestos populares, como os de domingo, 15 de março, e a corrupção deflagrada em várias instituições, em especial na nossa PETROBRAS, influenciam a alta, mas não podemos fechar os olhos para que essa
instabilidade na economia não venha nos prejudicar ainda mais.
Evidentemente, as indefinições em torno do ajuste fiscal também continuam influenciando o mercado
cambial. De acordo com o que vem sendo divulgado na imprensa, o temor dos investidores é de que o Governo

18

Sexta-feira 27

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2015

não consiga colocar em prática medidas a fim de resgatar a credibilidade e diminuir o risco crescente de desconfiança na economia brasileira.
Também persistem no radar dos analistas as incertezas sobre o programa de intervenções do Banco
Central no mercado de câmbio, previsto para terminar este mês. Além de vender diariamente US$100 milhões
em contratos de swap cambial, equivalentes à venda de dólares no mercado futuro, o BC tem rolado parte das
operações que vencem em abril.
Cabe salientar também, nobres colegas, que nas casas de câmbio a moeda norte-americana já vem sendo
vendida acima de R$3,50, influenciando e comprometendo a viagem de muitos brasileiros ao exterior. Prova
disso foi a noite do dia 10 de março, quando o Voo 950 da American Airlines, decolando de São Paulo com destino a Nova Iorque, partiu praticamente vazio. Efeito, sem dúvida, das frequentes altas do dólar. A diminuição
da procura por pacotes internacionais já é notada pelas agências de viagem.
O avanço da moeda norte-americana pressiona ainda a inflação, que já ronda a casa dos 8% nos últimos
12 meses.
Nobres Deputados, precisamos ficar atentos a nossa economia, que se encontra fragilizada. A população
brasileira clama por uma resposta, e nós, como seus representantes, precisamos dar uma resposta.
Voltaremos a tratar mais deste assunto.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Com a palavra, por Minas Gerais, o nobre Deputado Delegado
Edson Moreira.
O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA (Bloco/PTN-MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho aqui para falar da satisfação de ver este Plenário da Câmara Federal cumprindo a sua obrigação de legislar, principalmente em matéria penal, aprovando projetos de suma importância para a prisão de
infratores e a manutenção da ordem pública em todos os Estados brasileiros.
É importante, Presidente, que continuemos lutando e aprovando projetos na área penal e processual
penal, como também precisamos aprovar projetos na área de execução penal, para manter os bandidos perigosos dentro da cadeia.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Pelo PDT de São Paulo, concedo a palavra ao Major, para uns, e
Coronel, para nós, seus amigos, Deputado Olimpio.
O SR. MAJOR OLIMPIO (PDT-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, povo
brasileiro, continua em discussão na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania desta Casa a redução
da maioridade penal. E, desta vez, Deputado Bolsonaro, não vai haver pinote. Defensores de criminosos menores de idade não vão ter mais como protelar essa votação na Casa!
Estamos aqui sentados em cima do projeto há 4 anos, mas agora o ânimo da Comissão, acompanhando
o ânimo da população, é para votar. Não vamos conseguir votar hoje, mas nos primeiros dias de abril serão
votadas, sim, a admissibilidade e a constitucionalidade desse projeto, que a população quer, espera e merece
ver aprovado.
Nós vamos acabar com a impunidade de criminosos menores de 18 anos, que é uma vergonha nacional,
é uma vergonha para o Congresso Nacional! Graças a Deus, esta Casa, que hoje que tem a maioria, expressa
o sentimento do povo brasileiro!
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado Major Olimpio.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Com a palavra o nobre Deputado Mauro Pereira, do Rio Grande
do Sul.
O SR. MAURO PEREIRA (Bloco/PMDB-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Carlos Manato,
eu gostaria de frisar, mais uma vez, que ontem foi instalada a Comissão Externa para apoio aos caminhoneiros.
Eu não vou me cansar de dizer que o PIS e a COFINS incidentes sobre o óleo diesel que foram colocados
há 60 dias estão impactando diretamente na inflação. O transporte é caro, o óleo diesel está muito caro, subiu
25%, e a agricultura, os nossos caminhoneiros e o transporte coletivo estão prejudicados.
Nós já fizemos moção de apoio para a retirada do PIS e da COFINS, a qual foi aprovada por unanimidade nesta Casa, dentro da bancada do PMDB, na Frente Parlamentar Mista da Agropecuária, e só falta o nosso
Ministro Joaquim Levy e a equipe econômica terem um pouquinho de sensibilidade para ajudar esse setor
produtivo, que são os agricultores, os caminhoneiros e também o transporte coletivo.
Era isso. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Zé Silva.
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O SR. ZÉ SILVA (SD-MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, recebemos ontem,
nesta Casa, a Sra. Kátia Abreu, Ministra da Agricultura, ocasião em que tive a oportunidade de colocar temas
fundamentais para transformar a agricultura cada vez mais na alavanca do desenvolvimento do Brasil, gerando
no campo mais qualidade de vida, mais renda.
O primeiro ponto é de que o Brasil fica, todo ano, lançando um plano safra, enquanto nós precisamos
ter um planejamento de, pelo menos, 5 a 10 anos, para que os investidores, agricultores e empreendedores
possam fazer seus investimentos com segurança.
O segundo ponto é com relação aos adidos agrícolas, profissionais fundamentais para abrir fronteiras
no mercado internacional. O Brasil ficou um tempo sem nomeá-los, e agora nomeou sete adidos agrícolas. E
nós fizemos um pedido para que esse número seja aumentado, para que se abram, cada vez mais, as portas
do mercado internacional aos nossos produtos agrícolas.
Outro ponto é de que não há como transformar a agricultura brasileira sem a assistência técnica e a extensão rural. Foi criada a agência nacional, uma conquista da extensão rural, da agricultura brasileira. Mas quero
pedir à Ministra, encarecidamente, a nomeação o mais rapidamente possível da direção da ANATER.
Também, para facilitar a vida dos nossos agricultores, especialmente daqueles que fazem o processamento artesanal de alimentos, dos doces, dos biscoitos, daqueles produtos que trazem a história das comunidades
rurais e da agricultura mineira e brasileira, existe o Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária – SUASA.
Mas, pela complexidade do assunto, poucos Municípios, em 10 anos, conseguiram se habilitar a esse Sistema.
Então, peço que a equivalência que se faz do Ministério da Agricultura com os Estados obedeça às leis
estaduais. Não adianta fazer a equivalência, continuando com a lei federal.
Sr. Presidente, gostaria que este pronunciamento fosse veiculado pelos meios de comunicação desta
Casa. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – V.Exa. será atendido, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Carlos Henrique Gaguim,
pelo Estado do Tocantins, nosso querido ex-Governador.
O SR. CARLOS HENRIQUE GAGUIM (Bloco/PMDB-TO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria
que constasse e fosse divulgado em A Voz do Brasil e nos meios de comunicação desta Casa o nosso pronunciamento, no tocante à votação de várias matérias importantes para o País e para as entidades de classe que
têm nos procurado. Eu falo aqui aos jornalistas lá do meu Estado do Tocantins, e é para esta questão que a
gente pede urgência.
O nosso Presidente, Eduardo Cunha, tem trabalhado, e V.Exa., que ora está na Presidência, tem acompanhado. Mas isso está muito amarrado, não está andando. Há muitas coisas, como estou percebendo na Casa,
que ficam apenas com os Líderes. E os Líderes ocupam esta tribuna nas sessões, por 24 horas, e não há espaço
para os demais que representam o povo, não há espaço para nós. E eu quero ter espaço.
Vamos fazer essas reuniões para que possamos trabalhar e dignificar aquilo que nos é pago para fazer.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Cabo Daciolo, do PSOL do
Rio de Janeiro.
O SR. CABO DACIOLO (PSOL-RJ. Sem revisão do orador.) – Bom dia, nobre Presidente! Bom dia, Casa!
Que Deus venha iluminar a todos nós!
Venho aqui dizer Brasil, Pátria Educadora e venho pedir respeito. Respeito a quem, Daciolo? Respeito aos
quase 2 milhões de estudantes. Estou falando do FIES.
Queria aqui pedir aos nobres Parlamentares – nós temos o Projeto de Lei nº 662, sobre o qual entramos
ontem com o Requerimento de Urgência nº 1.140 – ajuda para que possa ser respeitado o FIES.
Que essa luta entre o Governo Federal e as faculdades particulares pare. Que parem com essa briga e
essa guerra, e que seja respeitado o índice de 6,4% do IPCA!
Juntos somos fortes! Nenhum passo daremos para trás. Deus está no controle!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Pela Paraíba, o nobre Deputado Veneziano Rêgo tem a palavra.
V.Exa. tem 1 minuto na tribuna.
O SR. VENEZIANO VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB-PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, bom dia.
Bom dia a todos os companheiros.
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Serei muito breve para dizer que, ao retornarmos depois da Semana Santa às discussões, trarei uma preocupação que se deu depois de um julgamento da 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, Deputado
Jair Bolsonaro, que limitou o porte de arma dos policiais que estiverem inativos.
Penso que é um tema sobre o qual nós precisamos com muita cautela nos preocupar. Sem desconhecer
a visão legalista do STJ, que se debruçou sobre a legislação de 2003, considero extremamente perigoso que
nós deixemos de reconhecer e estender o porte de arma aos policiais que estão inativos. Esse tema haverá de
ser abordado por todos nós em momento oportuno.
Muito grato.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará.
V.Exa. dispõe de 1 minuto.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro
lugar, solicito a divulgação deste pronunciamento no programa A Voz do Brasil e nos órgãos de imprensa desta Casa.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, telespectadores e telespectadoras da TV Câmara, a Comissão instalada para averiguar a não implantação das refinarias do Ceará e do Maranhão teve na data de ontem mais um
dissabor: a falta de atenção da PETROBRAS, que não compareceu a audiência pública para a qual foi convidada
a fim de nós buscarmos, acima de tudo, uma alternativa para a revisão e a implantação desses dois projetos,
que são de suma importância para o Ceará e o Maranhão. Foi um descaso da PETROBRAS não ter comparecido.
Nós não queremos remeter esse assunto para a CPI porque, se o fizermos, a PETROBRAS será obrigada
a comparecer. Ficou pactuado que faremos um novo convite para que, na próxima quarta-feira, possamos ter
os membros da PETROBRAS aqui, para vermos efetivamente o que aconteceu e por que esse calote foi dado
em relação a essas duas refinarias.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Marcon, do PT do Rio Grande do Sul. V.Exa. dispõe de 1 minuto.
O SR. MARCON (PT-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero dar como
lido o meu discurso. Falo aqui de uma romaria que virou tradição no Município de Nonoai.
Este ano, no dia 17 de maio, será realizada a 51ª romaria em homenagem aos mártires Padre Manuel e
ao coroinha Adílio. Há 100 anos, esse padre chegou a Nonoai, e essa romaria vem ao encontro da beatificação
do Padre Manuel e do coroinha Adílio. Há uma campanha na região, no Rio Grande do Sul e no Brasil, para que
o Papa reconheça esses dois beatos como santos.
Quero dar como lido este meu pronunciamento, Sr. Presidente, e peço que ele seja divulgado no programa A Voz do Brasil. Se a publicação puder sair amanhã à noite, seria preferível, porque é o que a comunidade
está esperando.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – V.Exa. será atendido, nobre Deputado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nobres colegas, venho a esta tribuna, com muita alegria, para prestar minha homenagem aos 51 Anos da Romaria Penitencial em Honra à Nossa Senhora da Luz e Beatos Manuel
Gonzales e Adílio Doronch, que será realizada no Município de Nonoai, Rio Grande do Sul, no dia 17 de maio
de 2015, com a nossa presença e a de milhares de fiéis de diversas cidades e Estados vizinhos. Neste ano também será comemorado os 100 anos da chegada do Padre Manoel a Nonoai.
Como já é tradicional, os fiéis realizam uma caminhada em homenagem aos Beatos Mártires Manuel e
Adílio, para renovar sua fé e devoção, e para agradecer as graças alcançadas.
O Padre Manuel, natural da Espanha, e o coroinha Adílio, nascido em Dona Francisca, que na época pertencia ao Município de Cachoeira do Sul, atuavam na Paróquia Nossa Senhora da Luz, em Nonoai. Além de
pároco, o padre também desempenhava a função de professor, já que então não existiam escolas na cidade.
Viajavam a cavalo pelo interior da região norte do Rio Grande do Sul, com a missão de batizar, celebrar casamentos, primeira comunhão, e catequizar o povo. Numa dessas viagens, em 21 de maio de 1924, os dois foram
assassinados a caminho da comunidade de Feijão Miúdo, no Município de Três Passos.
Desde então contabilizam-se diversos testemunhos de fiéis que foram agraciados pelos milagres desses
mártires. Uma vez publicado o decreto sobre o Martírio, em 16 de dezembro de 2006, e o da Beatificação, em
21 de outubro de 2007, o caminho traçado por esses mártires leva a que se inicie uma causa de canonização.
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Assim, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, quero deixar registrado o meu apoio, inclusive no sentido de
realizarmos as audiências necessárias com Miguel Rossetto, Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência
da República, clamando que a Igreja Católica seja favorável, no processo já iniciado e enviado à Roma, à canonização dos Beatos Manuel e Adílio. Ressaltamos que o Beato Adílio, em sendo canonizado, será o primeiro
Santo gaúcho da história.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Celso Maldaner, do PMDB
de Santa Catarina.
O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, demais colegas
Parlamentares, eu venho aqui usar a tribuna, neste instante, preocupado com o desfecho da reunião que vamos ter hoje, a partir das 14 horas, na sede da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, com os três
grupos de trabalho. Vamos torcer pelo grupo de trabalho do DENATRAN, na questão da tabela mínima de frete
e na questão da regulamentação junto à ANTT, referente a tudo que falta ser regulamentado no setor, principalmente quanto à jornada dos motoristas. Esperamos um bom desfecho, porque o espírito de greve dos
caminhoneiros é muito grande.
A greve pode ser retomada à meia-noite de hoje em todo o País. Nós, que acompanhamos a Comissão
Externa, e que estivemos reunidos no dia de ontem, queremos, por favor, que o Governo se sensibilize, principalmente com a questão do PIS e da COFINS, tirando sua incidência sobre o óleo diesel.
Vamos trabalhar para encontrarmos uma solução satisfatória para ambos os lados, de modo a evitar
uma nova greve.
Era isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Obrigado, nobre Deputado.
Durante o discurso do Sr. Celso Maldaner, o Sr. Carlos Manato, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento
Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Delegado Edson Moreira, nos termos do
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Passo a palavra ao Deputado Carlos Manato, do Espírito
Santo.
O SR. CARLOS MANATO (SD-ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria aqui de parabenizar
o Prefeito de Serra, Audifax Barcelos, que inaugurou naquela cidade, na terça-feira, em Morada de Laranjeiras,
o Campo Bom de Bola, uma obra esperada por aquela comunidade, e que já estava no projeto. A comunidade
toda interagiu com a Prefeitura e já teve a sua inauguração.
Ontem, no bairro Vista da Serra, foi inaugurada uma maravilhosa praça, uma praça saudável com brinquedos, com lazer para a terceira idade, para o jovem, para todos os segmentos da comunidade.
Agora de manhã, o Prefeito acaba de chegar ao aeroporto, porque ele vem ao Ministério das Cidades e
aos grandes Ministérios em busca de recursos para a cidade de Serra, que é uma das cidades que mais cresce
no nosso Estado.
Parabéns, Prefeito Audifax!
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Com a palavra o Deputado Lucio Mosquini.
O SR. LUCIO MOSQUINI (Bloco/PMDB-RO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ocupo a tribuna
desta Casa para falar da criação de peixes no Estado de Rondônia, nos lagos de Santo Antônio, Jirau e Samuel.
Hoje, o Estado de Rondônia produz 80 mil toneladas por ano; e, se nós utilizarmos apenas 3% da capacidade dos lagos, nós vamos triplicar a nossa produção de peixe.
Quero agradecer ao Ministro Helder Barbalho pela audiência a mim concedida. S.Exa. está ajudando o
Estado de Rondônia a se tornar um dos maiores produtores de peixe do Brasil.
Então, eu quero ocupar a tribuna desta Casa para dizer que Rondônia, um Estado extremamente promissor, está se tornando um dos maiores produtores de peixe em cativeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
Durante o discurso do Sr. Lucio Mosquini, o Sr. Delegado Edson Moreira, nos termos do § 2º do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos Manato, nos termos do
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Lobbe Neto, do PSDB de
São Paulo, por 1 minuto.
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O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Carlos Manato, Sras. e Srs. Deputados, quero registrar o aniversário de emancipação política da cidade de Itirapina, vizinha da cidade de São
Carlos, de onde nós somos, e que, mais uma vez, comemorou a data com desfile cívico e outras homenagens
àquela população.
Transmitimos, por meio do programa A Voz do Brasil, ao Prefeito José Maria Candido e a todas as autoridades da cidade um feliz aniversário, e que o Município possa atender às demandas sociais de toda aquela
população.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Jair Bolsonaro.
O SR. JAIR BOLSONARO (Bloco/PP-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, seguindo a linha do nobre Deputado Veneziano, do PMDB, da Paraíba, realmente há uma preocupação de muita gente aqui, não só
do pessoal da Comissão de Segurança Pública, em colocarmos um ponto final àquilo que, com toda a certeza,
vai ser a sanha do Governo: retirar o porte de arma dos policiais militares da reserva, dos bombeiros e também
dos policiais civis inativos. Com toda a certeza, essa medida vai abranger todo mundo.
Então, Sr. Presidente, nós temos que aproveitar este momento, em que temos o apoio do Deputado
Eduardo Cunha, Presidente desta Casa, para apresentarmos, quem sabe, um projeto no sentido de garantir o
porte de arma para essas pessoas. Porque quanto mais o Governo desarma o cidadão de bem – e agora, com
toda a certeza, pensa também em desarmar os bombeiros e policiais inativos —, pior fica a questão da segurança pública em nosso País.
A posse de arma é um direito daqueles que queiram praticar o exercício do direito da legítima defesa.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Leo de Brito, do PT do Acre,
por 1 minuto.
O SR. LEO DE BRITO (PT-AC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente, gostaria de parabenizar o Partido Comunista do Brasil pelos seus 93 anos, e também pelos 30 anos de atividade parlamentar.
Informo a todos que ontem estive em uma audiência do Ministro Interino da Educação e também com
o Prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, quando foi solicitada a recuperação, a reforma de oito escolas e
uma creche em Rio Branco, de três escolas em Tarauacá e de uma escola em Brasileia, atingidas por inundação. De fato, o Ministro garantiu recursos da ordem de mais de 3 milhões de reais para a recuperação dessas
escolas e creches.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que considere como lido o meu discurso, e que ele seja divulgado pelos
meios de comunicação desta Casa e o programa A Voz do Brasil, que trata sobre a reivindicação que o Acre está
fazendo junto ao Governo Federal para que sejam tomadas providências em relação aos haitianos. Já passaram
pelo Acre mais de 35 mil haitianos, já foram gastos mais de 21 milhões de reais, e o Estado não comporta essa
situação. Providências foram pedidas pelo Governador ao Ministro Mercadante.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governador do Acre, Tião Viana, esteve na terça-feira aqui em
Brasília para tratar pessoalmente com o Ministro da Casa Civil, Aloizio Mercadante, a respeito da imigração haitiana ao País pelo Acre, que vem sofrendo com as cheias e já não tem mais condições financeiras de dar apoio
humanitário e logístico aos imigrantes.
Desde 2010 até agora já entraram pelo Acre mais de 35 mil haitianos e africanos, imigração que resultou em despesas no valor de R$21 milhões, sendo a maior parte paga pelo Governo do Estado, a par de uma
dívida da ordem de R$3 milhões apenas com o transporte dos imigrantes em direção aos Estados brasileiros
do Centro-Sul, para onde vão, em busca de emprego e melhores condições de vida.
Outra dificuldade é com relação ao abrigo improvisado em uma chácara na Capital acriana, que se encontra superlotado por conta da dívida acumulada com a empresa que faz o transporte deles para o Centro-Sul do País. A superlotação hoje é de 1.300 imigrantes.
Tião Viana sempre se esforçou para prestar toda a assistência aos imigrantes, mas precisou entregar a
função para o Governo Federal, para que a questão seja resolvida definitivamente. Reforço aqui o pedido do
Governador para que seja estabelecida uma política migratória que evite que os haitianos continuem ingressando de forma desordenada ao território brasileiro.
Também peço que seja ampliada em Porto Príncipe a expedição de vistos de entrada, de forma que os
haitianos sigam diretamente para os locais desejados no Brasil. Dessa forma, os imigrantes poderão ir e vir sem
provocar gastos para o Governo do Acre e para o Governo Federal.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Goulart, do PSD de São Paulo.
O SR. GOULART (PSD-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, bom dia!
Quero aqui, em primeiro lugar, agradecer o carinho e a atenção do meu querido amigo, Deputado Baleia Rossi, eis que militamos juntos no Estado de São Paulo, no meu querido PMDB. Agora estou no PSD, com
muita saudade!
Mas eu venho aqui para registrar a passagem, no próximo final de semana, do aniversário da cidade de
Embu-Guaçu. Quero cumprimentar o Prefeito Clodoaldo pela grande festa que estaremos realizando lá neste
final de semana, e dizer da minha alegria de poder aqui representar aquela região de Santo Amaro, Interlagos,
Grajaú e Embu-Guaçu.
Um abraço a todos!
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Com a palavra o nobre Deputado Cabo Sabino, do PR do Ceará.
O SR. CABO SABINO (PR-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho a
honra de comunicar que, na tarde de ontem, foi instituída a Comissão Especial para tratar da Lei Orgânica da
Segurança Pública.
Nós que estamos à frente dessa Comissão julgamos necessário dizer aos nossos pares e a todos os cidadãos do País que essa é uma Comissão aberta, por meio da qual nós queremos ouvir profissionais de segurança pública, para construirmos juntos uma lei orgânica que possa atender aos interesses desses profissionais e,
especialmente, da população brasileira, que hoje clama por segurança pública de qualidade, para que se sinta
mais segura.
Deixamos claro que nessa Comissão nós não temos autonomia, por exemplo, para tratar da questão das
Guardas Municipais, porque as Guardas Municipais não estão inseridas no art. 144 da Constituição Federal.
Então, não podemos criar tanta expectativa assim. Alguns companheiros das Guardas Municipais têm
entrado em contato conosco, mas disso trataremos especialmente com eles.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Fábio Sousa, do PSDB de Goiás.
O SR. FÁBIO SOUSA (PSDB-GO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o que me traz à tribuna na manhã de hoje é algo vergonhoso que está acontecendo em âmbito nacional: a forma pela qual o Governo Federal e o Ministério da Educação estão tratando os nossos estudantes.
É uma vergonha o que está acontecendo com o Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, porque nós
mudamos as regras, o Ministério mudou a regra para que os estudantes não possam ter mais acesso ao fundo.
Da mesma forma, as universidades não estão recebendo os devidos recursos. A turma está sem estudar, sem
perspectiva de futuro, exatamente porque o que estamos vivendo no Brasil não é um governo, mas um total
desgoverno. E o FIES é um exemplo claro desse total desgoverno que está a punir os estudantes, que estão
vendo seu futuro indo embora, sem recursos para pagar seus devidos estudos nas universidades.
É uma vergonha o que está acontecendo hoje no Brasil!
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, nobre Deputado Antonio Brito, do PTB da Bahia.
O SR. ANTONIO BRITO (Bloco/PTB-BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
eu queria registrar aqui a instalação, nesta semana, da Frente Parlamentar em Apoio às Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Essa frente mista é composta de mais de 250 Deputados e Senadores.
Nesta semana foram debatidos temas importantes, como a realização do PROSUS – Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde. A reabertura desse grande programa de moratória e de remissão de dívida tributária
é algo fundamental, mas é necessário que se dê oportunidade às Santas Casas que se encontram endividadas.
Também foi debatida, Sr. Presidente, uma nova linha de crédito da Caixa Econômica Federal, em parceria
com o BNDES, para as Santas Casas, com prazo de 120 meses, com 6 meses de carência e juros de 1,18%. Atualmente, há muita dificuldade em se buscar recursos no mercado de crédito nacional.
As Santas Casas, com 54% das internações hospitalares, são, portanto, as maiores parceiras do SUS neste
País. Precisamos, portanto, de apoiá-las.
Agradeço a todos os 59 Deputados que estiveram presentes.
Era esse o registro, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Mário Heringer, do PDT de
Minas Gerais.
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O SR. MÁRIO HERINGER (PDT-MG. Sem revisão do orador.) – Bom dia, companheiro Manato! É um prazer vê-lo aí, mais uma vez, na Presidência da Casa.
No ano passado, fizemos críticas severas ao Programa Mais Médicos, até porque achávamos que era um
programa que tinha uma boa intenção, mas muito malfeito.
No final de semana passada, ficamos sabendo que o programa não tem essa boa intenção toda. Na
verdade, houve uma burla nas relações bilaterais, passando-se por cima de uma obrigação que a Câmara dos
Deputados tinha, que era a de apoiar esses acordos, usando a OPAS – Organização Pan‑Americana da Saúde.
Além disso, passou-se por cima de direitos trabalhistas. Pessoas que trabalham nesse programa, vindas de
Cuba, disseram naquela gravação publicada que, na verdade, esse programa é todo uma fraude, porque não
tem o objetivo de atender à sociedade, não tem o objetivo de atender à população, mas o de transferir recursos brasileiros para Cuba. E, depois, nós é que estamos errados!...
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Valmir Assunção, do PT da
Bahia.
O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho
aqui registrar e parabenizar o PCdoB pelos seus 93 anos de fundação e pelos 30 anos seguidos de atividade
parlamentar. Eu parabenizo o Partido Comunista do Brasil pela sua história, por tudo que sempre construiu,
pela coerência no Brasil, pela coerência em defesa da classe trabalhadora, pela coerência com seus princípios,
por ter sido, ao longo dessa história, um parceiro importante do Partido dos Trabalhadores na construção das
políticas públicas deste País.
Por isso, eu não poderia deixar de parabenizar o Partido Comunista do Brasil pelos seus 93 anos e pelos
30 anos de recente atividade parlamentar. Esse partido produziu muitos Parlamentares, todos eles com muito
princípio, muita coerência. E isso é fundamental para a democracia brasileira, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado William Woo, do PV de São
Paulo.
O SR. WILLIAM WOO (PV-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Manato, público que nos assiste pela
TV Câmara, ontem tivemos uma grande vitória aqui na Casa, votando alguns projetos na área de segurança.
Um, de suma importância, faz com que os cartórios informem os óbitos às entidades federadas.
Aqui, Major Olimpio, há 5 anos, com o apoio do Deputado Lobbe Neto, aprovamos a unificação do RG
no Brasil. Porque, não adianta: a fonte de nossa identificação é mesmo o RG. Mas hoje o Brasil permite, Deputado Goulart, que possamos ter 27 identidades diferentes! O meu Presidente, Fábio Sousa, pode ir a São Paulo
para lá tirar uma identidade com o nome de Fábio Sousa também. Temos que unificar isso e fazer cumprir a lei!
Outra lei que gerou um grande debate, um projeto que já está há 9 anos na Câmara, Deputado Vitor,
refere-se à questão de o preso ter de cumprir a pena por completo. Bandido bom é bandido na cadeia!
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Com a palavra o nobre Deputado Célio Silveira, por 1 minuto.
O SR. CÉLIO SILVEIRA (PSDB-GO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero me unir a todos os estudantes brasileiros de condições financeiras reduzidas que esperam uma resposta urgente do Governo Federal quanto ao FIES. Não pode o Governo fazer isso com milhares de famílias brasileiras, enganar os estudantes
mais carentes deste País que querem estudar, que querem um direito ao sol.
O Governo Federal os enganou, dando o FIES antes das eleições. Após a vitória, cortou o programa e não
deu as condições que esses estudantes merecem. É apenas para estudar, Sr. Presidente! Não é para roubar, não
é para tirar nada de ninguém; é para estudar, é para servir a este País.
Quero pedir à Presidente Dilma e a todo o Governo que tenham pena desses estudantes.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Com a palavra o nobre Deputado Alexandre Serfiotis, do PSD do
Rio de Janeiro, por 1 minuto.
O SR. ALEXANDRE SERFIOTIS (PSD-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer aqui um
comunicado, um alerta, que vem de uma região do Estado do Rio de Janeiro, o sul fluminense, considerada o
segundo maior polo automobilístico da América Latina.
Juntamente com essa crise econômica que a gente vem passando, a gente está enfrentando uma grande
dificuldade. São aproximadamente 15 mil trabalhadores, e já tivemos 4 mil demissões. Hoje temos em torno de
11 mil trabalhadores apenas, e estamos passando por uma crise enorme! Anteontem, nós estivemos em uma
reunião no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em que colocamos essa dificuldade.
Enfrentamos também uma crise energética enorme na região.
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Então, eu gostaria de deixar aqui o pedido para que o Governo tome providências junto à indústria automobilística, que é um setor altamente produtivo. Não podemos deixar que essa crise venha a afetar mais uma
vez a nossa economia, acarretando perda de empregos na nossa região.
Muito obrigado.
O Sr. Carlos Manato, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Delegado Edson Moreira, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Concedo a palavra ao Deputado Carlos Manato, do Solidariedade do Espírito Santo, por 3 minutos.
O SR. CARLOS MANATO (SD-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado. Sr. Presidente.
Eu gostaria de registrar minha alegria por termos aprovado o salário do trabalhador doméstico. É uma
categoria importantíssima, que cuida das nossas casas, que entra em nossos lares e que, na grande maioria
das vezes, nos ajuda até com a educação dos nossos filhos. Essa categoria tem uma responsabilidade muito
grande, e nós conseguimos aprovar isso.
Sr. Presidente, como eu pertenço ao Solidariedade, um partido que nasceu dentro dos movimentos sindicais, na Força Sindical, comandado pelo nosso querido Paulinho da Força, tenho uma preocupação muito
grande com os aposentados. Nós queremos que o salário mínimo continue recuperando cada vez mais a capacidade de compra, porque o salário mínimo atinge a grande maioria dos brasileiros. Sr. Presidente, nós não
podemos nos esquecer de que esse trabalhador hoje um dia vai se aposentar.
Nós temos que cuidar do trabalhador no momento em que está na ativa, mas temos que nos preocupar
com ele quando se aposenta. O que está acontecendo no nosso País é um achatamento das aposentadorias.
Com isso o Partido Solidariedade não concorda, não comunga. Não vamos participar disso.
O nosso Presidente, o Paulinho, fez emenda para que a correção feita no salário mínimo também ocorra
nas aposentadorias. Nada mais justo! Converse com qualquer aposentado, e ele vai te dizer que se aposentou
com dez salários mínimos e hoje está ganhando três ou quatro. Se continuar essa proporção, Sr. Presidente, o
que vai acontecer? Daqui a alguns anos, todo mundo vai ganhar salário mínimo como aposentadoria. Não é
assim que tem que ser feito.
Então, nós pedimos a esta Casa, a este Congresso, à Presidenta Dilma que tenham sensibilidade com os
aposentados, porque o aposentado de hoje foi o trabalhador de ontem. Foi ele que fez o nosso País crescer,
foi ele que deu o sangue durante mais de 35 anos. Agora, quando ele mais precisa do Governo, nós estamos
virando as costas para ele.
O Partido Solidariedade e eu, Deputado Manato, não abrimos mão de continuar nessa luta histórica pela
correção das aposentarias igual à do salário mínimo.
Nós também, Sr. Presidente, defendemos o fator 85/95 e que acabe o fator previdenciário.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Com a palavra o Deputado Major Olimpio.
O SR. MAJOR OLIMPIO (PDT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados,
todo o povo brasileiro, esta semana esta Casa tem feito um esforço para votar matérias extremamente significativas para a população brasileira, matérias que versam sobre segurança.
Hoje, possivelmente, deveremos discutir e votar uma lei que vai majorar, aumentar as penas contra
aqueles que atacam policiais, tornando esse ataque crime hediondo. Isso vai proporcionar uma modificação,
deixando mais severo o sistema de cumprimento de pena.
E por que isso? Só em 2014, 589 policiais foram executados no nosso País, ou seja, 1,7 policial por dia é
executado.
Inúmeras propostas foram apresentadas no Senado e na Câmara. Há uma proposta, que deve ter preferência de votação, encaminhada pelos Líderes do PSDB e do PMDB, mas trazida pelo Governador de São Paulo. Nós até nos colocamos contrariamente, porque ela simplesmente diz que a pena aumenta de um terço à
metade e queremos que o crime realmente se torne hediondo. Queremos que a pena seja mais severa, para
que aquele que defende a sociedade com o sacrifício da própria vida não continue a ser, como se tornou em
nosso País, alvo preferencial.
Olhem a ironia do destino: o maior responsável pelo extermínio de policiais no Brasil, sem a menor dúvida, é o Governador Geraldo Alckmin, com a sua conduta, ou falta de conduta, à frente da segurança pública
de São Paulo.
Mas nós vamos evoluir. Tenho certeza de que serão apreciadas propostas e que se vai construir uma
agenda de consenso nesta Casa.
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Nós queremos um apenamento mais severo para aqueles que atacam e matam policiais no cumprimento
do dever ou em decorrência desse cumprimento ou até fazem vingança contra parentes de até segundo grau.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
Durante o discurso do Sr. Major Olimpio, o Sr. Delegado Edson Moreira, nos termos do § 2º do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos Manato, nos termos do
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Eu gostaria de registrar a presença em plenário do Prefeito da cidade da Serra, ex-Deputado Federal Audifax Barcelos, que está aqui com três Secretários: Jolhiomar, Letícia
Curitiba e Igor.
Sucesso, Prefeito!
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Nobre Deputado Chico Alencar, V.Exa. tem a palavra para registrar
o seu discurso como lido.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Manato, quero registrar nos
Anais da Casa artigo de minha lavra intitulado Tal crise, quais reformas?, publicado na revista mensal Le Monde
Diplomatique – Brasil, edição de março de 2015 (ano 8, número 92), que enfatiza a necessidade de reformas
populares e destaca, como dizia o escritor Honoré de Balzac, que toda acomodação é um suicídio coletivo. Ou
seja, é preciso que nos indignemos e que continuemos apostando em saídas e na esperança.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Obrigado, Deputado.
ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:
Tal crise, quais reformas?
“A resignação é um suicídio cotidiano” (Honoré de Balzac, 1799/1850)
No Brasil, há uma crise permanente resultante das nossas seculares transições intransitivas: mudanças
que não alteram posições de classe e formas de exercício do poder. Nosso descobrimento foi ‘cobrimento’ de
culturas nativas; a colonização das capitanias hereditárias fundou oligarquias; a independência significou nova
dependência, nação nascendo com latifúndio, monocultura e escravidão. Proclamamos República sem povo,
revolução de 30 ‘antes que o povo a faça’, Estado Novo com o velho autoritarismo centralizador. A ‘revolução’
de 64 foi golpe reacionário das elites militares, empresariais, eclesiais e midiáticas, amparado pelos EUA. A República Nova, pactuada pelo alto, resgatou eleições periódicas que são crescentemente regadas por vultosas
somas empresariais.
O cenário da atual crise nacional, no plano econômico, tem pré-recessão, inflação, déficit em conta corrente, achatamento salarial e retorno do desemprego. Os juros com o pagamento da dívida chegam a 5% do
PIB. A pequena e real mobilidade social que se verificou desde 2004 estagnou. A importante eliminação de
focos de miséria não acabou com a desigualdade, nossa chaga histórica da perversa distribuição de riqueza e
renda. A crise ambiental deriva da irresponsável falta de planejamento, por parte das autoridades (em todos os
níveis), face ao clima que efetivamente mudou no planeta, trazendo tempos de extremos: a escassez de água e
os apagões energéticos são sua mais perfeita tradução. O sistema político de sustentação do “capitalismo popular” do lulopetismo – que alguns economistas preferem qualificar como “modelo liberal-periférico” —, baseado
em alianças sem nitidez programática, reproduz fisiologismo e corrupção, e se esgotou. A tensão social cresce.
142.467.854 de eleitora(e)s não deram representação, no resultado das urnas de 2014, à diversidade social brasileira: os empossados na Câmara dos Deputados conquistaram/compraram os votos de apenas 62,6%
deste total, incluindo os não eleitos, cujas votações somam para as legendas. O Brasil predominantemente
feminino e não branco abriga no seu Parlamento Nacional apenas 10% de mulheres (51) e menos de 5% de
negros (22). Já os indígenas, 821.501 brasileiro(a)s autodeclarados, originários de 307 povos, não têm sequer
um representante direto na Câmara dos Deputados! Mais do que de partidos, há a bancada das empreiteiras
(214 deputados de 23 partidos), dos bancos (197 de 16 partidos), dos frigoríficos (162 deputados de 16 partidos), das mineradoras (85 deputados de 19 partidos), do agronegócio, da bala, da bola, da cerveja, da mídia
comercial, do fundamentalismo... O governo Dilma II começa com a velha ‘servidão voluntária’ frente a essas
forças, consolidando o giro – sem registro de retorno na socialdemocracia europeia, por exemplo – para o
liberal-conservadorismo, com seu paradoxo de negação da política.
A direita se assanha com o derretimento de princípios e os escândalos protagonizados por setores da
“esquerda” (aspas à vontade), aqui e alhures. Mas o avanço do atraso alertou aqueles que não aceitam a distopia. Sinal embrionário de uma articulação por transformações sociais efetivas é a ‘Declaração da Frente pelas
Reformas Populares’, firmada por 26 entidades em janeiro de 2015. Ela busca “concretizar uma ampla unidade

Março de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 27

27

para construir mobilizações que façam avançar a conquista de direitos sociais e bandeiras históricas da classe
trabalhadora, fazendo também a disputa de consciência e opinião na sociedade, com independência total em
relação aos governos”. Outras lideranças e movimentos de esquerda realizam ‘rodas de conversa’ para aproximar pontos de vista em relação à conjuntura.
Um “programa mínimo”, mais de resistência que de avanço, começa a ser esboçado, com objetivos táticos, de curto prazo, e outros de médio e longo prazo. Seu desafio máximo – e única garantia de algum êxito
– é combinar mobilização social com pressão institucional. O difícil pano de fundo em que agem os militantes é, na contra-hegemonia, construir a ressignificação do socialismo e da democracia. Não há mais modelos.
Essa incipiente unidade da esquerda gira em torno de alguns pontos comuns, como a reforma política,
expressão sobre a qual há unanimidade retórica no país. O contraponto de partida ao projeto do status quo
é a Iniciativa Popular de quase uma centena de entidades, encabeçada pela OAB e CNBB. De imediato, trata-se de acabar com o financiamento empresarial a partidos e campanhas, exigindo a conclusão do julgamento
no STF da inconstitucionalidade dessas ‘doações’, paralisado desde abril por um pedido de vistas do ministro
Gilmar Mendes.
A reforma tributária e fiscal pressupõe, para os progressistas, taxação das grandes fortunas e alteração
no Imposto de Renda, aumentando a alíquota dos mais ricos e incidindo nos ganhos do Capital. Maior controle sobre a evasão de divisas, ilícito escancarado pelas revelações sobre o HSBC na Suíça, silenciado pela mídia
grande nacional, que abrigaria 8.667 contas clandestinas de brasileiros, também é urgente.
Há consenso quanto à necessidade de defesa dos ameaçados direitos dos trabalhadores, mediatizada
pela rejeição às Medidas Provisórias do ajuste fiscal, que vulnerabilizam o seguro-desemprego e as pensões.
Existem pautas afirmativas, como a que reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais e a que extingue
o Fator Previdenciário.
Urge insistir a auditoria da dívida, determinada pelas Disposições Transitórias da Constituição. Ela consome mais de 40% do orçamento da União, e possui graves indícios de ilegalidades.
Face ao tonitruante regressismo conservador, a batalha é pela manutenção dos direitos humanos conquistados, como os dos indígenas, quilombolas e ribeirinhos. Os segmentos LGBT, quanto mais se afirmam,
mais são atacados. O fascismo ainda não se articula no Brasil como projeto político, mas como ‘cultura insidiosa’, nas pessoas e instituições.
A defesa da PETROBRAS estatal, com gestão pública transparente, punindo com rigor os que a vilipendiaram, está na ordem do dia. Bem como a dos bancos públicos, a começar pelo BNDES, como financiadores
de projetos de infraestrutura e de pequenas e médias empresas, sempre com sustentabilidade ambiental. A
política dos ‘campeões nacionais’, questionável parceria público-privada, gerou aportes eleitorais e distorções
criminosas como as de Eike Batista, ou monopolistas, como JBS-Friboi. Investimentos em políticas de mobilidade urbana e moradia digna, e na reforma agrária ecológica, são prementes.
No Brasil, há um genocídio de jovens das periferias dos grandes centros urbanos: de 2009 a 2013, foram
11.197 mortos pela polícia – que é também a que mais morre no mundo. A desmilitarização das PMs caminha
na direção de uma nova política de segurança pública, democrática e comunitária.
Informação é poder. Por isso, é também pauta comum o Projeto de Iniciativa Popular da mídia democrática. Ele propõe a efetivação de um marco regulatório que garanta o direito à liberdade de expressão de
toda a cidadania.
Toda crise abre oportunidades, mas elas podem ser perdidas. As esquerdas, mesmo alentadas pelo Syriza
grego ou o Podemos da Espanha, sabem que só querer não é poder. Cumpre superar sectarismos e dirigismos
para reencontrar o ânimo mudancista. O desafio é retomar o caminho da construção de uma nova sociedade,
marcada pelo valor do trabalho criativo e pelo protagonismo popular, superando a força dissolvente do dinheiro e apontando para a socialização de modos alternativos de produzir, consumir e governar.
Agradeço a atenção,
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Tem a palavra o nobre Deputado Delegado Edson Moreira, por 3
minutos.
O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA (Bloco/PTN-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, como manifestei na assertiva anterior, estou realmente satisfeito. Vejo que a Câmara dos
Deputados está dando resposta à grande população brasileira, principalmente àqueles que diuturnamente
são vítimas dos criminosos.
Num trabalho árduo, abnegado, os Deputados estão votando matérias importantes na área de segurança pública, embora alguns Parlamentares do tipo do personagem Justo Veríssimo sejam contra isso, contra
algumas matérias. Só querem votar contra. Seja o que for, não interessa, têm que ser contra.
Feito esse parêntese, vamos seguir na nossa linha.
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É de suma importância que essas matérias sejam votadas, e com a melhor técnica legislativa. Por quê?
Futuramente a população poderá deixar de ser vítima de homicídios, dos crimes hediondos. Cinquenta e cinco
mil homicídios por ano num país é muito homicídio, é muita morte, é muita vida desperdiçada. E, na sua maioria, são jovens. É a onda jovem. O jovem entra no crime como autor e, futuramente, torna-se vítima.
Essas leis são de suma importância para a segurança pública. A população necessita, a população clama.
A Câmara e o Senado não estão fazendo mais do que atender ao clamor das ruas, ao clamor de 95% da população brasileira, que paga impostos altos para ter, no mínimo, um pouco de segurança.
E nós estamos realmente cooperando para isso, dando mais segurança aos agentes de segurança pública, para que trabalhem e vejam a retirada dos criminosos da sociedade realmente acontecendo. O criminoso
contumaz, o criminoso perigoso tem que ficar atrás das grades. Isso poupa vidas humanas, vidas importantes
dos nossos cidadãos brasileiros, que tanto clamam por segurança.
O SR. PRESIDENTE (João Derly) – Obrigado, nobre Deputado.
Durante o discurso do Sr. Delegado Edson Moreira, o Sr. Carlos Manato, nos termos do § 2º do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. João Derly, nos termos do §
2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (João Derly) – Com a palavra o nobre Deputado Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, que dispõe de 3 minutos.
O SR. MAURO PEREIRA (Bloco/PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente João Derly, também do Rio Grande do Sul.
Sr. Presidente, eu não gostaria, mas, infelizmente, tenho de falar de um assunto muito ruim. Nós estamos
convivendo com um problema na região da Serra Gaúcha. Nossas indústrias, depois de férias coletivas, deram
mais férias coletivas no início de janeiro. Agora, foi implantada a flexibilização da jornada de trabalho. As indústrias vão trabalhar menos 5 dias por mês, porque não há trabalho, a economia está ruim.
E o pior: o Governo, além de reajustar o PIS e COFINS para o óleo diesel – aumento do óleo diesel em 25
centavos —, fez um reajuste nas tarifas de energia elétrica das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste de 37%
para residências e de 58% para indústrias. Na hora em que as contas forem recebidas, em abril, vai ser o caos.
Nós estivemos aqui com o Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o Sr. Romeu
Rufino. O Governo e a equipe econômica precisam olhar o Brasil de uma forma igual. O pobre, o trabalhador
e o empresário das Regiões Sul e Sudeste são os mesmos do restante do País. Por que 3% a 4% de aumento
para a energia nas Regiões Nordeste e Norte e 58% na Região Sul? Não pode ser assim! O aumento tem que ser
igual e para baixo. Nós temos que estimular a economia, nós temos que estimular aqueles que geram emprego.
Ao Sr. Romeu Rufino, que esteve em nossa audiência pública anteontem, levamos essa preocupação.
Dissemos à equipe econômica, ao Ministro de Minas e Energia que precisamos olhar o setor produtivo com
mais carinho, com mais respeito. O que vai virar um país que não gera emprego, um país que não mantém os
empregos?
Nós, Deputados Federais e Senadores, temos que nos preocupar com isso e trabalhar para que a equipe
econômica tenha uma visão propositiva, não uma visão destrutiva. Aumentar PIS e COFINS do óleo diesel é meter a mão no bolso do trabalhador, do agricultor, do usuário de transporte coletivo. O salário mínimo agora teve
reajuste com percentual mínimo, mal e mal acompanhou a inflação, e a energia elétrica teve aumento de 37%!
Por favor, vamos pensar neste final de semana, equipe econômica, Joaquim Levy. Vamos olhar para o
nosso povo brasileiro, para aqueles que trabalham, para aqueles que querem produzir. Vamos olhar com mais
carinho, com mais respeito. O povo quer viver em paz, o povo quer trabalhar, o povo quer ser respeitado.
Todo esse furo financeiro que está acontecendo em nosso País não pode ser pago pelo setor produtivo.
Aqueles que desviaram, aqueles que aprontaram têm que pagar por isso. Tem que se buscar esse dinheiro que
eles desviaram e colocá-lo nos cofres públicos novamente, em vez de fazer da forma como estão fazendo, prejudicando indústrias, prejudicando o setor produtivo e prejudicando as pessoas mais pobres.
Esse aumento da tarifa de energia, especialmente nas Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, vai impactar
diretamente no bolso inclusive daquele aposentado que só teve 6% de aumento salarial.
O SR. PRESIDENTE (João Derly) – Obrigado, nobre Deputado Mauro Pereira.
O SR. PRESIDENTE (João Derly) – Convido para fazer uso da palavra o Deputado Carlos Henrique Gaguim, do PMDB.
O SR. CARLOS HENRIQUE GAGUIM (Bloco/PMDB-TO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres pares, gostaria que o meu pronunciamento fosse divulgado no programa A Voz do Brasil e nos
meios de comunicação desta Casa.

Março de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 27

29

Nosso pronunciamento é sobre o desenvolvimento do nosso País, principalmente do nosso Estado, o
Tocantins, onde temos praticamente as melhores terras do País. Trata-se de uma região com um crescimento
extraordinário. Estamos montando agora o MATOPIBA, composto pelos Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí
e Bahia. Chegou a soja, chegou o desenvolvimento àquele Estado, que estava esquecido.
Montamos uma logística, juntamente com a Ministra Kátia Abreu, que esteve ontem em uma reunião
da Comissão que tive a oportunidade de presidir e em que estavam presentes 70 Parlamentares, para discutir
o desenvolvimento do País relacionado ao agronegócio.
Nós temos a convicção de que este País vai sair do atoleiro em que está com o agronegócio, com o pequeno produtor rural, com as cadeias produtivas do pequeno.
Nesse sentido, nós estamos conclamando aqueles que queiram a investir naquele Estado, que está aberto para receber empresários do Brasil e do mundo. Temos, sim, uma logística eficiente. Quando éramos Governo daquele Estado, o Tocantins, nós o aprimoramos muito. O Governador está dando o seu pontapé também,
está contribuindo. Mas precisamos em nosso Estado da Naturatins, empresa responsável pelo licenciamento
ambiental, que está parada.
Estou aqui fazendo essa cobrança para que as coisas possam andar no que diz respeito às licenças ambientais. Há fazendeiros do Brasil inteiro querendo investir no Tocantins, mas essa logística é necessária. Eu tenho certeza de que é prioridade do Governador atrair vários empresários do Brasil e do mundo, porque aquele
é um Estado viável.
Estamos com uma carga tributária muito pesada. O Governo passado deixou uma herança maldita de
muitos milhões, para atrapalhar a governabilidade, mas nós vamos sair dessa crise com a expertise que tem o
Estado, com seus técnicos e com uma bancada forte e unida pelo desenvolvimento do Tocantins.
Gostaria que ficasse registrada a nossa fé neste País, no produtor rural, no pequeno e grande empresário deste País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Derly) – Gostaria de registrar a presença do Vereador Professor João Rocha, de
Campo Grande, Vice-Presidente da Confederação Brasileira de Judô. Eu tive um grande adversário: seu filho.
Obrigado pela presença.
O SR. PRESIDENTE (João Derly) – Convido para fazer uso da palavra o Deputado Ezequiel Teixeira, do
Solidariedade.
O SR. EZEQUIEL TEIXEIRA (SD-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
informar-lhes que apresentei um PDC para sustar a aplicação da Resolução nº 12, de 2015, do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais.
A referida resolução permite a utilização do nome social pelo menor, sem autorização dos pais, e, pior,
a utilização de banheiros, segundo a indicação do menor; ou seja, permite meninos no banheiro de meninas.
A resolução fere a Constituição no que tange ao exercício do poder familiar, previsto no art. 226 da nossa Constituição. O exercício do poder familiar é decisão do casal. Não pode o Estado interferir nessa relação.
Ressalto ainda que o Conselho responsável pela edição da resolução extrapolou os limites de sua competência.
Por isso, quero convocar também os nossos queridos companheiros para um ato público de repúdio, no
dia 10 de abril, às 12 horas, no Largo da Carioca, no centro do Rio de Janeiro.
Sr. Presidente, gostaria que o meu discurso fosse divulgado no programa A Voz do Brasil e em todos os
meios de comunicação desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (João Derly) – O pronunciamento será encaminhado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (João Derly) – Com a palavra o Deputado Rocha, do PSDB do Acre.
O SR. ROCHA (PSDB-AC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Brasil é um país que recebe imigrantes, pessoas de outras nacionalidades, e sempre as recebeu de braços abertos. Mas é bem verdade que vivemos um momento de crise, um momento em que se diminui a oferta de emprego, um momento em que os
brasileiros são apenados por causa do desgoverno que vivemos.
Eu trago aqui, Sr. Presidente, um caso grave: o Governador do meu Estado, Sebastião Viana, abriu as
portas do Acre e, consequentemente, do nosso País, para ingresso de estrangeiros de várias nacionalidades –
haitianos, senegaleses, angolanos. São pessoas de várias nacionalidades que entram no território nacional, Sr.
Presidente, sem o mínimo controle, nem sequer um controle sanitário. Não sabemos se as pessoas que estão
ingressando no nosso País são portadoras de alguma enfermidade grave. Também não há o controle policial,
para sabermos se essas pessoas integram alguma organização criminosa, se integram algum grupo criminoso. E, o pior de tudo isso, esse ingresso é feito às expensas do Acre, um Estado pobre que sustenta hoje mais

30

Sexta-feira 27

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2015

de mil haitianos, senegaleses e pessoas de outras nacionalidades. E neste momento atravessamos uma crise
grave no nosso Estado por causa dos alagamentos.
O Governo do Estado do Acre, distorcendo a Lei de Refugiados, a Lei nº 9.474, de 1997, recebe todos esses estrangeiros como se todos fossem refugiados. E, agora, depois de ter recebido quase 40 mil estrangeiros
em nosso território, Deputado Bolsonaro, o Governo do Estado, hoje, pede socorro à União, por causa de um
erro que cometeu ao abrir as nossas fronteiras para quem quisesse adentrar no território nacional.
Acho um caso grave. Estou levando este assunto para ser discutido na Comissão de Segurança Pública
e na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. O Acre, hoje, tem como principal pauta a “exportação” de haitianos para o Estado de São Paulo.
Então, Sr. Presidente, eu acho que esta Casa, na Comissão de Segurança Pública e na Comissão de Integração Nacional, tem que colocar um freio nisso. Temos que ter o controle das nossas fronteiras. Em breve,
sediaremos um evento de caráter mundial, e há o risco de, junto com esses imigrantes que estão chegando,
ingressarem no País pessoas ligadas a grupos criminosos.
Então, Sr. Presidente, era este o registro.
Agradeço a oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (João Derly) – Convido para fazer o uso da palavra o Deputado Lucio Mosquini, do
PMDB de Rondônia.
O SR. LUCIO MOSQUINI (Bloco/PMDB-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
cumprimentar V.Exa. e todos os nossos colegas Parlamentares e pedir, também, que este pronunciamento seja
transmitido pelo melhor programa de rádio do Brasil: A Voz do Brasil.
Eu queria falar a respeito de Rondônia, Estado onde cheguei há mais de 35 anos, que tem um povo trabalhador, um povo hospitaleiro, e que está se tornando um dos maiores produtores de alimentos do mundo.
Nós temos hoje um potencial agrícola muito grande, começando na cidade de Vilhena, onde está-se
expandindo a produção agrícola de soja, e já estamos chegando ao Estado do Amazonas, na divisa entre Rondônia e Amazonas, onde estamos produzindo grãos em larga escala.
Como se não bastasse isso, o nosso Estado de Rondônia produz por dia, Sr. Presidente, 2 milhões de litros
de leite. Repito: nós produzimos 2 milhões de litros de leite todos os dias no Estado de Rondônia.
O pequeno produtor rural precisa ser visto com bons olhos pelo Governo Federal. Este Governo precisa
incentivá-lo. Hoje, nós temos em Rondônia mais de 100 mil pequenas propriedades onde se vive da agricultura familiar e onde se produz o pão de cada dia de milhares de brasileiros. Nós temos mais de 12 milhões de
cabeças de bovinos, exportamos mais de 800 mil toneladas de carne.
Então, o Estado de Rondônia merece um olhar diferenciado por parte do Governo Federal.
Eu estou aqui, a exemplo do Deputado Carlos Henrique Gaguim, convidando os empresários do Brasil
para investirem em Rondônia.
Trago aqui somente notícias boas. Nós estamos vivendo numa maré de tantas notícias ruins, Sr. Presidente, mas eu estou falando aqui de coisas boas do Estado de Rondônia.
Então, eu quero convidar todos os empresários do Brasil a conhecerem Rondônia, um Estado que tem
terras férteis, onde chove o ano todo e que está de braços abertos para receber aqueles que querem trabalhar,
aqueles que querem produzir.
Hoje o nosso Estado é cortado pela BR-364 por 700 quilômetros. E é nesse sentido que eu quero apelar
ao Ministério dos Transportes para que possamos iniciar um projeto de duplicação da BR-364, uma BR que recebe mais de 4 mil veículos por dia e, desse total, mais de 1.500 são veículos pesados, são veículos de carga.
Então, quero chamar aqui o Ministério dos Transportes para dar um olhar diferenciado para o Estado de
Rondônia e para a BR-364.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. João Derly, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Célio Silveira, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Célio Silveira) Concedo a palavra ao Deputado Roberto Alves.
O SR. ROBERTO ALVES (Bloco/PRB-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de pedir a V.Exa.
1 minuto ou, no máximo, 2 minutos, para que eu possa dar como lido este pronunciamento.
Em 2011 foi sancionada uma lei de minha autoria referente à Semana Nacional de Mobilização para a
Busca e Defesa da Criança Desaparecida, e já estamos indo para o quarto ano desde a sanção.
Eu gostaria, Sr. Presidente, que este discurso fosse dado como lido, que também fosse divulgado pelo
programa A Voz do Brasil e que ficasse registrado nos Anais desta Casa.
Muito obrigado.
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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero fazer uma reflexão a respeito de um drama sofrido por milhões de famílias brasileiras. A cada 45 minutos, 22 pessoas desaparecem no Brasil. A cada ano, 250 mil pessoas
somem misteriosamente sem deixar vestígios. Destas, o Ministério da Justiça estima que mais de 40 mil sejam
crianças e adolescentes.
De todas as violências sofridas no dia a dia, a brusca separação dos filhos de seus pais, sem dúvida, é
uma das piores, até porque é incessante, e merece por parte do Estado todas as condições para o pronto esclarecimento do ocorrido.
Para que esses milhares de rostinhos nunca caiam no esquecimento, quando assumi o mandato de Deputado Federal nesta Casa, em 2009, apresentei como meu primeiro projeto de lei a criação da Semana Nacional de Mobilização para a Busca e Defesa da Criança Desaparecida, sancionada pela Presidente Dilma Rousseff
em 2011 e que inicia sua quarta edição no dia de hoje.
Não é difícil imaginar a dor e o sofrimento de uma mãe que, de uma hora para outra, perde o contato
com seu filho e fica totalmente alheia às causas do fato e às condições em que ele se encontra. Por questão de
justiça e pelo dever de honrar nossa Constituição, que estabelece, em seu art. 226, a família como base da nossa sociedade e, por isso, merecedora de especial atenção do Estado, é fundamental que a sociedade brasileira
e os poderes constituídos se mobilizem para coibir as ocorrências de desaparecimento de pessoas e buscar
soluções rápidas para os casos que venham a acontecer.
A participação do Poder Legislativo é, nesse sentido, fundamental. Podemos aprimorar nossas leis e oferecer à população instrumentos auxiliares para o enfrentamento de muitos crimes que costumam estar por
trás de parte significativa dos desaparecimentos.
Infelizmente, nosso País ainda registra números alarmantes de ocorrências derivadas do tráfico de menores por quadrilhas que atuam em território nacional e internacional, aliciam ou sequestram crianças para fins
de venda de órgãos, trabalho escravo infantil, prostituição infantil e adoção ilegal. Nessas situações, a rapidez
e a agilidade das investigações são fatores cruciais para solucionar os casos.
Crianças crescem e mudam de fisionomia rapidamente, o que dificulta as operações de busca e identificação. É, pois, imprescindível que as ações policiais sejam iniciadas tão logo um desaparecimento seja notificado. Igualmente importante é o envolvimento de outros atores nessas ações, como os agentes de fiscalização
de terminais portuários, rodoviários, aeroportuários e ferroviários, os conselhos tutelares, a Polícia Rodoviária
Federal e as agências de turismo. Eles deveriam ser alertados todas as vezes em que houvesse uma ocorrência
de desaparecimento nas proximidades, a fim de ampliar a rede mobilizada para o combate aos crimes cometidos contra nossas crianças e adolescentes.
Apesar de o Estatuto da Criança e do Adolescente já dispor sobre essa interação na busca por menores
desaparecidos, penso que poderíamos aperfeiçoar a legislação, de modo a estabelecer um regramento que
priorize a instantaneidade do compartilhamento de informações e o envolvimento da Rede Nacional de Identificação e Localização de Crianças e Adolescentes Desaparecidos – REDESAP. Em 2009 esta Casa aprovou o
Cadastro Nacional de Crianças Desaparecidas. Passados 6 anos, pasmem, o site registra apenas 394 desaparecimentos. Precisamos utilizar de forma objetiva as tecnologias que estão à disposição da inteligência policial
e integrar as redes sociais, como Facebook.
Semana passada, recebi em meu gabinete o diretor de relações institucionais da rede social e disse categoricamente que, enquanto não houver um cadastro confiável, parceria como a realizada nos Estados Unidos
não é viável.
Outra iniciativa já em análise nesta Casa e que mereceria especial atenção é a de instituir a obrigatoriedade de os meios de comunicação divulgarem informações sobre pessoas desaparecidas. Especialmente as
emissoras de rádio e de televisão, por serem concessões públicas, podem ser aliadas de peso na jornada que,
com toda a certeza, tem a adesão de toda a Nação: o combate aos crimes e abusos cometidos contra crianças
e adolescentes.
Aproveito também para agradecer ao Conselho Federal de Medicina por chamar a atenção dos médicos
e da sociedade sobre o desaparecimento de crianças e adolescentes no Brasil, Hoje estão promovendo um ato
simbólico em Curitiba, Paraná. Desde 2013 estão mobilizando mais de 370 mil médicos por meio de ações e
estratégias que integrem este importante exército na causa. Em 2013 lançaram um portal, o Crianças Desaparecidas – Médicos em Defesa das Crianças Desaparecidas e, ano passado, publicaram a Recomendação CFM
n° 4, de 2014, alertando os profissionais médicos e instituições de tratamento médico, clínico, ambulatorial
ou hospitalar para que, ao atender uma criança, fiquem atentos a procedimentos que auxiliem na busca por
crianças desaparecidas.
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Esse documento do Conselho, Sr. Presidente, orienta os médicos a prestarem atenção nas atitudes desses pequenos pacientes: “Observar como ele se comporta com o acompanhante, se demonstra medo, choro ou
aparência assustada; observar se existem marcas físicas de violência, como cortes, hematomas ou até abusos”.
A Recomendação do Conselho Federal de Medicina – CFM ainda alerta os médicos para que peçam a
documentação do acompanhante. Conforme a orientação do documento, “a criança deve estar acompanhada
dos pais, avós, irmão ou parente próximo. Caso contrário, pergunte se a pessoa tem autorização por escrito”. Além
disso, recomenda-se “desconfiar se o acompanhante fornecer informações desencontradas, contraditórias ou não
souber as perguntas básicas”. Ou seja, é uma das mais importantes ferramentas que conquistamos na luta e mobilização em defesa de nossas crianças. Parabéns ao Conselho Federal de Medicina e aos médicos brasileiros!
Encerrando, Sr. Presidente, não podemos ficar de braços cruzados. Temos o dever cívico, moral e institucional de tomar as providências que estão ao nosso alcance, para evitar que tantas famílias sejam castigadas
com a perda criminosa de seus entes queridos. Precisamos mostrar à população que esse tema é tratado por
esta Casa com merecida atenção e com toda nossa solidariedade.
Que o início desta semana Nacional de Mobilização para a Busca e Defesa da Criança Desaparecida seja o
fim de milhares de dramas vivenciados por famílias vitimadas pelo desaparecimento de seus filhos e parentes.
Deus os abençoe.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Célio Silveira) – Com a palavra o Deputado Eduardo Cury.
O SR. EDUARDO CURY (PSDB-SP. Sem revisão do orador.) – Bom dia, colegas, bom dia, Sr. Presidente Célio.
Quero dizer que Luziânia é aquinhoada por ter V.Exa. como líder, pelo belo trabalho que faz lá, Sr. Presidente.
Aproveito a oportunidade para compartilhar com os colegas a notícia sobre a instalação de importante
Comissão que iniciou os trabalhos na semana passada e que vai cuidar da revisão da Lei de Licitações, de nº 8.666.
Essa lei era adequada à época de sua criação, em 1993 – o Deputado Luís Roberto Ponte foi seu idealizador —, mas foi criada num ambiente em que havia um processo hiperinflacionário e não existiam as tecnologias para a fiscalização de preços e normatização de processos de compras que existem hoje.
Essa lei hoje não atende mais ao setor público com agilidade, nas três esferas de poder, que necessitam
dar respostas ao cidadão.
Eu quero dizer que vou defender, na referida Comissão, o lado do cidadão. Não acredito, sinceramente, que leis evitem que picaretas entrem no setor público e busquem se locupletar. Pode-se fazer a lei que se
imaginar, cobrar prazos e exigir os documentos que forem necessários, mas, enquanto o poder público ficar
nomeando Vaccaris e Delúbios para tomar conta do dinheiro público, sempre haverá corrupção.
Nós precisamos de ter uma lei que proteja as pessoas bem-intencionadas, para que possam comprar
de forma rápida, eficiente e com menor custo, e que também dê agilidade na forma de atuar às três esferas
de poder, o Judiciário, o Legislativo e o Executivo. É esse o objetivo da Comissão, Presidente. Nós acreditamos
que, dentro de 6 meses, teremos uma proposta alternativa à Lei nº 8.666, de 1993, para que o setor público
possa agir com mais eficiência.
Obrigado, Presidente. Obrigado, colegas.
O SR. PRESIDENTE (Célio Silveira) – Com a palavra o Deputado Jair Bolsonaro.
O SR. JAIR BOLSONARO (Bloco/PP-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, uma reclamação em 30 segundos: a TV Câmara não está transmitindo o sinal da nossa sessão.
O SR. PRESIDENTE (Célio Silveira) – Como, Sr. Deputado?
O SR. JAIR BOLSONARO – A TV Câmara não está transmitindo o sinal da nossa sessão.
O SR. PRESIDENTE (Célio Silveira) – Então, pedimos à assessoria que tome as devidas providências.
O Sr. Célio Silveira, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Rômulo Gouveia, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Rômulo Gouveia) – Dando sequência ao período de Breves Comunicações, concedo
a palavra ao Deputado Célio Silveira, do PSDB do Estado de Goiás. S.Exa. dispõe do tempo regimental.
O SR. CÉLIO SILVEIRA (PSDB-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. colegas Deputados, mais uma vez estou aqui para falar de um assunto que tem preocupado toda a população brasileira,
que é a questão do transporte coletivo nas regiões metropolitanas.
Sendo de uma região metropolitana muito próxima do Distrito Federal, a região do Entorno de Brasília,
venho mais uma vez pedir à Presidente da República, que não conhece o Brasil, que não conhece as cidades
próximas de Brasília, que tome urgentemente providências sobre a questão do transporte interestadual, dirigido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, que nada faz para melhorar a vida do povo brasileiro,
que tanto sofre para ir trabalhar.
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Para se ter uma ideia, Sr. Presidente, Deputado Rômulo Gouveia, milhares de pessoas que trabalham em
Brasília, inclusive na Câmara dos Deputados, nos tribunais e nos Ministérios, são oriundas do Entorno de Brasília e, para chegarem às 8 horas ao serviço, têm que sair às 5 horas de casa.
E não só saem às 5 horas das suas residências, como também enfrentam a violência, que é muito grande
nas regiões metropolitanas, além da falta de iluminação pública. Esses trabalhadores, que servem a todos os
brasileiros do Distrito Federal, têm ônibus de péssima qualidade e passagens com o preço muito alto.
Sr. Presidente, não é possível que o Governo Federal, que arrecada tanto das cidades, que tanto espolia
o povo brasileiro, não possa cuidar do transporte coletivo. Os ônibus que servem ao Brasil é fonte de roubo, é
fonte de estupro e é fonte de tantas outras coisas negativas.
Por várias vezes procuramos a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, e, infelizmente, nunca
tivemos uma resposta que nos animasse. Por todos os locais por que ando no Distrito Federal – Luziânia, Valparaíso, Cidade Ocidental, Novo Gama, Águas Lindas, Formosa, Planaltina de Goiás —, os moradores me pedem
para que eu cobre só uma coisa aqui: melhoria no transporte coletivo da região do Entorno.
Peço também melhoria no transporte em todas as regiões do Brasil que não são servidas por um governo que quer cobrar muito imposto, que quer colocar muita coisa em cima do povo, mas que não faz nada com
o dinheiro que arrecada do povo brasileiro.
O Governo, que arrecada muito, que gasta muito, que desvia muito e que devia atender o povo brasileiro com bom transporte, com saúde, em primeiro lugar, com segurança, não faz nada, e isso nos faz vir aqui
pedir ao Governo Federal que melhore, que trate com carinho a questão do transporte em redor das grandes
cidades brasileiras.
Compartilho aqui também o meu apoio aos estudantes brasileiros porque, infelizmente, o Fundo de
Financiamento Estudantil – FIES só foi para ganhar as eleições, e agora acabou. O estudante mais carente do
Brasil quer estudar, quer ter a oportunidade de estudar, e, infelizmente, o Governo Federal tem negado isso a
esses estudantes, que têm dificuldade para pagar as suas faculdades.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rômulo Gouveia) – Dando sequência, concedo a palavra ao Deputado Jair Bolsonaro. S.Exa. dispõe do tempo regimental das Breves Comunicações.
O SR. JAIR BOLSONARO (Bloco/PP-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Prezado Sr. Presidente, eu
esperava não tocar mais neste assunto aqui, mas, como Dilma Rousseff não tem palavra, eu sou obrigado, em
defesa das crianças e da família, a voltar a esse tema.
Eu digo isso porque, em 2011, perante a bancada evangélica, ela falou que ia recolher aquele material
conhecido como kit gay, porque era inadequado. Men-ti-ro-sa! Não é porque ela ficou presa 3 anos com Eleonora Menicucci, que declarou agora, em 2012, que continua fazendo sexo com homens e mulheres, que eu
estou voltando a esse assunto. Não tenho a ver com a vida particular de ninguém. Nada! E não tenho nada a
favor nem contra gay. A minha briga é contra o material homoafetivo que está chegando às escolas do ensino
fundamental.
Olhem o lixo publicado no Diário Oficial da União, em 12 de março agora, lixo que tem a cara da Sra. Presidente: Resolução nº 12. Essa é uma resolução de um Conselho vinculado à Secretaria de Direitos Humanos:
para qualquer menino que, porventura, se sinta menina, essa criança pode frequentar o banheiro das meninas, o vestiário das meninas, usar o uniforme que bem entender, se pintar, passar batom, usar calcinha e usar o
nome social, como está publicado em Diário Oficial – está publicado! Não estou inventando, não! —, sem que
seja obrigatória a autorização do responsável.
Presidente Dilma Rousseff, respeite as crianças! Respeite a família!
Eu digo ao pessoal que recebe Bolsa Família: “O que vale mais: um cartão do Bolsa Família ou a dignidade
de seu filho”?
Isso tudo, Sr. Presidente, nasce aqui no Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, que traz 180 itens, dizendo que está defendo gays, mas
que está, na verdade, inoculando a homossexualidade no ensino fundamental.
Ele propõe, entre outras ações: a distribuição de livros escolares que abordem a temática da diversidade
sexual para o público infanto-juvenil, ou seja, para todo mundo; bolsas de estudo para travestis e transexuais,
tal como o Haddad já está fazendo em São Paulo, em que paga 900 mil-réis para cada moleque que se declarar
gay; curso de pós-graduação sobre diversidade sexual – eu queria saber que pipoca é essa desses cursos aqui
—; valorização de movimentos de lésbicas, gays, bissexuais e travestis – que cultura, meu Deus do Céu!? Lei
Rouanet? —; incentivar a produção cultural ligada à juventude LGBT; casas estudantis para travestis e transexuais – república gay. Cadê o Deputado Major Olimpio e o Capitão de São Paulo? Também cria o batalhão gay,
para atender esse pessoal no local de consumo do seu produto de amor.
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Sr. Presidente, não basta, como vi que alguns fizeram, apresentar aqui um projeto de decreto legislativo
para tornar sem efeito essa resolução. Vamos convocar a Ministra Ideli Salvatti. Fica o convite do Jair Bolsonaro
para a sua antecessora, a Deputada Maria do Rosário, que fica se vitimizando aqui quando entra em debate
comigo. Vamos discutir isso, Sra. Maria do Rosário, lá na Comissão de Direitos Humanos ou na Comissão de Segurança, porque, lá, a gente aprova, porque isso aqui tem a ver com segurança pública, para botar um ponto
final nessa sanha LGBT.
O mundo não é gay. Se vocês têm simpatia por essa causa, é direito de vocês, mas assumam. Não fiquem
querendo inocular nas crianças esse lixo, porque a Câmara dos Deputados não vai aceitar, com toda certeza.
O SR. PRESIDENTE (Rômulo Gouveia) – Com a palavra o Sr. Deputado Wilson Filho, da Paraíba.
O SR. WILSON FILHO (Bloco/PTB-PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Rômulo Gouveia, eu apenas quero registrar a realização de uma reunião muito satisfatória, hoje pela manhã, da bancada
do Nordeste, quando foi eleito coordenador o Deputado Júlio Cesar, do Piauí.
Na função de coordenador da bancada da Paraíba, pudemos participar da reunião com duas sugestões.
Já que é difícil, pela agenda extensa, juntarmos 100 Deputados em uma reunião só, num momento só e em
um local só – hoje, na eleição, havia quase 50 Deputados —, eu sugeri marcarmos uma reunião dos nove coordenadores do Nordeste e de quem tiver agenda disponível, para falarmos do desenvolvimento do Nordeste e
principalmente da seca que afeta não somente São Paulo, como muita gente pensa, mas, por exemplo, o nosso
Estado, meu e de V.Exa., Sr. Presidente, há 4 anos consecutivos. O Deputado Júlio Cesar, coordenador, acatou
a sugestão e marcaremos a reunião para a primeira semana após a Semana Santa.
Como segundo ponto, quero registrar o apoio público da bancada do Nordeste à Proposta de Emenda
à Constituição nº 19, que cria a Zona Franca do Semiárido Nordestino, que vai mudar radicalmente a economia do Nordeste. Só acredito em um Nordeste diferente, num sertão diferente, se mudarmos e melhorarmos
a sua economia.
Sr. Presidente, peço que meu discurso seja veiculado nos meios de Comunicação da Casa e no programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rômulo Gouveia) – A Mesa parabeniza o Deputado Júlio Cesar, um atuante Deputado. Eu estive lá, e S.Exa. foi aclamado.
O SR. PRESIDENTE (Rômulo Gouveia) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Hiran Gonçalves, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PMN.
Em seguida, o Deputado Max Filho falará nas Breves Comunicações.
O SR. HIRAN GONÇALVES (Bloco/PMN-RR. Como Representante. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres colegas Deputados, é com muito tristeza que venho a esta tribuna para chamar a atenção dos meus
pares e do Governo Federal para a forte estiagem que atinge o meu querido Estado de Roraima.
Desde o início do verão tropical, mais precisamente setembro do ano passado, Roraima enfrenta uma
situação atípica, em que apresenta uma diminuição pluviométrica grave e fora do comum, se comparada a
esse mesmo período nos últimos 5 anos.
A estiagem, Sr. Presidente, nobres colegas, vem provocando a redução dos níveis dos mananciais, dos
reservatórios de água potável para a população urbana e rural e dos bebedouros para os animais de grande
e pequeno porte.
Apesar de essa situação ter sido previamente anunciada pela natureza, quando nos enviou um insatisfatório inverno em 2014, com índice pluviométrico bem abaixo do normal, pegou a população do nosso Estado
de surpresa.
Sr. Presidente, a nossa população, principalmente a do interior do Estado, tem sofrido de forma proporcional aos irmãos acrianos, que hoje enfrentam a maior cheia vivida naquele Estado.
Essa estiagem, em consequência do fenômeno El Niño, provoca alterações significativas de curta duração, espaço de 15 a 18 meses, na distribuição da temperatura da superfície da água do Oceano Pacífico, com
profundos efeitos no clima. E é uma área de intensa pesquisa, mas ainda sem consenso sobre a sua solução.
Com a persistência do fenômeno climático EI Niño, a situação anormal já instalada na região central,
centro-oeste e oeste do meu Estado tem estendido seus danos aos Municípios de Normandia, Bonfim, Cantá
e Caracaraí. No Município de Bonfim, os Rios Arraia e Tacutu estão com níveis críticos na quantidade de água.
Nobres Parlamentares, a perda parcial da produção agrícola de subsistência tem proporcionado sérios
prejuízos econômicos, sociais e ambientais para o Estado de Roraima. Os Municípios mais prejudicados, aqueles que se encontram no denominado Arco do Fogo – Amajari, Alto Alegre, Mucajaí e Iracema —, já estão em
situação de emergência, decretada desde 11 de fevereiro de 2015. Esses Municípios, devido a sucessivos desastres ambientais, têm seus ecossistemas mais suscetíveis a sofrerem de imediato os efeitos da forte estiagem.
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Nessa região, temos importante parcela da contribuição econômica oriunda da agricultura, mais precisamente na produção de feijão, soja, arroz, macaxeira, e toda a produção de horticultura, fruticultura e piscicultura,
com a criação de tambaqui – que já se estima uma perda superior a 40% da criação em relação ao ano passado.
O Governo do Estado de Roraima tem auxiliado todos os Municípios em situação de emergência, através da Defesa Civil Estadual, com gabinete especial montado no Comando do Corpo de Bombeiros Militar,
realizando, em parceria com todos os demais órgãos e instituições governamentais do Estado e dos Municípios, medidas emergenciais na tentativa de minimizar os efeitos da forte estiagem e auxiliar os produtores e
criadores afetados.
Quero aqui, Sr. Presidente, registrar o incansável e heróico trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros
Militar do nosso Estado, que, como Soldados do Fogo, registram suas ações com bravura e destemor.
Vale ressaltar que, até o presente momento, todos os meios e recursos empregados na operação são
provenientes do próprio Estado e Municípios afetados, sendo que quatro Municípios já foram reconhecidos em
situação de emergência pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, e outros quatro aguardam o reconhecimento.
Assim posto, Sr. Presidente, em nome da população do meu Estado, clamo ações imediatas do Governo
Federal no sentido de levar ajuda ao nosso povo, que, assim como no Acre, sofre em situação inversa, submersos a uma nuvem de fumaça que hoje cobre as nossas terras, decorrente da queimada nos nossos lavrados.
Solicito, ainda, investimentos, por parte do Governo Federal, para proteção daquele que é elemento vital
para o mundo: a água. Para evitar secas e queimadas, devemos investir em tecnologia para proteger as nascentes dos nossos rios e gerir o potencial hidrico da região, pois somente assim, com tecnologia, poderemos
trabalhar de forma preventiva, antecipando-nos às secas e queimadas e protegendo nosso futuro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rômulo Gouveia) – Dando sequência às Breves Comunicações, com a palavra o Deputado Missionário José Olimpio.
Depois falarão os Deputados Max Filho e Bebeto.
O SR. MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO (Bloco/PP-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente e Sras. e Srs.
Deputados, quero fazer um registro sobre o aniversário da cidade de Cabreúva, do Estado de São Paulo, que
se localiza próxima à minha cidade de Itu, comemorado nesta semana.
Eu quero parabenizar o Prefeito Henrique Martin e toda a sua equipe pela reinauguração da Santa Casa,
que foi reformada totalmente e abriu vários leitos para poder dar atendimento àquela população.
O Governador Geraldo Alckmin, inclusive, esteve lá. Quero cumprimentá-lo. Quero cumprimentar também o Deputado Rodrigo Moraes. Este Deputado que vos fala, Missionário José Olimpio, enviou também verba
para a saúde, para a Santa Casa.
Está de parabéns o Prefeito. Parabéns à cidade por mais esse aniversário!
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que meu pronunciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Rômulo Gouveia) – Com a palavra o Deputado Max Filho.
O SR. MAX FILHO (PSDB-ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta
tribuna, nesta manhã, para comunicar a V.Exas. que dei entrada, no dia de ontem, a um requerimento para que
a Comissão de Educação, exercendo o seu poder-dever regimental, instale um processo de fiscalização e controle junto ao Ministério da Educação, no que tange ao financiamento estudantil, no que diz respeito ao FIES.
É sabido por todos que o FIES se encontra em processo de refundação e repactuação. O Governo perdeu
o controle com o crescimento do programa, criado no ano de 1999. Quebrou-se a banca. O Governo Federal
está quebrado, exaurido em seus recursos, e hoje cria toda sorte de dificuldades aos alunos que precisam renovar os seus contratos do financiamento estudantil.
E coloca-se, de forma muito cômoda, a culpa no sistema. A culpa agora é do sistema! É do sistema de
informática, que não está no ar, que não está operando, que não está funcionando. Mais uma vez, o Governo
coloca a culpa no mordomo. O culpado é o mordomo.
O fato é que o Governo criou grande prejuízo aos alunos que têm esse financiamento como forma de
custear a sua conclusão de curso. São milhares e milhares de alunos. O programa expandiu-se, de 2010 a 2014,
de 76 mil atendidos para 1 milhão e 900 mil alunos, e é importante que seja refinanciado, renovado, para que
contemplemos os estudantes que dependem desse tipo de financiamento.
É verdade que foi realizada a Comissão Geral aqui na semana passada. Além disso, o Ministro Interino
esteve na Comissão de Educação. Mas esta Casa tem o poder-dever de exercer o seu papel fiscalizador, colocando os olhos críticos da Nação sobre esse sistema que o Governo Federal oculta e com o qual penaliza os
estudantes brasileiros.
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Então, dei entrada, ontem, ao requerimento e espero ter apoio dos demais pares no sentido de vê-lo
aprovado no âmbito da Comissão de Educação.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rômulo Gouveia) – Concedo a palavra ao Deputado Bohn Gass, para dar como lido
seu pronunciamento. Depois falará o Deputado Bebeto, do PSB da Bahia.
O SR. BOHN GASS (PT-RS. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente. Eu quero me somar aos
vários Parlamentares desta Casa que já falaram sobre este assunto, à Ordem dos Advogados do Brasil, à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ao movimento pela reforma política, ao plebiscito popular, às Centrais
Sindicais e aos movimentos de base que lutam pela reforma política e pedir ao Ministro Gilmar Mendes que
dê o seu voto, porque, depois de 1 ano – e não há justificativa nenhuma para ele ficar segurando o seu voto
no julgamento da ADI que trata do financiamento privado de campanha, do financiamento empresarial de
campanha —, ainda não deu o seu voto. Não é razoável.
Por isso, nós estamos pedindo a S.Exa. que dê o seu voto. Pode até ser voto contrário, mas que dê o seu
voto, para que o processo possa andar.
Todos conhecem a seguinte frase: “Como sabem até os rábulas de porta de cadeia, veda-se ao juiz reter autos.”
Não dando sequência, está corroborando...
(O microfone é desligado.)
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna para dirigir um pedido ao Ministro do Supremo
Tribunal Federal Gilmar Mendes: caro Ministro, peço a V.Exa. que respeite o Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal, que, em seu art. 134, diz que, ”se algum dos Ministros pedir vista dos autos, deverá apresentá-los, para prosseguimento da ação, até a segunda sessão ordinária subsequente”.
Ora, desde que V.Exa. pediu vistas à ação da OAB que pede a inconstitucionalidade das doações empresariais de campanha, passou-se 1 ano, Ministro. Um ano!
Como sei que não há punição prevista para quem descumpre o Regimento Interno, então, só me resta
apelar a V.Exa. no sentido de que vote, Ministro Mendes! Vote, porque, com o seu comportamento, está não só
desrespeitando o Regime Interno de uma Casa que V.Exa. tem o dever de honrar, mas também a própria função de magistrado está sendo desrespeitada, Sr. Ministro.
Sei que não preciso lembrá-lo de que a Lei Orgânica da Magistratura, em seu art. 35, estabelece que, entre os deveres do magistrado, está o de “não exceder injustificadamente os prazos para sentenciar os despachos”.
E V.Exa. há de convir que o prazo de 1 ano para dar um voto é algo absolutamente injustificável!
Não é apenas este humilde Deputado quem lhe faz este apelo, Sr. Ministro, mas alguns dos mais sérios
juristas deste País.
Veja o que diz, por exemplo, o respeitadíssimo desembargador Valter Maieroviti sobre a postura de V.Exa.:
“Como sabem até os rábulas de porta de cadeia, veda-se ao juiz reter autos. Mendes está denegando
a Justiça. Fica claro estar o Ministro Mendes a usar a função para satisfazer a sua vontade e colocar-se como o juiz dos juízes.”
Por fim, Ministro Mendes, devo lembrar-lhe de que ao seu lado, com igual poder de decisão, estão todos
os demais Ministros do Supremo e, acima de todos, caro Ministro Mendes, está a lei.
Então, meu pedido a V.Exa. é muito singelo: cumpra a lei, Ministro Mendes. Apenas cumpra a lei!
O SR. PRESIDENTE (Rômulo Gouveia) – Com a palavra o Deputado Bebeto, do PSB da Bahia.
V.Exa. dispõe do tempo regimental de Breves Comunicações.
O SR. BEBETO (PSB-BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero trazer a
esta Casa uma rápida reflexão neste dia em que comemoramos o Dia Internacional do Cacau.
Eu sou do sul da Bahia, região produtora de cacau que contribuiu decisivamente para a pauta de exportação brasileira, com mais de 1 bilhão de dólares, produzindo mais de 400 mil toneladas de cacau. O cacau
gerou emprego e renda para os trabalhadores rurais e para a economia daquela região.
Em tempos áureos de produção de cacau, nós chegamos a empregar mais de 120 mil trabalhadores. O
cacau, sem sombra de dúvidas, produziu um elevado grau de atividade, com incremento nas receitas dos Municípios da nossa região.
Lamentavelmente, a vassoura-de-bruxa acometeu a nossa atividade agrícola, acarretou uma debacle na
economia cacaueira e gerou, portanto, um desalento, uma crise econômica e social.

Março de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 27

37

Apesar disso tudo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós queremos comemorar esse 26 de março, uma
data não tão conhecida ainda, mas importante para o Brasil, em especial para a Bahia e, principalmente, para
a nossa região.
Nós entendemos que é possível e necessária a recuperação da economia da nossa região, que protagonizou discussões sobre a economia do Estado e do País, mas que vem sofrendo com a visível ausência do
Estado brasileiro.
Em nossas discussões, costumamos ressaltar que a falta de políticas públicas para o cacau consegue ser
mais nociva do que a própria vassoura-de-bruxa. E o argumento é simples, pois a fórmula para combater essa
praga nós já encontramos.
A CEPLAC – Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, um importante instrumento de pesquisas, de extensão e de desenvolvimento, com a participação de técnicos importantes, contribuiu decisivamente
para afirmar o papel da economia cacaueira em nossa região.
Nesse sentido, eu quero aqui, de forma muito decidida, exigir que o Governo brasileiro volte o seu olhar
para aquela região, que tanto contribuiu com a Bahia e o restante do Brasil. Nós não podemos aceitar o fato
de governos irem à nossa região, apresentarem um PAC do cacau que propõe o refinanciamento da dívida dos
pequenos agricultores, para, depois, quando nós estratificamos o discurso em relação à realidade, verificarmos
a inexistência dessa boa vontade política do Governo para refinanciar a dívida da cacauicultura.
Hoje, nós vivemos um momento importante. Nossa região é fundamental para a preservação da Mata
Atlântica, para a preservação de espécies endêmicas tão fundamentais à Mata Atlântica e ao equilíbrio do
meio ambiente.
Portanto, Sr. Presidente, nós queremos que o Governo refortaleça a CEPLAC, dotando-a de personalidade
jurídica, de autonomia financeira, fazendo com que a nossa região ressurja. Nós queremos ratificar aqui a nossa
posição e o fazemos em nome de um companheiro que nos visita, ex-Presidente da Câmara de Vereadores de
Ilhéus, o Jaílson. Queremos também mandar um abraço a todos os cacauicultores, a todos os trabalhadores e
dizer que aqui seremos uma voz ativa a favor do cacau da Bahia.
Nesse sentido, estamos apresentando projeto de lei que dispõe sobre o percentual mínimo de cacau
nos chocolates e seus derivados nacionais e importados, comercializados em todo o território nacional. É um
instrumento a mais para fortalecer a nossa economia, para fortalecer a pequena produção, para fortalecer a
cacauicultura.
O SR. PRESIDENTE (Rômulo Gouveia) – Eu quero pedir aos Srs. Deputados compreensão, pois há vários
colegas pedindo a palavra para dar o pronunciamento como lido, mas existe uma lista de inscritos em Breves
Comunicações. Se todos forem dar como lido seu pronunciamento, infelizmente, vamos ter que interromper
a lista.
Com a palavra, dando sequência à lista, o Deputado Celso Maldaner.
O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO – Sr. Presidente, eu estava inscrito para dar como lido o meu pronunciamento. Peço 1 minuto, pelo menos.
O SR. MORONI TORGAN – Sr. Presidente, como ideia, sugiro que, a cada intervalo, V.Exa. conceda a palavra a um orador para dar como lido seu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Rômulo Gouveia) – Vamos tentar conciliar.
O SR. PRESIDENTE (Rômulo Gouveia) – Com a palavra, pela ordem, o Deputado Celso Maldaner. S.Exa.
dispõe de 3 minutos.
O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Parlamentares, a exemplo das indústrias, esta semana também o cooperativismo cumpriu sua agenda
legislativa, da qual participamos, e escolheu 39 prioridades.
O cooperativismo andava preocupado, mas, felizmente, a Deputada Kátia Abreu, esta semana, na Comissão de Agricultura, deixou todos nós, todo o setor mais tranquilo em relação à preocupação com a alta da
taxa de juros. Felizmente, a Ministra nos deixou mais tranquilos. Com certeza vamos, no máximo, pela SELIC,
trabalhar nesse sentido, para trazer tranquilidade.
S.Exa. também nos assegurou sobre o Plano Safra no mínimo os mesmos valores do ano passado e, talvez, até um pouco mais. Em função do ajuste fiscal, existe essa grande preocupação.
O setor do cooperativismo hoje representa 11 milhões de associados no Brasil. É um setor muito importante, responde por um quarto da parcela do trabalho formal no País. Então, precisa, cada vez mais, da sensibilidade e da compreensão de nossas autoridades.
Essa agenda legislativa foi entregue não só ao Poder Executivo, não só ao Poder Legislativo, mas até ao
Poder Judiciário, para se compreender a importância do setor do cooperativismo no Brasil, principalmente
porque envolve os Ministérios da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e também o do Trabalho.
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O projeto prioridade número um – como na indústria é o projeto da terceirização – é o das cooperativas,
é o ato cooperativo, ou seja, a Lei Geral do Cooperativismo.
Entregamos, esta semana, um requerimento, em que colhemos a assinatura dos Líderes de todos os partidos, sobre a lei da integração das parcerias, porque hoje não existe uma lei entre integrados e integradoras. E
também estamos entregando hoje um requerimento dando prioridade ao ato cooperativo. É muito importante que a gente aprove essa Lei Geral do Cooperativismo, para acabar com a bitributação e ter uma legislação
diferenciada em favor do cooperativismo do Brasil. Todos os Líderes assinaram.
Nós estamos entregando esse requerimento e pedindo urgência para trazer ao Plenário o ato cooperativo. Ele é muito importante, porque vai beneficiar mais de 11 milhões de associados em todo o País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rômulo Gouveia) – Em Breves Comunicações, passo a palavra ao Deputado José
Airton, do PT do Ceará, para dar como lido o seu pronunciamento.
O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, queremos registrar que hoje
nós participamos de uma importante reunião da bancada do Nordeste, na qual foi escolhido o novo Coordenador da bancada, o Deputado Júlio Cesar, do Piauí, um grande brasileiro, competente cidadão, que vem fazendo
um trabalho brilhante com as informações e com os dados do desenvolvimento do Nordeste.
Nós esperamos que essa nova bancada possa nos conduzir à luta para resgatar várias instituições que
vêm sofrendo um processo de esvaziamento, como é o caso do DNOCS e da SUDENE.
Precisamos estar juntos nessa grande arrancada para diminuir as desigualdades regionais, inclusive com as
desonerações que aconteceram e que levaram à nossa região um prejuízo muito grande, de quase 190 milhões.
Parabenizo o Deputado Júlio Cesar. Conte conosco! Vamos estar juntos em defesa da Região Nordeste.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rômulo Gouveia) – Com a palavra, pela ordem, o Deputado Goulart.
O SR. GOULART (PSD-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobre Governador Rômulo
Gouveia, essa cadeira lhe cabe muito bem.
O SR. PRESIDENTE (Rômulo Gouveia) – Obrigado.
O SR. GOULART – Fico muito honrado em falar desta tribuna enquanto V.Exa. está na Presidência desta
sessão.
Quero cumprimentar cada uma das Deputadas e cada um dos Deputados e dizer da minha alegria de
representar o Estado de São Paulo.
Em particular, hoje vou falar da Zona Sul de São Paulo. Ao ouvir os Deputados que fizeram uso da tribuna falarem dos mais diversos Estados brasileiros, pensei que São Paulo, uma capital, cidade-Estado que tem 11
milhões e meio de habitantes, vive os mesmos problemas das cidades mais longínquas do Brasil.
Nós temos um problema, Governador Lessa, lá na cidade de São Paulo, na região do Grajaú, no Cantinho
do Céu – chamamos de Cantinho do Céu, mas é um verdadeiro “cantinho do inferno”. Há pessoas maravilhosas
morando lá, mas a segurança pública está distante, muito distante do que acontece na minha pequena cidadezinha de Minas Gerais, Deputado. A 3ª Companhia do 27º Batalhão da Polícia Militar tem apenas três viaturas
para cuidar de 400 mil pessoas. É um verdadeiro absurdo!
Por melhores que sejam os comandantes, a qualidade e o empenho dos policiais militares que atuam
naquela região, a marginalidade sabe que não há viaturas, que não há homens suficientes.
Nós precisamos, para complementar o quadro de policiais militares da 3ª Companhia, de 180 policiais.
Não se realiza concurso. Quando se realiza concurso, o policial fica na formação por 1 ano e meio, 2 anos.
Então, nós estamos jogados à própria sorte. Quem está comandando a minha região do Grajaú, o Jardim
das Imbuias e o Jardim Gaivotas é a marginalidade.
Estou lutando há muitos anos para que seja construída uma ponte para ligar o Bairro Jardim Gaivotas
ao Bairro Jardim Graúna. E nós a aprovamos. Falei com o Ministro Gilberto Kassab e lhe pedi a liberação de recursos para a construção dessa ponte. Ele está disposto a fazê-lo, mas, infelizmente, não está no plano atual
do Prefeito Fernando Haddad.
Sr. Presidente, para terminar, quero falar também de um problema grave. Votamos aqui, na terça-feira, a
proposta relativa à redução das dívidas de Estados e Municípios com a União. É de fundamental importância
que a nossa querida Presidente Dilma Rousseff regulamente aquilo que aprovamos aqui. As cidades e os Estados não aguentam mais pagar e precisam ter fôlego para fazer investimentos.
Espero que problemas como esse, de afogamento, como o que existe naquele cantinho da cidade de
São Paulo a que me referi, sejam definitivamente resolvidos.
Que Deus abençoe a todos! Bom final de semana.
Muito obrigado a todos.
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O Sr. Rômulo Gouveia, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Júlio Cesar, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. MORONI TORGAN – Sr. Presidente, peço a palavra enquanto o próximo orador se dirige à tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Cesar) – Tem V.Exa. a palavra por 1 minuto.
O SR. MORONI TORGAN (DEM-CE. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, o que o Deputado falou agora é uma questão séria, que nós estamos vivendo basicamente
em todo o Brasil. Infelizmente, o que vemos são as quadrilhas terem mais autoridade do que as autoridades.
E isso é uma coisa que temos de vencer. Veja o que aconteceu com aqueles presídios no Rio Grande do Norte!
Aquilo foi uma verdadeira desgraça.
Sr. Presidente, eu fico muito feliz de dizer que, no dia 7 de abril, será instalada a Subcomissão Permanente
para Tratar do Combate ao Crime Organizado da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Casa. Eu tenho certeza de que, com os componentes dessa Subcomissão, nós poderemos fazer, nesta
Casa, o enfrentamento preliminar do crime organizado, a fim de mostrar como ele atua e como podemos unir
as autoridades para combater e para vencer as estratégias do crime organizado.
Muito obrigado a V.Exa., Sr. Presidente, por esta oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Cesar) – Antes de dar continuidade aos trabalhos, eu quero comunicar a esta
Casa que foi concluída a reunião da bancada do Nordeste, que conta com 151 Deputados, organizada há mais
de 10 anos.
Quero comunicar ao Brasil, através da TV Câmara e de todos os companheiros desta Casa, que eu tive o
prazer de ser conduzido, por aclamação, à Coordenação-Geral da bancada do Nordeste.
O SR. MORONI TORGAN – Ficamos muito honrados com isso, Sr. Presidente.
O SR. REGINALDO LOPES – Parabéns, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Júlio Cesar) – Há um plano que depois vou apresentar à bancada.
Quero agradecer aos membros da bancada do Nordeste lá presentes o apoio irrestrito que hipotecaram
ao meu nome, por aclamação – repito —, para ser o Coordenador-Geral da bancada. Depois, nós vamos eleger
o Coordenador de cada Estado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Cesar) – Dando continuidade aos trabalhos, concedo a palavra ao Deputado
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
nobres Parlamentares, telespectadoras e telespectadores da TV Câmara, já está se tornando rotina nós constatarmos a falta de planejamento da equipe da Presidente Dilma. São centenas de programas e projetos lançados
com toda a pompa, com marketing – parece até o “programa de aceleração da comunicação” —, e efetivamente
as ações não se concretizam.
Eu cito, por exemplo, o Plano Nacional de Saneamento Básico, lançado em 2013 com orçamento previsto
de 508 bilhões, Deputado Moroni – 508 bilhões! Como nós temos acesso ao SIAFI, constatamos que só foram
efetivamente utilizados 10 bilhões. Ou seja, fez-se o alarde de 500 bilhões para saneamento, no Plano Nacional,
e, passados 2 anos, só 10 bilhões foram utilizados.
Paralelamente a essas ações, estiveram na Comissão que está tratando da transposição do Rio São Francisco representantes do Ministério do Meio Ambiente e da Agência Nacional de Águas – ANA, que afirmaram
que, em todos aqueles Municípios que integram a Bacia do São Francisco – a Bacia precisa ser revitalizada – e
onde se deve fazer o saneamento, também há um déficit bastante significativo.
Segundo a Cáritas Brasileira, entidade respeitabilíssima em nosso País, mais de 40 milhões de brasileiros
não têm acesso a água potável.
Sendo assim, desde 2007, eu apresentei a Proposta de Emenda à Constituição nº 39, para tornar a água
um direito social. O Presidente Eduardo Cunha já oficializou a Comissão Especial para tratar do tema, e os partidos já designaram os membros. Nos próximos dias, nós iremos instalar essa Comissão, para que possamos
ter a água, no texto constitucional, como direito social e haver essa obrigatoriedade para o Governo, a fim de
que a população tenha água potável.
Isso tudo vem ao encontro da nossa Comissão Externa de Transposição do Rio São Francisco. Não se trata somente de levar água à população, mas de garantir a qualidade da água e de, efetivamente, essas ações
serem concretizadas.
Então, este nosso pronunciamento é justamente para alertar o Governo. Vamos deixar de muita publicidade! Anunciaram 500 bilhões para saneamento, em 2013, e usaram 10 bilhões. Quanto foi gasto em propaganda? No ano passado, a Presidente Dilma gastou quase 1 bilhão em publicidade, ao passo que poderia
ter levado água à população e ter feito estruturas sociais para melhorar a qualidade de vida do nosso povo.
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Por fim, quero dizer que nós nordestinos participamos, na manhã de hoje, da eleição de V.Exa., Deputado
Júlio Cesar. V.Exa. tem uma larga história nesta Casa em defesa do Nordeste brasileiro e, com certeza, irá dinamizar a bancada do Nordeste, a fim de que nós possamos diminuir as desigualdades regionais do nosso País.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, já se tornou rotina a falta de planejamento, seguida de cortes de
recursos nos programas do Governo Federal após lançamentos midiáticos. Um desses exemplos é o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), anunciado em dezembro de 2013 com previsão de R$ 508,4 bilhões
no período de 2014 a 2033. O investimento por ano, programado em R$ 25,4 bilhões, não passou dos R$ 10
bilhões em 2014, que, somado ao corte de R$ 7 bilhões no Orçamento de 2015 do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), que também prevê ações nessa área, vai deixando cada vez mais distante o cumprimento
da meta.
Cito este exemplo tendo em vista o Dia Mundial da Água, transcorrido no último domingo, 22 de março,
mas que não tivemos motivos para celebrar.
Entidade respeitada e comprometida com a população menos favorecida, a Cáritas Brasileira estima
que 40 milhões de pessoas no País ainda não contam com acesso a água potável. Desta mesma tribuna e em
Comissões desta Casa, foram inúmeras as vezes em que denunciamos o transporte de água contaminada com
coliformes fecais em carros-pipa para atender a população que sofre com a falta deste insumo precioso e necessário para o consumo humano.
Antes mesmo deste alerta e da cobrança por água potável para as famílias que até hoje não dispõem de
abastecimento regular, sem falar na coleta e tratamento de esgoto e na escassez que hoje se espalha por todo
o País, tivemos a iniciativa de apresentar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 39, no ano de 2007, a
qual inclui a água, na nossa Constituição, como direito social e estabelece que o Estado é responsável pelo seu
fornecimento para a população.
Diante do quadro que se agrava no País e há muito faz sofrer milhares de famílias do Nordeste, já passou
da hora de esta Casa se debruçar sobre esta questão e fazer avançar ações que venham não só amenizar este
sofrimento, mas solucionar o problema, que é de responsabilidade dos Governos Federal, Estaduais e Municipais e de nossa corresponsabilidade – cabe a nós aprovar leis e recursos, além de fiscalizar.
O acesso a água potável precisa entrar na agenda de prioridades daqueles que foram eleitos pela população com a promessa de melhorar a qualidade de vida de todos, independente de residirem na zona rural
ou urbana. Neste sentido é que o Presidente desta Casa, Deputado Eduardo Cunha, oficializou a instalação da
Comissão Especial destinada a analisar os méritos da PEC 39/07, de nossa autoria, que garante a água como
direito humano fundamental.
Lembro que a matéria já foi aprovada no ano passado na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) e, após análise da Comissão Especial, entrará em votação, em dois turnos, no Plenário desta Casa.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não podemos continuar assistindo a cenas de carros-pipa circulando pelos Municípios cearenses, muitas vezes distribuindo água contaminada para saciar a sede de milhares
de famílias. As chuvas que têm banhado o nosso Estado dificilmente serão capazes de levar tranquilidade de
garantia de água, pois os açudes estão com seus reservatórios muito baixos e, para piorar, falta saneamento
em muitos lares. Esta é uma questão que precisa ser tratada nesta Casa suprapartidariamente, a fim de que
possamos garantir qualidade de vida e dar dignidade para a população brasileira.
Por fim, ao abordar a questão da água, temos também a obrigação, como representante do Estado do
Ceará e Coordenador da Comissão Externa que já está levantando informações sobre o andamento das obras
da transposição das águas do Rio São Francisco, de cobrar a conclusão da obra e denunciar superfaturamentos,
além de apresentar para a população o que de fato foi feito, o que falta fazer e quando entrará em operação.
Essa é uma obra importantíssima por beneficiar quem tem sede, quem precisa plantar e quem precisa
produzir, mas que infelizmente se arrasta há vários anos e foi motivo de promessas nas últimas eleições presidenciais. Com seriedade e responsabilidade, esta Comissão Especial atuará firmemente para que essa obra,
com muitos canteiros paralisados e até destruídos, sem falar na mão de obra desmobilizada, seja finalizada o
mais breve possível.
Ressalto que, objetivando aprimorar a legislação brasileira e manter sempre em pauta as questões relativas aos recursos hídricos de nosso País, foi oficializada, nesta última quarta feira (25), a instalação da Frente
Parlamentar Mista da Água, da qual sou integrante e que é coordenada pelo Deputado Evair de Melo (PV/ES).
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Cesar) – Passo a palavra, por 1 minuto, ao Deputado Pedro Uczai.
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O SR. PEDRO UCZAI (PT-SC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou na lista de inscritos, mas,
como demorou, porque foi concedida a palavra a vários Deputados, e respeito a Presidência da Mesa em suas
concessões por 1 minuto, vou fazer uso da palavra. Logo em seguida precisarei participar de deliberações em
Comissão.
Eu acho que nós Deputados do Governo, da Situação, ou da Oposição nos fazemos pela palavra, nós nos
fazemos pela construção de posições divergentes aqui. Já participei de reunião na Comissão de Educação, na
qual contamos com a presença do Ministro interino. Ontem, o Ministro da Educação esteve aqui. Mas o que vi
hoje, nesta tribuna, foram três Parlamentares falarem do que não ouviram o Ministro dizer ou faltarem com a
verdade – isso para não chamar os três Parlamentares de mentirosos.
O que o Governo reafirmou ontem sobre o FIES? Até o dia 30 de abril, 1 milhão e 900 mil estudantes renovarão o seu contrato – isso representa 100%. O resto é mentira. Em segundo lugar, existe renovação, com
mais 200 mil novos contratos. Ou seja, haverá mais de 618 mil novos contratos no Brasil, entre SISU, PROUNI e
FIES. Esse é o compromisso. Se, no dia 1º de maio, isso não for viabilizado, o Deputado pode vir aqui e questionar. Se não, nós não vamos discutir Oposição e Situação.
Dos manifestantes do dia 15 de março, em São Paulo, setenta e sete por cento disseram que a nossa
atuação é ruim e péssima. Talvez porque precisamos constituir o princípio da verdade das informações, na Situação ou na Oposição, o que faz o Parlamento democrático.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Cesar) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Rômulo Gouveia, pela Liderança do PSD, por 5 minutos.
O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSD-PB. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, eu o parabenizo pela escolha para ser o coordenador da Bancada do Nordeste. V.Exa.
tem uma profunda identificação com aquela bancada e, mesmo não tendo sido antes coordenador, sempre
lá foi um Parlamentar atuante. A sua escolha, por unanimidade, hoje é a legitimidade da sua Presidência; é o
reconhecimento do trabalho, da preocupação com o Nordeste, com os demais Estados, com o municipalismo.
Então, no tempo de que disponho da bancada do PSD, partido que V.Exa. integra também como membro,
eu o parabenizo por essa escolha. Precisamos definir uma pauta positiva e também avançar nas discussões em
relação ao Nordeste. Eu tenho certeza de que V.Exa., Deputado Júlio Cesar, irá com muita competência conduzir essa Bancada, como igualmente está presidindo uma importante Comissão desta Casa. Essa escolha é o
coroamento de cinco mandatos de Deputado Federal, que V.Exa. possui nesta Casa.
Deputado Carimbão, tenho certeza de que V.Exa., que é um Deputado das Alagoas, também se associa
às minhas palavras neste instante, como todos que lá estiveram e legitimaram o Deputado Júlio Cesar como
Coordenador da Bancada do Nordeste.
Mas eu também gostaria, Sr. Presidente, de registrar que o Rotary Club de Campina Grande, na Paraíba,
faz um trabalho extraordinário. Na útima semana, o Rotary Club, presidido pelo empresário Joãozito, completou 50 anos de atividade. O Rotary atua na área de educação, nas escolas, e ainda faz um trabalho com relação
à poliomielite, desde os tempos de Paul Harris. Então, eu não poderia deixar de cumprimentar o Presidente
Joãozito Dantas e todos os companheiros dos Rotary de Campina Grande, do norte e do sul. Inclusive eu tive
oportunidade de participar desses trabalhos, ser sócio fundador do Rotary Club Campina Grande Leste. Portanto, quero parabenizar o Rotary Club pelos 50 anos.
Quero também cumprimentar todos os que fazem parte do Instituto São José, na cidade de João Pessoa,
pelos seus 80 anos. O Hospital Padre Zé presta relevantes serviços à saúde da população da cidade de João
Pessoa, e tem no Desembargador aposentado Júlio Aurélio Moreira Coutinho um exemplo de trabalho e abnegação. Portanto, eu não poderia deixar também de me associar aos 80 anos dessa fundação tão importante,
que promove a saúde do povo do Estado da Paraíba, na cidade de João Pessoa.
Por último, Sr. Presidente, quero registrar positivamente a agenda do Ministro das Cidades, Gilberto
Kassab, na Paraíba. A Paraíba tem várias ações do Ministério das Cidades, mas algumas estão paralisadas em
função do próprio orçamento.
O Ministro reuniu-se com o Governador Ricardo e garantiu a retomada de obras importantes como o viaduto do Geisel, a urbanização do açude de Bodocongó, em Campina Grande, o programa Minha Casa, Minha
Vida, inclusive com conjuntos em andamento e alguns até prontos, como 2 mil casas na cidade de Campina
Grande. Igualmente, com o Prefeito Luciano Cartaxo, da cidade de João Pessoa, a urbanização do Parque Solon de Lucena, da Lagoa, e o esgotamento sanitário. Hoje estão sendo inauguradas casas do programa Minha
Casa, Minha Vida. E da mesma forma, em Campina Grande, reuniu-se com o Prefeito Romero Rodrigues, para
a retomada de obras importantes. Então, houve uma agenda positiva na Paraíba.
A bancada, a convite do Ministro, acompanhou S.Exa., a exemplo do Senador Raimundo Lira, do Deputado Veneziano e do Deputado Hugo Motta, que também acompanharam o Ministro na programação na
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Paraíba. Quero aqui registrar que foi extremamente positivo, e espero agora a retomada das obras e ações de
que o Estado precisa.
Então, não poderia deixar, ao encerrar usando este tempo da Liderança, de dizer do orgulho do trabalho
do Ministro Gilberto Kassab à frente Ministério das Cidades e da agenda positiva no Estado da Paraíba.
Por último, Sr. Presidente, peço que este pronunciamento seja divulgado nos órgãos de comunicação da
Casa: na Rádio Câmara, na TV Câmara, no programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE – (Júlio Cesar) – O pedido de V.Exa., Deputado Gouveia, será atendido.
Eu quero, nesta oportunidade, agradecer as palavras que V.Exa. fez à minha pessoa pela minha eleição
a coordenador da Bancada do Nordeste.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Cesar) – Antes de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá conhecimento
ao Plenário do seguinte
ATO DA PRESIDÊNCIA
Nos termos da alínea “m” do inciso I do art. 17, c/c o inciso II do art. 22, todos do Regimento Interno,
esta Presidência decide constituir Comissão Especial destinada a estudar e debater os efeitos da Crise
Hídrica, bem como propor medidas tendentes a minimizar os impactos da escassez de água no Brasil, e
Resolve
I – designar para compô-Ia, na forma indicada pelas Lideranças, os Deputados constantes da relação anexa;
II – convocar os membros ora designados para a reunião de instalação e eleição, a realizar-se no dia
31 de março, terça-feira, às 10h, no Plenário 14 do Anexo II.
Brasília, 26 de março de 2015. – Eduardo Cunha, Presidente da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ESTUDAR E DEBATER OS EFEITOS DA CRISE HÍDRICA, BEM COMO
PROPOR MEDIDAS TENDENTES A MINIMIZAR OS IMPACTOS DA ESCASSEZ DE ÁGUA NO BRASIL
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Titulares: Beto Rosado, Celso Pansera, Marcelo Álvaro Antônio, Newton Cardoso, Raquel Muniz, Vitor Valim,
Walney Rocha, Zé Silva, 3 vagas
Suplentes: Laudivio Carvalho, Nelson Marquezelli, 9 vagas.
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Titulares: Alexandre Serfiotis, Bilac Pinto, Clarissa Garotinho, Evandro Rogerio Roman, Givaldo Vieira, Luciana Santos, Nilto Tatto, Odorico Monteiro.
Suplentes: Bohn Gass, Goulart, Herculano Passos, Orlando Silva, Weliton Prado, 3 vagas.
PSDB/PSB/PPS/PV
Titulares: Leopoldo Meyer, Luiz Lauro Filho, Sarney Filho, 3 vagas.
Suplentes: 6 vagas.
PDT
Titular: Flávia Morais.
Suplente: Giovani Cherini.
PTdoB
Titular: (Deputado do PSL ocupa a vaga)
Suplente: 1 vaga
PSL
Titular: Macedo – vaga do PTdoB
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Cesar) – Então, está constituída a Comissão. Determino a publicação nos órgãos de comunicação desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Cesar) – Por 1 minuto, com a palavra o Deputado Benito Gama.
O SR. BENITO GAMA (Bloco/PTB-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, uso a tribuna desta Casa, neste momento, para me incorporar às homenagens que foram feitas
aqui e no Estado da Bahia à memória de dois grandes homens públicos, ex-Deputados Federais desta Casa: o
Deputado Prisco Viana e o Deputado Zezéu Ribeiro.
Foram dois homens públicos que honraram não somente a Bahia, mas também esta Casa e o Brasil. E às homenagens que lhes são prestadas no meu Estado e aqui em Brasília eu me incorporo, porque são da maior importância.
Sr. Presidente, queria pedir a V.Exa. que autorizasse a transcrição nos Anais desta Casa de artigo publicado no jornal Tribuna da Bahia, sob o título Dois Exemplos de Honradez e Devoção à Bahia, assinado pelo jornalista e advogado Carlos Eduardo Sodré, em homenagem à memória daqueles dois grandes baianos que nos
deixaram há 3 semanas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:
Dois exemplos de honradez e devoção à Bahia
Cada vez mais a crise moral e ética no seio da sociedade se amplia e, com força crescentemente avassaladora, vai se ampliando e avultando na vida pública do Brasil, rareando cada vez mais os exemplares de homens públicos dignos, entre nós.
A semana que passou produziu, para os baianos e para o Brasil, a perda de duas figuras significativas da
nossa recente história política: Luís Humberto Prisco Viana e José Eduardo Vieira (Zezéu) Ribeiro cuja passagem
pela vida pública fez-se, em ambos os casos, com máxima honradez, sob o inquestionável signo da coerência
e com acendrado espírito público.
Duas personalidades distintas, idades distintas, profissões distintas, estilos distintos, posições ideológicas
distintas, militâncias político-partidárias distintas, visões certamente distintas, do mundo e da vida, tinham, na
essência, porém, com acentuada preponderância, a ombreá-los, além da integridade assentada em lastro moral irretocável, austeridade marcante em face dos compromissos éticos que lhes guiava as trajetórias, qualquer
que seja o ângulo de visada, de homens públicos como em plenitude souberam se exercer. Nesses tempos
temerários e surrealistas , onde a desonestidade e o despudor vão grassando sem-cerimoniosamente, traduzidos pela depravação dos costumes, pelo agigantamento da corrupção, pela perseguição do ganho fácil e até
mesmo pela desfaçatez dos que insinuam-se heróis da Pátria (como autoridade, em cumprimento de dever de
ofício, se auto-proclamando esperança nacional em primeira página de jornal), a ausência da austeridade nos
homens públicos, políticos ou não, nos faz tanta falta quanto nos faz corar de vergonha…
Mas, Prisco e Zezéu, mais que por austeridade, também coincidiam na devoção à nossa terra, na crença
de que, ainda que mais extenso, o caminho da decência era imperiosamente a trilha por onde os ideais que
cultivavam e defendiam – cada qual ao seu modo e de acordo com a sua compreensão das questões essenciais do Brasil e do nosso povo – deviam ser conduzidos em busca de sua afirmação. Incansáveis, civicamente
corajosos, profundamente ciosos da responsabilidade com as nossas causas maiores, zelosos com o proceder
e com as suas respectivas histórias pessoais, dotados de raro espírito público, saem da nossa companhia para
atender a divina convocação, deixando, atrás de si, um rastro luminoso de atuação benfazeja pelas contribuições
de seus fazimentos em favor de nossa gente e sobretudo pelo legado grandiloquente de se haverem exercido
como políticos de escol, induvidosamente paradigmáticos, exemplos inquestionáveis para a pedagogia que
precisa ser estendida e alentada de como devem se pautar os que fazem vida pública.
A vida me permitiu ser amigo dos dois. De Zezéu Ribeiro, por menos tempo, embora o suficiente para
conhecer-lhe as virtudes do ser humano correto e afetuoso, em aproximação muito aumentada quando trabalhamos com Geraldo Simões, juntamente ao reitor Naomar Almeida, em favor da conquista da Universidade
Federal do Sul da Bahia. Prisco Viana, desde a Ilhéus dos anos 50 (antes que viesse assessorar a primeira campanha de Waldir Pires, a Governador, em 1962, passasse por A TARDE, do tempo em que assessorou o Ministro
Oliveira Brito, no MME, de sua passagem pelo Correio da Manhã e pelo Jornal do Brasil, até quando voltou,
pelas mãos do Governador Luiz Viana Filho, como primeiro Secretário de Comunicação, mais a passagem pelo
cargo de Ministro da Habitação e candidato, em 2002, ao governo da Bahia), me honrou com uma amizade
invariavelmente marcada pela estima e pela confiança.
Quem não se tocou ou não continua a se arrepiar com o refrão “Zezéu, vou votar em você…” com o qual
começou a demolição da inexpugnável fortaleza carlista que ora teima em ressuscitar? Quem não se lembra
do guerreiro, deputado Zezéu, ou de sua candidatura ao governo do Estado, antecedente da construção das
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vitórias oposicionistas de 2006, 2011 e 2014 ? Quem não sabe que Zezéu, como Prisco, foi um político que
existiu para que, como um punhado de outros recolhidos da vida pública, mas de passado honrado, se impeça os “generalizadores” de colocar todo e qualquer portador de mandato ou dirigente público na vala comum
dos ladrões, useiros em brandir, com o seu cinismo, hipocrisia e maledicência que “todo político é ladrão”?…
Prisco Viana teve uma passagem reluzente na atuação como deputado, tanto nas articulações, como na
produção legislativa. Alguns momentos são bastantes para realçar-lhe o exercício da atividade parlamentar:
o seu parecer defendendo a intangibilidade dos direitos sociais dos servidores públicos (que fez arrostar a ira
dos poderosos da ocasião e rendeu-lhe perseguição feroz em seus redutos eleitorais); a sua candidatura à presidência da Câmara Federal que o seu passado de integrante de partidos de sustentação do ancien regime não
inibiu as forças de esquerda e da oposição a apoiá-lo em razão de sua retidão moral e coerência e, por derradeiro, o momento insuperável de sua despedida da vida parlamentar (três horas de apartes de parlamentares
de todos os partidos inclusive, do atual Ministro Jaques Wagner, com quem construiu sólida amizade). Como
representante de suas bases eleitorais sertanejas, comporta lembrar, por inédita, a façanha de haver levado,
num só dia, a Guanambi, nada menos que oito Ministros de Estado, a revelar o alto prestígio de que gozava e
alta qualidade de sua devoção aos seus representados para os quais deixou um rico legado de muitas obras.
Os baianos, orgulhosos desses seus ilustres filhos, podem entronizá-los no panteão de sua lembrança
como exemplos vivos de dignidade, honra e devoção à nossa terra.
Prisco Viana e Zezéu Ribeiro existiram para dar razão aos que entendem que “a política é arte de servir”,
sem servir-se!
O Sr. Júlio Cesar, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Eduardo Cunha, Presidente.
V – ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:
RORAIMA
Edio Lopes PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Hiran Gonçalves PMN PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Jhonatan de Jesus PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Maria Helena PSB
Remídio Monai PR
Total de RORAIMA 5
AMAPÁ
André Abdon PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Cabuçu Borges PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de AMAPÁ 2
PARÁ
Arnaldo Jordy PPS
Beto Faro PT
Delegado Éder Mauro PSD
Edmilson Rodrigues PSOL
Elcione Barbalho PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Francisco Chapadinha PSD
Hélio Leite DEM
Joaquim Passarinho PSD
José Priante PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Josué Bengtson PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Lúcio Vale PR
Simone Morgado PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de PARÁ 12
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AMAZONAS
Alfredo Nascimento PR
Conceição Sampaio PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Marcos Rotta PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Pauderney Avelino DEM
Silas Câmara PSD
Total de AMAZONAS 5
RONDÔNIA
Lucio Mosquini PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Luiz Cláudio PR
Marcos Rogério PDT
Marinha Raupp PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de RONDÔNIA 4
ACRE
Alan Rick PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Angelim PT
César Messias PSB
Flaviano Melo PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Jéssica Sales PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Rocha PSDB
Total de ACRE 6
TOCANTINS
Carlos Henrique Gaguim PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
César Halum PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Dulce Miranda PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Josi Nunes PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Lázaro Botelho PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de TOCANTINS 5
MARANHÃO
Hildo Rocha PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
João Castelo PSDB
José Reinaldo PSB
Juscelino Filho PRP PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Pedro Fernandes PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Sarney Filho PV
Victor Mendes PV
Waldir Maranhão PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de MARANHÃO 8
CEARÁ
Adail Carneiro PHS PmdbPpPtbPscPhsPen
Antonio Balhmann PROS
Arnon Bezerra PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Cabo Sabino PR
Domingos Neto PROS
Genecias Noronha Solidaried
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
Leônidas Cristino PROS
Moroni Torgan DEM
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Moses Rodrigues PPS
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Ronaldo Martins PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Total de CEARÁ 13
PIAUÍ
Assis Carvalho PT
Heráclito Fortes PSB
Júlio Cesar PSD
Rodrigo Martins PSB
Total de PIAUÍ 4
RIO GRANDE DO NORTE
Beto Rosado PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Fábio Faria PSD
Felipe Maia DEM
Walter Alves PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de RIO GRANDE DO NORTE 4
PARAÍBA
Luiz Couto PT
Manoel Junior PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Pedro Cunha Lima PSDB
Rômulo Gouveia PSD
Veneziano Vital do Rêgo PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Wellington Roberto PR
Wilson Filho PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de PARAÍBA 7
PERNAMBUCO
Anderson Ferreira PR
Augusto Coutinho Solidaried
Betinho Gomes PSDB
Daniel Coelho PSDB
Fernando Coelho Filho PSB
Fernando Monteiro PP PmdbPpPtbPscPhsPen
João Fernando Coutinho PSB
Jorge Côrte Real PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Mendonça Filho DEM
Tadeu Alencar PSB
Wolney Queiroz PDT
Total de PERNAMBUCO 11
ALAGOAS
Cícero Almeida PRTB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Givaldo Carimbão PROS
JHC Solidaried
Paulão PT
Ronaldo Lessa PDT
Total de ALAGOAS 5
SERGIPE
Adelson Barreto PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Fabio Reis PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
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João Daniel PT
Valadares Filho PSB
Total de SERGIPE 4
BAHIA
Antonio Brito PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Bebeto PSB
Benito Gama PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Cacá Leão PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Caetano PT
Fernando Torres PSD
José Carlos Araújo PSD
Lucio Vieira Lima PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Moema Gramacho PT
Paulo Azi DEM
Ronaldo Carletto PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Sérgio Brito PSD
Valmir Assunção PT
Total de BAHIA 13
MINAS GERAIS
Bilac Pinto PR
Caio Narcio PSDB
Dâmina Pereira PMN PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Delegado Edson Moreira PTN PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Diego Andrade PSD
Dimas Fabiano PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Eduardo Barbosa PSDB
Jô Moraes PCdoB
Laudivio Carvalho PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Lincoln Portela PR
Marcelo Álvaro Antônio PRP PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Marcelo Aro PHS PmdbPpPtbPscPhsPen
Marcos Montes PSD
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Misael Varella DEM
Odelmo Leão PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Padre João PT
Pastor Franklin PTdoB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Raquel Muniz PSC PmdbPpPtbPscPhsPen
Reginaldo Lopes PT
Renzo Braz PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Saraiva Felipe PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Silas Brasileiro PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Stefano Aguiar PSB
Subtenente Gonzaga PDT
Tenente Lúcio PSB
Toninho Pinheiro PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Weliton Prado PT
Zé Silva Solidaried
Total de MINAS GERAIS 32
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ESPÍRITO SANTO
Carlos Manato Solidaried
Dr. Jorge Silva PROS
Givaldo Vieira PT
Helder Salomão PT
Lelo Coimbra PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Max Filho PSDB
Paulo Foletto PSB
Total de ESPÍRITO SANTO 7
RIO DE JANEIRO
Alessandro Molon PT
Alexandre Serfiotis PSD
Benedita da Silva PT
Cabo Daciolo PSOL
Celso Jacob PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Chico Alencar PSOL
Chico D Angelo PT
Deley PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Dr. João PR
Eduardo Cunha PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Ezequiel Teixeira Solidaried
Fabiano Horta PT
Fernando Jordão PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Glauber Braga PSB
Hugo Leal PROS
Indio da Costa PSD
Jair Bolsonaro PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Luiz Sérgio PT
Marcos Soares PR
Marquinho Mendes PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Miro Teixeira PROS
Paulo Feijó PR
Rosangela Gomes PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Soraya Santos PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Sóstenes Cavalcante PSD
Walney Rocha PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Washington Reis PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de RIO DE JANEIRO 27
SÃO PAULO
Alex Manente PPS
Ana Perugini PT
Andres Sanchez PT
Antonio Bulhões PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Arlindo Chinaglia PT
Baleia Rossi PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Bruno Covas PSDB
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Eduardo Bolsonaro PSC PmdbPpPtbPscPhsPen
Eduardo Cury PSDB
Flavinho PSB
Goulart PSD
Herculano Passos PSD
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Ivan Valente PSOL
Jefferson Campos PSD
José Mentor PT
Lobbe Neto PSDB
Luiz Lauro Filho PSB
Luiza Erundina PSB
Major Olimpio PDT
Mara Gabrilli PSDB
Marcelo Aguiar DEM
Marcelo Squassoni PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Miguel Haddad PSDB
Milton Monti PR
Missionário José Olimpio PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Nelson Marquezelli PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Nilto Tatto PT
Paulo Pereira da Silva Solidaried
Renata Abreu PTN PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Alves PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Samuel Moreira PSDB
Sérgio Reis PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Tiririca PR
Valmir Prascidelli PT
Vinicius Carvalho PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Vitor Lippi PSDB
William Woo PV
Total de SÃO PAULO 40
MATO GROSSO
Professor Victório Galli PSC PmdbPpPtbPscPhsPen
Ságuas Moraes PT
Total de MATO GROSSO 2
DISTRITO FEDERAL
Izalci PSDB
Laerte Bessa PR
Roney Nemer PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de DISTRITO FEDERAL 3
GOIÁS
Alexandre Baldy PSDB
Célio Silveira PSDB
Daniel Vilela PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Fábio Sousa PSDB
Lucas Vergilio Solidaried
Pedro Chaves PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Roberto Balestra PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de GOIÁS 7
MATO GROSSO DO SUL
Dagoberto PDT
Elizeu Dionizio Solidaried
Zeca do Pt PT
Total de MATO GROSSO DO SUL 3
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PARANÁ
Alfredo Kaefer PSDB
Assis do Couto PT
Christiane de Souza Yared PTN PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Dilceu Sperafico PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Enio Verri PT
Evandro Rogerio Roman PSD
Leopoldo Meyer PSB
Luciano Ducci PSB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Nishimori PR
Marcelo Belinati PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Nelson Meurer PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Osmar Bertoldi DEM
Ricardo Barros PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Sandro Alex PPS
Toninho Wandscheer PT
Zeca Dirceu PT
Total de PARANÁ 17
SANTA CATARINA
Carmen Zanotto PPS
Celso Maldaner PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Cesar Souza PSD
Edinho Bez PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Esperidião Amin PP PmdbPpPtbPscPhsPen
João Rodrigues PSD
Jorge Boeira PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Pedro Uczai PT
Ronaldo Benedet PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Valdir Colatto PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de SANTA CATARINA 10
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Bohn Gass PT
Carlos Gomes PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Fernando Marroni PT
Giovani Cherini PDT
Henrique Fontana PT
Jerônimo Goergen PP PmdbPpPtbPscPhsPen
João Derly PCdoB
José Fogaça PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Jose Stédile PSB
Luis Carlos Heinze PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Marco Maia PT
Marcon PT
Mauro Pereira PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Onyx Lorenzoni DEM
Total de RIO GRANDE DO SUL 15
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – A lista de presença registra o comparecimento de 271 Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Passa-se à apreciação da matéria sobre a mesa e da constante
da Ordem do Dia.
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Há sobre a mesa Requerimento nº 1.119, de 2015, dos Srs. Líderes:
REQUERIMENTO Nº 1.119, DE 2015
“Sr. Presidente,
Com base no art. 155 do Regimento Interno, requeremos regime de urgência na apreciação do PDC
1.570/2001, que ‘encaminha ao Senado Federal, nos termos do arts. 5º, parágrafo único, e 6º, §1º, da
Lei nº 9.883, de 07 de dezembro de 1999, para exame e sugestões ao texto da proposta de Política
Nacional de Inteligência, que define os objetivos e estabelece as diretrizes para os órgãos encarregados do exercício da atividade de inteligência no País.”
Sala das Sessões, em 24 de março de 2015. – André Figueiredo, Líder do PDT; Eduardo da Fonte, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PMDB, PP, PTB, PSC, PHS, PEN; Rogério Roso, Líder PSD; Celso
Russomano, Líder do Bloco Parlamentar Bloco PRB, PTN, PMN, PRP, PSDC, PRTB, PTC, PSL, PTdoB;
Maurício Quintella Lessa, Líder do PR; Wilson Filho, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PMDB, PP,
PTB, PSC, PHS, PEN; Leonardo Picciani, Líder do Bloco Parlamentar PMDB, PP, PTB, PSC, PHS, PEN;
Fernando Coelho Filho, Líder do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Não há oradores inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Passa-se à votação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADO
O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT.) – Verificação de quórum, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – V.Exa. pediu fora de tempo. Eu já havia declarado, demorou. V.Exa.
peça no próximo. Essa já é matéria vencida.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Matéria sobre a mesa.
Requerimento nº 1.123, de 2015, dos Srs. Líderes.
REQUERIMENTO Nº 1.123, DE 2015
“Sr. Presidente,
Com base no art. 155 do Regimento Interno, requeremos regime de urgência na apreciação do PL
779/1995, em que ‘Eleva as penas previstas para o crime de receptação, modificando o art. 180 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal’.”
Sala das Sessões, em 24 de março de 2015. – André Figueiredo, Líder do PDT; Eduardo da Fonte, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PMDB, PP, PTB, PSC, PHS, PEN; Rogério Roso, Líder PSD; Celso
Russomano, Líder do Bloco Parlamentar Bloco PRB, PTN, PMN, PRP, PSDC, PRTB, PTC, PSL, PTdoB;
Maurício Quintella Lessa, Líder do PR; Wilson Filho, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PMDB, PP,
PTB, PSC, PHS, PEN; Leonardo Picciani, Líder do Bloco Parlamentar PMDB, PP, PTB, PSC, PHS, PEN;
Fernando Coelho Filho, Líder do PSB; Evandro Gussi, Vice-Líder do PV.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Não há oradores inscritos.
O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT.) – Peço votação nominal, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Há solicitação de votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – A Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico.
Está iniciada a votação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Para orientar, como vota o PMDB?
O SR. PEDRO CHAVES (Bloco/PMDB-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota “sim”, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PT?
O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PT vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O PT vota “não”.
Como vota o PSDB?
O SR. DANIEL COELHO (PSDB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSDB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Bloco PRB? (Pausa.)
Como vota o PSD?
O SR. ROGÉRIO ROSSO (PSD-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PR?
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O SR. CABO SABINO (PR-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PR vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PSB? (Pausa.)
Como vota o Democratas? (Pausa.)
Como vota o PDT?
O SR. SUBTENENTE GONZAGA (PDT-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Vota “sim”, Sr. Presidente
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Solidariedade? (Pausa.)
Como vota o PCdoB? (Pausa.)
Atingindo o quórum, eu encerrarei imediatamente a votação. Informo a quem não votar que não haverá
consolidação pela manhã.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PSB-PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Solidariedade? (Pausa.)
Como vota o PCdoB? (Pausa.)
Como vota o PROS?
O SR. BETO SALAME (PROS-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PPS? (Pausa.)
Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PSOL? (Pausa.)
O SR. CAIO NARCIO – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – É orientação? Estamos fazendo orientação, Deputado. No momento oportuno, eu passarei a palavra a V.Exa.
Como vota o PPS? (Pausa.)
Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PSOL? (Pausa.)
Como vota Minoria?
O SR. MORONI TORGAN (DEM-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esse é um projeto importante, que prevê o aumento da pena para receptação. A receptação é a maior incentivadora de furtos,
de latrocínio, de assalto, de todos esses crimes violentos. Se não houvesse a receptação, não teria onde colocar o produto do furto, o produto do assalto, o produto do latrocínio, não teria como isso acontecer. Então, o
receptador tem que parar de dar aquela de bom moço: “Só sou comerciante, não estou fazendo nada de mal”.
Está! Está incentivando todos esses delitos graves. Infelizmente, as penas atualmente são muito frouxas, muito
fracas. Esse projeto melhora um pouco o que podemos melhorar mais ainda.
Portanto, a Minoria indica o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Governo? (Pausa.)
O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, começou a Ordem
do Dia, mas as Comissões ainda estão funcionando. Eu mesmo estava na Comissão da PEC 215...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Automaticamente, começando a Ordem do Dia, as luzes são acendidas nos painéis das Comissões. De modo que eles sabem que não pode mais haver nenhum tipo de deliberação, sob pena de nulidade. É automático isso, e o horário é marcado pelo início da Ordem do Dia.
O SR. EDMILSON RODRIGUES – Sr. Presidente, peço a palavra para orientar pelo PSOL.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Tem a palavra V.Exa., por gentileza.
O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só quero dizer que no
meu Estado, o Pará, alguns afortunados construíram suas fortunas assaltando carretas, colocando em verdadeiros túneis e desmontando carretas, ficando com as mercadorias e as distribuindo depois. Então, da mesma
forma que corruptos e corruptores cometem o mesmo crime, os receptadores devem ser punidos com rigor.
Portanto, nós queremos debater a matéria e concordamos com a urgência.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Governo? (Pausa.)
Como vota o DEM?
O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero apoiar o
pedido de urgência, até porque esse é um problema muito grave. A gente sabe que furto, roubo de carga, principalmente, tem sido um problema cada vez maior em várias realidades do Brasil, em vários Estados da Federação.
E, neste caso, boa parte dessa ação organizada, de quadrilha instalada, organiza-se a partir de comerciantes que se aproveitam do roubo para vender mais barato o produto roubado, competindo, inclusive, em
condições absolutamente incorretas com outros que atuam de forma honesta no comércio como um todo.
Então, acreditamos que é válida e importante a aprovação da proposta, para que quem tenha envolvimento – o chamado intrujão – possa ser penalizado ainda mais fortemente.
Votamos “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Solidariedade? (Pausa.)
O SR. MARCELO SQUASSONI (Bloco/PRB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PRB
vota “sim”.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O PRB encaminha o voto “sim”.
Como vota o Solidariedade?
O SR. JHC (SD-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PCdoB? (Pausa.)
Como vota o PPS?
O SR. ALEX MANENTE (PPS-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero encaminhar
também o voto “sim”, até para ampliar a pena de receptação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PCdoB? (Pausa.)
Como vota o Governo? (Pausa.)
Sras. e Srs. Deputados venham ao plenário. Estamos em processo de votação nominal. Haverá novas votações nominais. Não há justificativa da ausência e também não haverá consolidação.
Atingido o quórum, vou encerrar a votação.
A SRA. RAQUEL MUNIZ (Bloco/PSC-MG. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero
dar como lido meu discurso sobre o FIES.
Solicito a V.Exa. que ele seja divulgado nos órgãos de comunicação da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Pois não, Deputada Raquel.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELA ORADORA:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, defender o FIES não é apenas advogar a favor de mais um projeto
de governo voltado à educação. Lutar pelo FIES e pela sua aplicação justa é defender o direito amplo à educação. Todos nós sabemos que um país só se desenvolve através de uma educação de qualidade.
A criação do FIES garantiu à classe menos favorecida mais do que sonhar com uma profissão, permitiu
a eles realizar este sonho. O FIES é o passaporte para que essas pessoas conquistem uma vida melhor; muitas
vezes é a única ferramenta disponível para que, através da educação, possam ter uma vida mais digna.
Portanto, quando no meio do caminho o governo muda as regras, não atropela apenas as instituições
de ensino particulares, como muitos querem fazer crer. Penaliza, sobretudo, os estudantes de classe menos
favorecida, que estão vendo o sonho da educação escorrer pelo ralo. As instituições particulares, acreditando
no governo, na Pátria educadora, fizeram seus investimentos, visando dar ao Brasil as possibilidades de ampliar a educação, de dar ao País um futuro mais promissor; mas as famílias também investiram na educação dos
seus filhos, acreditando que estes teriam a real condição de cursar uma faculdade, de conquistar um diploma.
A mudança de regras deixou o processo confuso. A falta de diálogo complicou ainda mais a situação,
levando a uma descrença no FIES. Hoje, muitos estudantes ainda não conseguiram renovar seus contratos, e
outros tantos encontram-se em uma espécie de limbo, aguardando para saberem se de fato terão ou não direito à educação. O fato de o governo decidir por novas regras e agora limitar o FIES àqueles que consigam nota
450 no ENEM contradiz o objetivo para o qual o FIES foi criado. Agora, o programa deixa de ser democrático
para ser excludente, e cruelmente volta a deixar à margem da sociedade as famílias mais humildes, que não
têm condições de pagar escolas particulares para seus filhos. Novamente, apenas os filhos das classes abastadas terão condições de ter uma formação, de ter uma educação digna, de ter uma profissão.
Sendo assim, caros colegas, venho solicitar aos senhores o apoio para que nos unamos visando solicitar
ao Governo Federal, ao Ministério da Educação que repense as medidas tomadas, que faça com que o FIES seja,
novamente, um programa democrático, um programa destinado a garantir a ampliação à educação, mais do
que isso, o direito a uma profissão, a um futuro melhor.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PV? (Pausa.)
O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PV vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O PV vota “sim”.
Como vota o Governo?
O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Governo vai
votar favoravelmente à urgência. No entanto, nós queremos que o projeto fique mais algum tempo em discussão, para que haja uma melhor apreciação da nossa parte. Então, solicito que não seja votado na semana
que vem, para que nós tenhamos um pouco mais de tempo para fazer a análise desse projeto, a fim de que
possamos chegar à melhor solução possível e obter um acordo nesta Casa.
Essa é a posição do Governo.
O Governo vota “sim”.
O SR. SÁGUAS MORAES – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Pois não.
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O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT quer mudar a
orientação. Nós havíamos conversado com o Governo. Havia a expectativa de que se pudesse discutir mais esse
projeto, e mais uma vez há o entendimento que sim. Nós queremos mudar a orientação para “sim” também.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O PT muda para “sim”.
Vou encerrar a votação.
O SR. SIMÃO SESSIM – Sr. Presidente, as Comissões estão funcionando.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – As Comissões podem funcionar. Elas não podem deliberar.
O SR. CAIO NARCIO – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Pois não.
O SR. CAIO NARCIO (PSDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para usar neste momento a razão. V.Exa. tem tido a postura correta na condução da Casa, imprimindo um ritmo veloz nas
votações que interessam ao Brasil. Mas é importante, nesta primeira votação, como muitas pessoas estão deixando as Comissões ainda, estão saindo de seus gabinetes, que haja sensibilidade e paciência. Vamos ter uma
tolerância de mais 10 minutos – depois continuamos no ritmo que V.Exa. tem dado aqui na Casa —, pelo menos nessa primeira votação, principalmente porque V.Exa. não está consolidando a votação das conseguintes.
Acho que é razoável essa ponderação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Vamos aguardar um pouco, mas não muito.
O SR. CAIO NARCIO – Obrigado.
O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, chegou uma
orientação aqui de que os elevadores estão com problema. O pessoal tem dificuldade de chegar aqui. Então,
nós queremos retirar a nominal.
O SR. EDMAR ARRUDA (Bloco/PSC-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de
dar como lido discurso que trata dos pontos da reforma política. Eu quero deixar claro o posicionamento não
só do Deputado Edmar Arruda, mas também do PSC.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil vive um período de necessárias mudanças políticas, econômicas, tributárias, sociais, educacionais e tantas outras. O nosso povo hoje vê, entende e discute, com maior
criticidade, o que acontece no Executivo e no Legislativo e cobra mais transparência, credibilidade, ética, eficiência e igualdade representativa e participativa.
A cidadania deixou de ser apenas baseada em direitos e deveres, mas agora passa pelo caminho da luta por
mudanças, que consolida e aperfeiçoa a democracia. Entre as mudanças necessárias e urgentes, está a reforma política.
Nós fomos eleitos e aqui representamos cada brasileiro. Por essa razão, é preciso fazer uma leitura eficiente deste tema polêmico e complexo, que envolve a vida de todos, e assim contribuir para a construção de
uma administração pública competente e neutra.
Há anos a reforma política se arrasta no Congresso Nacional. Mas, agora, com a mobilização, participação
e debate de especialistas e da sociedade, pretendemos não apenas reformar, mas construir um novo sistema
político e eleitoral no Brasil. Agora é a hora de fazer acontecer.
Todas as mudanças preveem o combate à corrupção, o fortalecimento da democracia, a igualdade, a
ética, mas principalmente a moralização da política.
Neste discurso abordo alguns pontos sobre a reforma política: as coligações proporcionais; a federação partidária; a cláusula de desempenho; o voto obrigatório e facultativo; o fim das coligações; a reeleição e o mandato tampão.
Particularmente, estou confiante com o andamento dos trabalhos da Comissão Especial, dos pontos
abordados e do empenho dos membros. As audiências públicas e a análise de diversos pontos de vista da sociedade e de especialistas pretendem diminuir a distância entre o Estado e os brasileiros.
Estamos caminhando de forma eficiente para que a reforma política aconteça. Mas é preciso ressaltar
que o mais importante de tudo é que seja uma reforma para todos! Essa é a democracia que buscamos.
Sobre o fim das coligações proporcionais, a tendência é ser aprovada pela Comissão da reforma política.
A alteração deve estimular a fusão de partidos e, consequentemente, diminuir o número. As coligações montadas exclusivamente para períodos eleitorais deixam de existir; assim como a confusa distorção de se votar
em um partido e eleger candidatos de outra legenda. Ponto para o qual me posiciono favorável.
Com o fim das coligações apenas para os períodos eleitorais, o sistema proposto é o da federação partidária. Significa que os partidos com maior afinidade ideológica e programática devem se unir para atuar de
maneira uniforme em todo o País. Formada até 4 meses antes das eleições e com a obrigatoriedade de atuar
por 3 anos como se fossem um único partido, as coligações nas eleições majoritárias para Prefeito, Governador,
Senador e Presidente continuarão a valer. Chega de acordos eleitoreiros!
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A maioria dos membros da Comissão, assim como eu, defende a cláusula do desempenho que propõe
que o partido alcance no mínimo 2% dos votos válidos, apurados nacionalmente, e 1% em um terço dos Estados, para ter direito a tempo de mídia e ao Fundo Partidário.
Na pauta, a discussão também perpassa sobre a obrigatoriedade do voto. O posicionamento do PSC e
meu são para que o voto seja facultativo no Brasil, deixando ao critério do eleitor votar ou não. Mas, infelizmente, deve ser aprovado o voto obrigatório.
Contudo, o item que causa maior debate tem sido sobre a reeleição. Deve ser aprovado o fim da reeleição
para o Executivo, com mandato único de 5 anos e a coincidência de data para as eleições. Para o Legislativo eu
defendo, no máximo, duas reeleições. Mas meu posicionamento não reflete o desejo da maioria dos membros
da Comissão e, para este caso, não deverá haver mudanças.
Para que a coincidência nas datas das eleições seja possível, em 2016 os Prefeitos e Vereadores terão o
mandato até 2018. É o chamado mandato tampão. E, por esta razão, haverá a licença para que político concorra à reeleição em 2018, sendo, a partir de então, sem direito à reeleição para o Executivo e em um mandato
único de 5 anos.
Ainda há pontos a serem discutidos, entre eles o marketing político e o sistema de financiamento de
campanha.
Acredito que com as 40 reuniões da Comissão, com o comprometimento dos membros, em consonância
com os anseios dos brasileiros, o resultado será benéfico ao nosso sistema político e eleitoral.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O pedido de verificação é individual pela urgência.
Retirada a verificação. Vou cancelar, então, a verificação.
Eu retirei, ontem, as matérias sobre a mesa, para que todos tivessem conhecimento. Eu falei que votaria
hoje as matérias sobre a mesa até para evitar isso, para que alguém, antes de pedir a nominal, tivesse procurado e tivesse evitado isso.
Infelizmente, fez todo mundo vir e ficamos aqui, perdemos 15 minutos da sessão.
Então, eu vou seguir. Se porventura houver alguma objeção, por gentileza, avisem antes as objeções que
possam existir das urgências, pois podemos evitar perda de tempo na sessão.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Há sobre a mesa Requerimento nº 1.124, de 2015, dos Srs. Líderes.
REQUERIMENTO Nº 1.124, DE 2015
“Sr. Presidente,
Com base no art. 155 do Regimento Interno, requeremos regime de urgência na apreciação do PLP 13/2015,
que ‘Altera a redação do art. 3º da Lei Complementar 79, de 7 de janeiro de 1994, que ‘cria o Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN, e dá outras providências’.”
Sala das Sessões, 24 março de 2015. – André Figueiredo, Líder do PDT; Eduardo da Fonte, Vice-Líder
do Bloco Parlamentar PMDB, PP, PTB, PSC, PHS, PEN; Rogério Roso, Líder PSD; Celso Russomano, Líder
do Bloco Parlamentar Bloco PRB, PTN, PMN, PRP, PSDC, PRTB, PTC, PSL, PTdoB; Maurício Quintella Lessa,
Líder do PR; Wilson Filho, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PMDB, PP, PTB, PSC, PHS, PEN; Leonardo Picciani, Líder do Bloco Parlamentar PMDB, PP, PTB, PSC, PHS, PEN; Fernando Coelho Filho, Líder do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Não há oradores inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Em votação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam se acham. (Pausa.)
APROVADO.
O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o item 3, nós
somos contra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu já votei. Eu anunciei a votação.
O SR. MENDONÇA FILHO – Não, Sr. Presidente, mas tem que orientar.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu até alertei antes aqui. Pedi que alertassem.
O SR. MENDONÇA FILHO – Eu sei, Sr. Presidente. Tem um procedimento normal.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Veja bem, eu já votei a urgência. Eu não a trarei a Plenário enquanto não houver consenso, mas eu não posso voltar atrás na votação. Eu falei antes para que alertassem se
tivessem alguma dificuldade com alguma urgência, para a gente evitar uma nominal.
O SR. MENDONÇA FILHO – A urgência exige quórum qualificado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Não. Existe objeção ao quórum qualificado. Havendo a objeção...
O SR. MENDONÇA FILHO – Regimentalmente exige quórum qualificado. Ou tem consenso ou não pode
ser aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputado, então eu vou chamar o feito à ordem e vou fazer nominal.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – A Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico.
Está iniciada a votação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PMDB?
O SR. WASHINGTON REIS (Bloco/PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota “sim”,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PT?
O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Sim”.
Como vota o PSDB?
O SR. DANIEL COELHO (PSDB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o projeto é importante, pois dá a oportunidade de se ter fundos para os berçários das mulheres detentas. Então, o PSDB encaminha “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Bloco do PRB?
A SRA. ROSÂNGELA GOMES (Bloco/PRB-RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o PRB
vai encaminhar a votação “sim”.
Eu gostaria de pedir aos nobres Deputados que pudessem nos dar o apoiamento, haja vista que a propositura que nós iremos votar é de intensa e profunda importância para todas as mulheres que estão no sistema penitenciário.
Por isso nós iremos encaminhar o voto “sim”. Peço a este nobre Plenário que possa também encaminhar
o voto “sim”.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PSD?
O SR. ROGÉRIO ROSSO (PSD-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Sim”.
Como vota o PR?
O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós acabamos
de instalar a CPI do Sistema Carcerário no Brasil. Essa CPI foi instalada e na terça-feira será feita a eleição do
novo Presidente. Por certo, trataremos também do Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN. Precisamos muito
disso e nós precisamos resolver essa questão.
Por essa razão, o Partido da República encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PSB?
O SR. FERNANDO COELHO FILHO (PSB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSB, “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Sim”.
Como vota o Democratas?
O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Democratas vota “não”, Sr.
Presidente, porque o projeto que está sendo motivo de requerimento de urgência estabelece uma punição,
com relação àquilo que é recurso dos Estados, da ordem de 2%. E nós entendemos que, do ponto de vista de
posicionamento na Federação, não há sentido que se estabeleça como penalidade a retirada dos recursos, que
já são escassos, para o Fundo Penitenciário.
Votamos “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PDT?
O SR. MAJOR OLIMPIO (PDT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PDT vai indicar “sim”, Sr. Presidente, em relação à urgência, para posterior discussão do mérito desse projeto.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Solidariedade? (Pausa.)
Como vota o PCdoB? (Pausa.)
Como vota o PROS?
O SR. BETO SALAME (PROS-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PROS orienta “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PPS?
A SRA. CARMEN ZANOTTO (PPS-SC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o PPS orienta
“sim”. E já queria que pudéssemos pautar para votar também o mérito, em função de que precisamos melhorar
a situação das crianças filhas das detentas dos nossos presídios.
O SR. LUCAS VERGILIO (SD-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Solidariedade vota “sim”, Sr.
Presidente.
O SR. MENDONÇA FILHO – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputado Mendonça.
O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou recebendo
um apelo de vários Deputados para que mudemos o nosso posicionamento e discutamos o mérito oportunamente. Como eu tenho um compromisso de V.Exa. e dos Deputados que patrocinam o projeto de que o mérito
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não vai ser votado imediatamente, eu peço a V.Exa. que considere a mudança de posição do nosso partido e
aprove a urgência, para que a gente possa celebrar o...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – V.Exa. está retirando a verificação?
O SR. MENDONÇA FILHO – Vou retirar.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Então, está cancelada a verificação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – ESTÁ APROVADO O REQUERIMENTO DE URGÊNCIA.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Há sobre a mesa Requerimento nº 1.125, de 2015, dos Srs. Líderes.
REQUERIMENTO Nº 1.125, DE 2015
“Sr. Presidente,
Com base no art. 155 do Regimento Interno, requeremos regime de urgência na apreciação do PL
6.701/2013, que ‘Altera o art. 319-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que institui
o Código Penal para aumentar a pena pelo crime praticado por diretor de penitenciária e/ou agente
público que deixa de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio
ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo’.”
Sala das Sessões, em 24 de março de 2015. – André Figueiredo, Líder do PDT; Eduardo da Fonte,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PMDB, PP, PTB, PSC, PHS, PEN; Rogério Roso, Líder do PSD; Celso
Russomano, Líder do Bloco Parlamentar PRB, PTN, PMN, PRP, PSDC, PRTB, PTC, PSL, PTdoB; Maurício Quintella Lessa, Líder do PR; Wilson Filho, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PMDB, PP, PTB, PSC,
PHS, PEN; Leonardo Picciani, Líder do Bloco Parlamentar PMDB, PP, PTB, PSC, PHS, PEN; Fernando
Coelho Filho, Líder do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Para falar contra, Deputado Arnaldo Faria de Sá. (Pausa.) Ausente.
Para falar a favor, Delegado Edson Moreira. (Pausa.) Abre mão.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Em votação o requerimento de urgência.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se acham.
(Pausa.)
O SR. SÁGUAS MORAES – Para orientar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Orientação.
Como vota o PMDB?
O SR. NEWTON CARDOSO JR (Bloco/PMDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota
“sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PT?
O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a gente fica preocupado com esse projeto de lei aqui...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputado, a orientação se dá... Eu só quero ver se há oposição,
para saber se a votação vai ser nominal ou não.
O SR. SÁGUAS MORAES – A nossa orientação é “não”, mas eu preciso justificar por que, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Se a orientação de V.Exa. for “não”, significa que vamos para a
votação nominal.
O SR. SÁGUAS MORAES – Está bem.
É o seguinte, fica colocado aqui para o agente penitenciário o dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar. Nem sempre é por conta da cumplicidade do agente penitenciário que isso
vai acontecer. O próprio sistema, muitas vezes, não permite que isso aconteça. Eu acho que essa questão tem
que ser mais bem discutida. Por isso, nós somos “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – A Presidência solicita às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados
que tomem os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico.
Está iniciada a votação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PSDB?
O SR. DANIEL COELHO (PSDB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é extremamente
importante que o funcionário público, aquele que dirige presídio e facilita a entrada de telefone celular ou de
qualquer item ilegal dentro da unidade prisional seja punido com rigor.
O PSDB encaminha “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Bloco PRB?
O SR. MARCELO SQUASSONI (Bloco/PRB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PRB vota “sim”, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PSD?
O SR. ROGÉRIO ROSSO (PSD-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim”, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PR?
O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é mais do que
necessário que o diretor de penitenciária ou o agente público tenha cuidado com as coisas que ele faz, porque
eu tenho ouvido coisas do arco em relação a esses diretores, em relação a alguns deles, eu não posso generalizar, mas é um absurdo. Então, é preciso que haja a punição devida. Parabenizo-o pela votação desta urgência
na manhã de hoje.
O PR vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PSB?
O SR. FERNANDO COELHO FILHO (PSB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSB vota “sim”, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Democratas?
O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PDT?
Esta será a última urgência que eu vou deliberar hoje. Vou passar as outras para a semana que vem, para
que passemos aos itens da pauta da Ordem do Dia.
O SR. MAJOR OLIMPIO (PDT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PDT indica “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Solidariedade?
O SR. LUCAS VERGILIO (SD-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PCdoB?
O SR. ORLANDO SILVA (PCdoB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PCdoB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PROS?
O SR. BETO SALAME (PROS-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim”, Excelência.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PPS? (Pausa.)
Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PPS?
O SR. RUBENS BUENO (PPS-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votamos “sim”.
Gostaria apenas de destacar aqui o item sétimo, que é uma proposta que tipifica como crimes de terrorismo vários. Então, é muito difícil votar. Precisamos de mais tempo. Estou pedindo a V.Exa. mais tempo para
criar um grupo para estudar.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu já anunciei que esta será a última urgência de hoje. As outras
urgências ficarão para segunda-feira.
O SR. RUBENS BUENO – Obrigado.
O SR. EVANDRO GUSSI (PV-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PV vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PSOL?
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL vai votar
“sim”, mas quer voltar a uma questão de ordem. Quando nós fazemos encaminhamento de plenário, não se
abre o painel antes; quando se orienta a bancada, regimentalmente também não se deve abrir o painel antes.
Eu novamente quero dialogar com todos os Líderes desta Casa e dizer que não adianta mais as orientações de bancada. Elas não têm valor, porque se nós não usamos o tempo para orientar e convencer os pares
antes da votação, todos já votaram, não haverá mudança.
Então, peço a V.Exa. que volte ao Regimento e só abra o painel quando terminarem as orientações de
bancada. Vamos exigir isso: cumprimento regimental.
Peço aos Líderes que acompanhem essa orientação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota a Minoria? (Pausa.)
O SR. CAIO NARCIO (PSDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em relação à questão
do painel, eu não vejo prejuízo de o painel estar aberto durante a discussão. Se o Deputado estiver esperando
a indicação da sua bancada, ele vai esperar e vai votar. Se ele mudar de ideia durante a votação, ele pode vir e
mudar o voto dele. Não há necessidade de esperar o painel. Não há prejuízo na votação da matéria.
Eu concordo que o painel continue da maneira como está.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota a Minoria?
O SR. MORONI TORGAN (DEM-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu não entendo
essa votação do PT, porque um dos maiores esforços que nós fazemos é para tirar a comunicação dos presos
do presídio. Eu vejo agora o PT votando “não” a um projeto que vai justamente nesse sentido. Eu não estou
entendendo isso!
Nós sabemos que o crime organizado de dentro dos presídios só consegue ser crime organizado porque
a comunicação é preservada dentro dos presídios. Não dá para eu entender isso.
Quando temos um projeto desse nível, para punir aqueles que não cuidarem para que essa comunicação
seja evitada, eu peço até que o PT reconsidere, porque esse projeto, sem dúvida nenhuma, irá evitar a comunicação do crime organizado com as suas quadrilhas. E se isso acontecer, quem ganha é a sociedade.
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A Minoria vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Governo?
O SR. HUGO LEAL (PROS-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O Governo vota “sim”.
O SR. TONINHO PINHEIRO – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu vou encerrar a votação.
O SR. TONINHO PINHEIRO – Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um pedido.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Pois não, Deputado Toninho Pinheiro.
O SR. TONINHO PINHEIRO – Posso pedir?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Pois não.
O SR. TONINHO PINHEIRO (Bloco/PP-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria que V.Exa.
mandasse fazer uma pesquisa na Câmara – aqui se vota muita coisa —, que a gente pudesse ouvir a população
para a gente votar questões pontuais que melhoram a vida das pessoas.
A população está indo às ruas, pedindo o fim da corrupção, melhora na saúde, que está uma pouca
vergonha, a questão da educação. Portanto, que a gente vote aquilo que o povo está conclamando nas ruas.
Nós vimos aqui, há pouco tempo, 2 milhões de pessoas pedirem para votar os 10% da saúde. Até hoje
não foi votado nada.
E a gente foi chamado aqui de achacador. V.Exa. também foi chamado de achacador, e eu sei que V.Exa.
não é. V.Exa. está se mostrando uma pessoa competente, muito trabalhadora. Eu espero que, com humildade,
V.Exa. possa encomendar uma pesquisa para a gente votar as questões principais para a população.
Uma delas é a saúde, o fim da corrupção é outra e há a questão da educação: uma merenda escolar por
um copo de pinga é uma pouca vergonha. E as Santas Casas e os hospitais passando fome e mendigando melhorias na saúde, nós não podemos aceitar. E o povo já foi para as ruas.
Portanto, Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Obrigado, Deputado.
A SRA. ERIKA KOKAY – Sr. Presidente.
O SR. GIOVANI CHERINI – Sr. Presidente, 1 minuto, por favor. Giovani Cherini, do Rio Grande do Sul.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Pois não, Deputado.
O SR. GIOVANI CHERINI (PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria, Sr. Presidente, de
fazer um registro. O Deputado Celso Maldaner, de Santa Catarina, está recolhendo assinaturas das Lideranças
para votar o ato cooperativo.
Eu quero informar a esta Casa que já foi votada a preferência de votação, no ano passado, para votarmos
o ato cooperativo, do qual eu sou o Relator na Comissão de Finanças.
Então, Sr. Presidente, solicito a V.Exa., que tem feito um grande esforço para que esta Casa tenha valor,
tenha força e vote projetos importantes, que coloque em pauta o ato cooperativo, que irá dar a real tributação,
aquilo que as cooperativas devem e não devem pagar em termos de tributo em nosso País.
O cooperativismo precisa dessa votação. É o projeto mais importante do cooperativismo brasileiro, Sr.
Presidente.
Obrigado.
A SRA. ERIKA KOKAY – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Obrigado.
Com a palavra o Deputado Silvio Costa, por 1 minuto, para encerrar a votação.
O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PSC-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. comunicou que não vai mais votar nenhum requerimento, que esse é o último.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Hoje.
O SR. SILVIO COSTA – Sim. Eu quero só questionar porque V.Exa. disse ontem, por exemplo, que é um
regimentalista – e eu sei que é – e, portanto, não pode fazer isso. Tem que votar o requerimento, porque há
requerimento sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – É matéria sobre a mesa e é decisão da Presidência colocá-la ou
não no momento oportuno.
O SR. SILVIO COSTA – Mesmo requerimento da pauta?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Requerimento é matéria sobre a mesa.
O SR. SILVIO COSTA – Então.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Matéria sobre a mesa não é pauta. Então, é da competência da
Presidência colocar ou não em votação.
O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 1 minuto. Nós
somos favoráveis no mérito a esse projeto. A bancada está se colocando favorável ao mérito. Está votando a
urgência. Então, nós vamos mudar novamente a nossa orientação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu vou encerrar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Está encerrada a votação. (Pausa.)
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Item 1 da pauta:
PROJETO DE LEI Nº 3.131-A, DE 2008
(Do Senado Federal)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.131-A, de 2008, que altera os arts. 61, 121,
129 e 147 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e o art. 2º da Lei
nº 8.072, de 25 de julho de 1990 – Lei dos Crimes Hediondos, para prever como qualificadora
e circunstância que agrava a pena a hipótese de a vítima ou de o autor ser agente do Estado,
no exercício de cargo ou função pública ou em decorrência da mesma; tendo parecer da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, pela rejeição deste e dos PLs
3.716/04, 243/07, 4.493/04, 7.400/06, 137/07, 1.613/07, 1.852/07, 7.094/06, 456/07, 1.963/07
e 6.132/02, apensados (Relator: Dep. José Genoino). Pendente de parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania.
Tendo apensados (41) os PLs nºs 6.132/02, 3.716/04, 4.493/04, 7.094/06, 7.400/06, 137/07, 243/07,
456/07, 1.613/07, 1.852/07, 1.963/07, 5.813/09, 6.645/09, 308/11, 1.071/11, 1.133/11, 1.861/11,
2.184/11, 2.706/11, 3.557/12, 4.463/12, 4.612/12, 4.629/12, 4.642/12, 4.735/12, 7.043/14, 7.478/14,
7.961/14, 8.176/14, 8.258/14, 141/15, 194/15, 234/15, 273/15, 448/15, 449/15, 493/15, 529/15, 593/15,
842/15 e 846/15.
O SR. FABIO REIS (Bloco/PMDB-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem.
Eu só gostaria de agradecer a todos os colegas pelo requerimento de urgência do meu primeiro projeto
nesta Casa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Para oferecer parecer ao projeto pela Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, concedo a palavra ao Deputado João Campos.
O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB-GO. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esse projeto vem num momento muito importante da segurança pública do Brasil e da sociedade brasileira. Não seria
razoável que esta Casa não se posicionasse no momento em que policiais das diversas forças estão sendo abatidos no Brasil, por enfrentarem o crime, especialmente o crime organizado.
No ano de 2013, mais de 400 policiais foram assassinados. Quatrocentos e noventa policiais foram assassinados no Brasil em razão do enfrentamento ao crime. Em 2014, mais de 500 policiais foram assassinados
no ano. Em 2015, já temos uma média de dois policiais assassinados por dia. O Parlamento tem que reagir na
defesa daqueles que defendem o povo, que defendem a sociedade.
Por isso, Sr. Presidente, a manifestação deste Relator é pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela
boa técnica legislativa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RICARDO BARROS (Bloco/PP-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Ricardo
Barros votou com o partido.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Passa-se à discussão.
Para falar contra a matéria, concedo a palavra ao Major Olimpio.
O SR. MAJOR OLIMPIO (PDT-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, povo
brasileiro, a minha contrariedade inicial era sobre o projeto-mãe ou o projeto original, porque ele aumentava
a penalidade para quem ataca e mata policiais, mas aumentava, Deputado Moroni Torgan, a penalização para
policiais.
Nós não estamos em momento de discutir qualquer cerceamento da atividade policial. Mas, durante a
evolução da discussão desse projeto, está-se construindo, para ser votado nesta Casa, o projeto ideal. Ele vai,
sim, potencializar, majorar o apenamento para aquele que ataca o agente público, principalmente o policial, que
está morrendo nas ruas exatamente por ser policial; e não só no exercício da sua atividade, mas por ser policial!
Tenho também um projeto que está apensado, que estende também e torna crime hediondo – hediondo
vem de hedus, bode malcheiroso —, crime que fede para a sociedade! E matar agentes da lei é um crime que
fede para a sociedade! E, nos países mais avançados na legislação, como nos Estados Unidos, quem ataca um
policial paga por dois crimes: contra o ser humano policial e por ter atacado um agente de defesa do cidadão
e do Estado.
Nós estamos evoluindo para isso neste momento. Temos que deixar de lado as hipocrisias e colocar mecanismos que possam cercear...
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Também coloquei no projeto – e outros Parlamentares também – que o ataque contra o cônjuge e até
colaterais até segundo grau... Também, normalmente, o policial é vítima por vitimizarem a sua família, a sua
esposa e filhos, os seus pais. Ataques ao policial que está no exercício da sua atividade ou à sua família, em
função de ser um policial, acontecem o tempo todo. Tem que ser apenado severamente pela legislação.
Nós tínhamos um projeto original que foi até encaminhado e apresentado pelo Líder do PMDB e do PSDB.
(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Para concluir, Deputado.
O SR. MAJOR OLIMPIO – Uma pena de 30%, a metade da pena... Nós temos que evoluir para a hediondez desse crime e considerar um apenamento mais severo, minimamente com 50% a mais na pena.
O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós estamos
com um problema nesse texto.
Pediria a V.Exa. que, por favor, ficasse atento conosco também porque há uma discordância entre aqueles que trabalham na segurança pública em relação à lesão corporal – o Deputado João Campos inclusive está
ao lado de V.Exa.
Quanto ao crime hediondo, tudo bem, nós entendemos, mas há uma discordância em relação à lesão
corporal. Seria bom que refizéssemos esse texto ou então tivéssemos um substitutivo à altura daquilo que a
Polícia Militar, Civil, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal estão querendo também. É preciso rever
isso; é importante isso.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputado, a discussão está aberta. Vamos chamar os oradores.
Eu sugiro até que V.Exas. construam o acordo. Há dois destaques de preferência, um para o Projeto nº
846/15 e um para o Projeto nº 8.176/14.
Então, que votássemos o destaque de preferência de um deles, e o substitutivo viesse neles, porque o
projeto original tem parecer pela rejeição.
O SR. NILSON LEITÃO (PSDB-MT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para colaborar, só para
orientar os colegas que ainda não entenderam esse novo texto.
O texto é bem objetivo. No crime contra policiais estende-se para agentes carcerários. O caso de assassinato e de homicídio se torna crime hediondo.
O que tem, além disso, são emendas. Então, o texto do Senado fica totalmente fora. Nós estamos votando um novo texto, no qual não consta a preocupação do Deputado que falou. A preferência é para que fique
esse texto de forma objetiva.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu vou chamar o Deputado Delegado Edson Moreira.
Não. Agora, é favorável, Deputado Moroni Torgan.
O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se fosse o caso,
nós pediríamos até uns 5 ou 10 minutos para rever os textos. Seria muito importante revermos o texto que tem
a preferência. Nós pararíamos a votação por pelo menos 10 ou 15 minutos para chegar a um acordo, para que
não tenhamos um problema amanhã nesse sentido.
Sr. Presidente, estou dando a sugestão de que, se pudéssemos parar por pelo menos uns 10, 15 minutos,
para examinar melhor...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputado, a discussão pelos Deputados inscritos dará 10, 15 minutos, de qualquer maneira. Então, vão conduzindo V.Exas., e nós vamos conduzindo a discussão. Senão eu
tenho que proceder à votação de destaque de preferência. Existe o rito e o tempo.
Então, prefiro ir avançando no rito. E sempre há possibilidade de um acordo.
Deputado Moroni Torgan.
O SR. LINCOLN PORTELA – O.k., Sr. Presidente.
O SR. MORONI TORGAN (DEM-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esse
projeto é fundamental.
Há uma frase que é dita e não é bem conceituada, a frase de que o policial “tanto mata quanto morre”. Não
é bem assim. O policial, quando mata, mata no estrito cumprimento do dever legal; ele mata em legítima defesa,
própria ou de terceiro. Quando existem essas mortes é para a defesa da vida de terceiros, na maioria das vezes.
Então, não confundam a morte do policial com a morte daquele que efetuou um delito e que confrontou com o policial. Não dá para a gente fazer essa comparação, muitas vezes errôneas. De vez em quando há
um exagero? Há. Há um exagero. Mas, na maioria das vezes, o policial usa a arma para defender a vida da sociedade, defender a vida de um companheiro, defender a vida dele mesmo. Então, vamos entender isso com
clareza, para não exigirmos coisas indevidas.
Em segundo lugar, hoje nós estamos vendo um desrespeito do crime organizado às autoridades, e isso
tem que parar. Nós não podemos mais ver presos comandando presídios. Isso é ridículo. O agente penitenciá-
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rio tem que ter uma legislação que o proteja. Nós não podemos mais ver presos, aliás, bandidos confrontando
postos de polícia, confrontando delegacias, como se isso fosse uma grande afronta ao princípio da autoridade.
E onde não há o princípio da autoridade, há a baderna, há a violência, e a população fica refém dos bandidos.
A população tem que ficar sob o domínio da autoridade.
Esse é um dos projetos que garante à população que as autoridades terão proteção e, consequentemente, terão como dar proteção à sociedade. Se nós não garantirmos essa proteção às autoridades, ficará difícil elas
exercerem seu papel de proteger a sociedade.
Sras. e Srs. Deputados, esse projeto é importantíssimo. E não vamos comparar morte de polícia com
morte de bandido. O bandido, na maioria das vezes, morreu porque estava matando alguém da sociedade ou
confrontando com arma de fogo o policial.
O SR. ROGÉRIO ROSSO – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Com a palavra o Deputado Rogério Rosso. Em seguida, como Líder, falará o Deputado Chico Alencar.
O SR. ROGÉRIO ROSSO (PSD-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço esclarecimento à Mesa, até para a organização do pessoal das Lideranças e dos colegas da Casa, sobre o funcionamento
da Casa na semana que vem, para que possamos nos preparar para reunião do Colégio de Líderes. Qual será o
horário da reunião? Quando a pauta vai ser anunciada? Quais serão os dias e os horários, por favor?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Pois não, Deputado. Eu já disse mais de uma vez, mas sempre é
bom repetir, porque alguém pode não ter o conhecimento. Inclusive, avisei ontem que nós estamos fazendo
a sessão hoje pela manhã para facilitar o retorno.
Na segunda-feira, haverá sessão ordinária, com pauta normal, às 14 horas e reunião do Colégio de Líderes às 14h30min. Funcionaremos, segunda-feira e terça‑feira, até 19 horas. O compromisso é terminar a sessão
de terça-feira às 19 horas e liberar. Esse será o funcionamento da semana que vem.
O SR. ROGÉRIO ROSSO – O.k., Sr. Presidente. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Concedo a palavra ao Deputado Chico Alencar, pela Liderança
do PSOL.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, servidores...
Peço um pouquinho mais de som à Mesa, por favor, para eu não ter que falar gritando, afinal não tenho
a tonitruância do Deputado Silvio Costa, nem a invejo, embora sua inteligência e capacidade de provocação,
sim. O Deputado Deley, que ouviu tanto os gritos dos técnicos do Fluminense lá no gramado – é difícil escutar
às vezes, e às vezes é bom não escutar, porque eles xingam muito seus próprios jogadores —, não está ouvindo.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o senso comum, que às vezes se manifesta como opinião pública em pesquisas, é um elemento a se considerar, mas não é o melhor conselheiro para o trabalho legislativo.
Eu tenho ouvido constantemente aqui, sobre essas matérias relativas à segurança pública, que a população clama por mais cadeia, clama pelo fim da bandidagem – é óbvio que ninguém a aplaude, a não ser as
próprias corporações do banditismo, que existem, aliás, no meio político também —, e isso nos leva a querer
simplesmente entrar na linha do penalismo.
Nós do PSOL fazemos uma reflexão serena para dizer que esse caminho pode ser muito enganoso. Defende-se que haja mais e mais cadeias; que se vá para cadeia a partir de 15, 16 ou 12 anos; que não haja mais
diferença entre o ato infracional e o ato criminal; que tudo seja considerado como crime hediondo. Vamos com
calma. O policial é sempre o ungido que nunca erra, como se nós, por exemplo, autoridades públicas, nunca
errássemos e não cometêssemos crimes, em especial contra o Erário.
Esse espírito de casta e essa sede de vingança são más conselheiras para o que estamos fazendo aqui.
Nós temos que examinar cada matéria. Aqui, no próprio projeto em tela, há ainda elementos importantes
também. Os autos de resistência, que, sabemos, tantas vezes são forjados para justificar uma violência policial
inaceitável, não caminham aqui com a celeridade desses outros projetos.
Então, nós pedimos sensatez a esta Casa. Com sede de vingança, muitas vezes o povo, na emoção, quer
fazer justiçamento, mas nós temos o dever do equilíbrio, da racionalidade, de entender o conjunto do sistema
penitenciário brasileiro, que hoje é uma escola superior de criminalidade; da fruição da justiça, e não simplesmente modificar o Código Penal no quesito de penas, estabelecendo mais e mais penas, como se isso fosse
resolver. A experiência real da vida mostra que essa não é a solução última de todas as nossas questões.
Vamos examinar cada projeto em seus detalhes, em suas minúcias, para não cometermos desatinos e,
pensando que estamos enfrentando o problema da falta de segurança da população, agravá-lo mais ainda.
Por fim, Sr. Presidente, Dom Leonardo, Secretário-Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil –
CNBB, comunicou que ontem a coalizão da reforma política esteve com o Ministro Lewandowski, clamando ao
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Ministro Gilmar Mendes que devolva os autos do processo de inconstitucionalidade do financiamento empresarial da campanha.
Ele nos pediu também muito carinho e atenção para com as nossas crianças, para que não as tornemos
prisioneiras sem mais, como se está querendo.
Obrigado.
O SR. GLAUBER BRAGA – Sr. Presidente, eu queria saber de V.Exa. se eu poderia me inscrever para falar
dos requerimentos que estão sobre a mesa a respeito das mais variadas votações.
Se V.Exa. me conceder 1 minuto, eu terei a oportunidade de falar aqui sobre o acordo que está sendo
formatado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Vou dar 1 minuto a V.Exa., em caráter excepcional, mas completamente fora do Regimento.
V.Exa. tem 1 minuto.
O SR. GLAUBER BRAGA (PSB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado.
Sr. Presidente, nós estamos aqui tratando de norma penal. Como nós vamos tratar de norma penal com
um acordo formatado em 5 minutos, negociado em plenário sem passar por Comissão? Não podemos fazer
isso dessa forma!
Isto aqui não pode ser produção em série. Isto aqui não é fábrica de salsicha, que tem uma produção determinada. Temos um acordo formatado em 5 minutos sobre as principais normas do sistema penal brasileiro.
Meu Deus do céu! Nós não podemos votar matérias dessa forma, Sr. Presidente.
É este o apelo que eu faço: estas matérias que estão sendo discutidas aqui agora não podem ser deliberadas no dia de hoje desse jeito. É o apelo que eu faço aos Deputados e às bancadas de todos os partidos e o
apelo que faço também a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Para falar contra, concedo a palavra ao Deputado Delegado Edson Moreira.
O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA (Bloco/PTN-MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, ontem eu prestei atenção no que o Deputado Miro Teixeira falou com o Relator, que estava pedindo
o agravamento da reincidência.
Eu senti que o Deputado Miro Teixeira fez o papel de advogado do diabo. Por quê? Porque fez perguntas
doutrinárias. Por exemplo: a reincidência seria específica ou ampla? Reincidência é reincidência. Em relação a
crime doloso, o Relator teria que responder, no meu entendimento, que a reincidência seria ampla.
Bom, essa matéria já está vencida. Vamos falar sobre os crimes hediondos contra o policial. É muito fácil
o Deputado que está aqui no ar-condicionado dizer que isto aqui não é fábrica de salsicha, que isso é aquilo,
etc. Não é assim, não! Alguma coisa tem que ser feita pela segurança pública.
Quem está nas ruas e no embate diuturnamente – e eu, que já estive lá, já troquei, várias vezes, tiros com
bandidos e tive familiares perseguidos, sei que o PCC e outras facções do crime organizado, principalmente
no Rio de Janeiro, mandam os criminosos assassinarem familiares de policiais – sabe da importância da normatização penal urgente!
Esses casos já estão aqui há muitos anos, há muitos anos! E há quem está lá embaixo, nas ruas, andando
realmente. Sim, é proselitismo vir aqui dizer que tem que melhorar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo,
com história da carochinha de que as penitenciárias não recuperam ninguém. Não recuperam, mas poupam
vidas; não recuperam, mas poupam vidas dos que estão aí fora.
Eu prefiro o criminoso preso, na cadeia, ao criminoso nas ruas fazendo carnificina, matando, estuprando, roubando, causando pânico na população. Eu o prefiro na masmorra a matando gente de bem, gente que
produz. Então, é de suma importância, Sr. Presidente, que realmente seja feita alguma coisa.
V.Exa. está conduzindo muito bem os trabalhos, fazendo alguma coisa pela segurança pública. O Congresso, a Câmara em especial, precisam fazer alguma pela segurança pública!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Conclua, Deputado.
O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA – A resposta tem que ser dada pela Câmara, porque os policiais
que estão nas ruas precisam realmente de um escudo legal para agir em prol da população.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Com a palavra o Deputado Pompeo de Mattos, que falará favoravelmente à matéria. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Subtenente Gonzaga, que falará favoravelmente à matéria. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Lincoln Portela. Discussão da matéria. V.Exa. vai discutir? (Pausa.)
Coma palavra o Deputado Subtenente Gonzaga.
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O SR. SUBTENENTE GONZAGA (PDT-MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste momento, esta Casa, a Câmara dos Deputados, pode resgatar a autoestima dos policiais que estão
todos os dias nas ruas, enfrentando o pior cenário de segurança pública do Brasil.
O Projeto de Lei nº 3.131, está nesta Casa desde 2008, e até hoje não se construiu ou não havia sido construído nenhum entendimento para reconhecer a realidade que enfrentam os policiais deste Brasil.
Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que a taxa de homicídios no Brasil é de 24
para cada grupo de 100 mil habitantes. Mas para os profissionais de segurança pública esse número é de 71
para cada grupo de 100 mil. Portanto, a vulnerabilidade dos policiais, neste momento, no Brasil, é infinitamente
maior do que a vulnerabilidade dos demais cidadãos.
Nossa convicção é a de que a vida de um não vale mais do que a outra, mas o Estado não pode mandar
os seus policiais, os seus agentes para o enfrentamento sem as garantias mínimas.
Tipificar, qualificar o crime cometido contra policiais em razão de serviço ou em serviço e ainda torná-lo hediondo é uma necessidade, um reconhecimento que esta Casa e o Poder Executivo podem e devem dar
aos policiais. Somente no ano de 2014, 582 agentes de segurança pública foram assassinados no Brasil. Isso é
inaceitável!
Nós estamos fazendo um pedido aqui, trazendo o clamor que já esteve nesta Casa, no dia 25 de fevereiro, quando para cá acorreram policiais de todo o Brasil para pedir que a Câmara dos Deputados reconhecesse
essa vulnerabilidade e permitisse a tipificação de crime hediondo para quem assassina policiais, para quem
agride policiais, assim como a qualificação dessa pena.
Nós pedimos a todos os Deputados, de todos os partidos, que façam esse gesto de reconhecimento aos
policiais, garantindo minimamente que o crime cometido contra policiais – o homicídio, a lesão corporal gravíssima – seja considerado hediondo e que seja agravada também a pena.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Para falar contra a matéria, tem a palavra o Deputado Cabo Sabino.
O SR. CABO SABINO (PR-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de
pedir a atenção a todos os meus pares que estão nesta Casa para este projeto que nós deveremos votar em
poucos instantes.
O Projeto de Lei nº 3.131, de 2008, vindo do Senado, da maneira que está, prejudica em muito os profissionais de segurança pública. É um sonho antigo e um desejo de cada profissional que um crime desse, realmente, se torne hediondo. Mas da maneira que está pautado, um dos seus artigos traz que, no caso de lesão
corporal, inclusive cometida pelo profissional de segurança pública, vai ser aumentada a pena, que hoje já é
de um terço, para dois terços.
Ora, Sras. e Srs. Deputados, hoje o policial militar já paga uma pena maior do que a do bandido, porque
é acrescido a ela um terço da pena e agora querem acrescentar dois terços!
É importante que se diga que os Estados não têm uma retaguarda sequer para esses profissionais, nem
sequer uma defesa patrocinada por esses Estados existe, a não ser as associações e os sindicatos.
Votarei a favor, sim, de um projeto que torne hediondo os crimes praticados contra os profissionais de
segurança pública, inclusive os crimes de lesões corporais, mas não da maneira que está o Projeto de Lei nº
3.131. Muitas vezes – e aí eu falo com experiência de 20 anos de rua, não como alguém que escuta falar —,
nós prendemos alguém que está sob o efeito de entorpecentes, que se fere na viatura, e, quando chega à delegacia, nós somos acusados de lesão corporal.
Peço a todos os senhores e senhoras que não votem a favor do Projeto de Lei nº 3.131.
Só vou concluir, Sr. Presidente. Não votem a favor deste projeto, porque fazer isso é algemar a função
e o trabalho do profissional de segurança pública, que cuida cotidiana e diuturnamente das pessoas que nós
amamos, que é a nossa família, e do povo brasileiro que está na rua.
Muito obrigado.
O SR. MARCON (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Marcon, do Rio
Grande do Sul, votou com a bancada.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado
Gonzaga Patriota votou com o partido.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Não há justificativa de voto.
Para falar contra, tem a palavra o Deputado Paulo Teixeira.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PROS-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de o Deputado Paulo Teixeira falar, quero dizer que se referiram a mim em função de uma conversa aqui do corredor. Não
foi uma referência pelo menos leal, porque foi uma conversa no corredor.
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Então, eu quero dizer no microfone a V.Exa. que eu vou votar a favor deste projeto, considerando precipitada a maneira como está sendo votado – mas essa é uma discussão para o Plenário, é outra história.
Eu vou pedir agora ao Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados para, daqui
a 1 ano, trazer ao plenário a estatística do que se passou a partir da aprovação deste projeto.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Obrigado, Deputado Miro.
Com a palavra o Deputado Paulo Teixeira.
O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu venho
a esta tribuna para falar sobre o Projeto de Lei nº 3.131.
Trata-se de um projeto que vem do Senado Federal e prevê aumento de pena para aquele que matar um
agente público, matar um policial, e também há um aumento de pena para quando o policial matar alguém.
Esses são os dois termos aqui.
O referido texto diz o seguinte: “(...) por ou contra agente do Estado, em decorrência do exercício do cargo
ou função”.
São duas realidades que nós temos no Brasil – talvez, três: quando alguém mata o agente público; quando o agente público, havendo resistência, mata a pessoa; e há uma terceira situação, que é a do agente público
matar a pessoa sem haver resistência.
Esse projeto aqui quer trabalhar essas duas pontas: quando alguém matar um agente público e quando
um agente público matar uma pessoa.
Quando há resistência, há uma condicionante, pois se trata de uma situação em que não haverá pena
para o agente público. Mas, quando ele mata sem haver resistência, na legislação proposta há pena e se está
majorando a pena.
Nós temos trazido este debate aqui para que se faça a investigação do momento em que o agente público mata, para que, se se configurar a resistência, não haja pena; mas, caso contrário, deve esse agente público
ser apenado. Isto é, nós queremos afastar da vida das polícias aquelas pessoas que praticam crimes e que são
pessoas que agem fora da lei.
Por isso, o texto do Senado Federal, nesse artigo, nós defendemos. Nós queremos que se majore a pena
para quem mate um policial, mas, igualmente, se o policial matar, sem que haja razões para essa morte, também haverá majoração da pena.
Sr. Presidente, foi pedido a V.Exa. que fosse pautado o projeto sobre a investigação dos autos de resistência. Nós queremos apenas que eles sejam investigados, ou seja, que a perícia seja feita, que não se mexa
no local do crime e que se verifique se houve resistência, porque o estudo sobre os autos de resistência tem
mostrado que têm acontecido execuções, meras execuções, e que não há resistência.
O SR. JÚLIO DELGADO – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Pois não, Deputado Júlio Delgado.
O SR. JÚLIO DELGADO (PSB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas
saber se existe, sobre a mesa, requerimento a V.Exa. de encerramento de discussão.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Tem sim. (Pausa.)
Há requerimento pela urgência, porém, ainda não tem o número legal de Líderes. Está aberto a quem
quiser aderir, pela urgência.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Para falar a favor, Deputado Lincoln Portela.
O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, desculpe-me, mas
eu não entendi, por favor. Há um requerimento...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Requerimento de encerramento de discussão. Se quiserem aderir...
O SR. LINCOLN PORTELA – Ah, sim! O.k.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Porque não há requerimento em condições de ser votado.
O SR. LINCOLN PORTELA – Então, a favor do requerimento de retirada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Não, não é a favor.
O SR. LINCOLN PORTELA – E o do encerramento da discussão?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Não, V.Exa. está discutindo a matéria, inscrito para falar a favor do
projeto. É sua vez. V.Exa. quer falar?
O SR. LINCOLN PORTELA – Sou a favor do projeto. Só isso, para andarmos rapidamente e darmos celeridade.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Com a palavra o Deputado João Campos. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Rocha. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Rodrigo de Castro. (Pausa.)
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O SR. ALBERTO FRAGA – O Deputado Rocha está na tribuna, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O Deputado Rocha está na tribuna. É que daqui a gente não consegue ver a tribuna.
Tem a palavra o Deputado Rocha.
O SR. ROCHA (PSDB-AC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompanhando as matérias que estão
sendo pautadas, creio que esta Casa dá passos significativos, fazendo a sua parte no combate à violência e à
criminalidade em nosso País.
É verdade que a Câmara Federal não tem esse poder de resolver todos os problemas da segurança pública, mas, certamente, neste momento, esta Casa cumpre seu papel e atende a um clamor do povo brasileiro,
que anseia por mais segurança pública.
Nesse caso específico, Sr. Presidente, a sociedade brasileira cansou de ver policiais militares e policiais
civis com preço por suas cabeças. E esse projeto que transforma em crime hediondo, que agrava a pena para
aqueles que cometem crime contra policiais, contra agentes do Estado, atende a esse clamor dos profissionais
que dão sua vida para defender as famílias brasileiras.
É verdade que em outros países o crime contra um agente do Estado, o crime contra um policial não é
um simples crime contra a pessoa; é crime contra o Estado. Mas, certamente, esta Casa hoje cumpre seu papel
na valorização e no respeito aos profissionais de segurança pública.
Eu queria finalizar, Sr. Presidente, agradecendo a V.Exa. por ter a coragem de destravar projetos que estavam há anos engavetados aqui. Esta Casa certamente, sob a condução de V.Exa., vai dar sua contribuição para
a melhoria da segurança pública do povo brasileiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Para falar contrariamente, concedo a palavra ao Deputado Max Filho.
O SR. MAX FILHO (PSDB-ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, agora há pouco
ouvi atentamente a fala do Deputado Glauber, especialmente quando S.Exa. diz que isso aqui não é uma fábrica
de salsichas, não é produção em série. Veio-me à lembrança uma célebre frase de Otto Von Bismarck, que dizia
que as pessoas dormiriam melhor se não soubessem como são feitas as leis e as salsichas.
Na verdade, a Lei de Crimes Hediondos, quando votada, nos idos de 1990, pelo Congresso Nacional brasileiro, no afã de querer aumentar as penas para determinados tipos de crime, terminou por abrandá-las. Houve
um abrandamento das penas, de forma que, no meio jurídico – Deputado Givaldo Vieira, que foi meu colega
na Universidade Federal do Espírito Santo, no curso de Direito —, a Lei dos Crimes Hediondos é tratada como
uma lei hedionda, porque fez exatamente o contrário do que se propôs.
Neste momento, nós estamos discutindo uma circunstância agravante, quando o profissional, o policial
militar ou civil, o agente do Estado é vítima. O projeto original do Senado estabelece como circunstância agravante tanto o policial na condição de vítima quanto o policial na condição de autor do crime. A Câmara está
retirando a circunstância em que o policial é o autor, deixando apenas a circunstância dele enquanto vítima. É
isso o que nós estamos fazendo aqui. Por isso alguns Deputados têm encaminhado de forma contrária. Esse é
o debate que temos travado neste momento.
A minha posição é a seguinte: acho que muito mais do que o aumento das penas, o que pode frear a
violência e a criminalidade é a certeza da sua punição, é o combate à impunidade, e não somente o tamanho
das penas.
Portanto, entendo ser de bom alvitre que haja um debate maior acerca do tema. Não é um tema pacificado, haja vista que estou discursando aqui. Os Líderes ainda não pediram o encerramento da discussão, para
que nós façamos um debate mais aprofundado, no âmbito das Comissões Temáticas Permanentes específicas,
para podermos estabelecer uma votação dentro de um todo, porque, francamente, Sr. Presidente, o Código
Penal brasileiro, como foi aprovado em 1940, é melhor do que o sistema penal que nós temos hoje.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Para falar favoravelmente, concedo a palavra ao Deputado Rodrigo de Castro. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Nilson Leitão. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Alessandro Molon.
O SR. ALESSANDRO MOLON (PT-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esse
projeto traz ao debate um fato importante que vem chamando a atenção da população brasileira nos últimos
dias, nos últimos meses, nos últimos anos, que é o extermínio, a matança de agentes de segurança pública no
cumprimento de suas funções, muitas vezes apenas pelo fato de serem agentes de segurança pública. Não são
raros os casos de policiais ou de agentes de segurança que, tendo sido descobertos num ônibus, numa condu-
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ção, ou próximos à sua casa, como agentes de segurança, são executados por essa razão. É evidente que isso
merece uma resposta do Parlamento.
No entanto, Sr. Presidente, o objeto do debate que fazíamos há pouco é o fato de que a nossa Casa não
pode olhar só para isso. É preciso olhar para isso, é preciso dar uma reposta a esse problema, agravando, sem
dúvida nenhuma, a pena para crimes como esse. Nós vamos votar a favor do agravamento de penas por esse
tipo de crime. Discutimos isso na Subcomissão de Crimes e Penas da Comissão de Constituição e Justiça, da
qual eu fui Presidente. Debatemos esse tema, e chegamos a uma formulação para enfrentar este assunto, para
deixar claro que o poder público não aceita que um agente de segurança, uma autoridade no exercício das
suas funções e em função delas seja executado.
Abra-se aqui um parêntese para dizer que não se trata, Sr. Presidente, de tornar mais grave um assassinato de um agente de segurança, por exemplo, numa briga de trânsito ou numa briga de bar, do que o de outra
pessoa em outra situação; trata-se de agravar a pena quando o crime for praticado em razão de a vítima estar
no exercício das suas funções como agente do Estado. Aliás, o Estado brasileiro não pode tratar determinadas
vidas como mais preciosas ou menos preciosas do que outras; por isso, essa relação com o exercício das funções.
Mas não apenas isso, Sr. Presidente. É preciso olhar para o outro lado. E é por isso que nós estamos aqui
trabalhando, e acho que vamos caminhar na direção de um acordo para votar o projeto de lei de autoria dos
Deputados Paulo Teixeira, Miro Teixeira, Manuela d’Ávila, Fábio Trad e outros Parlamentares, que é o PL dos
autos de resistência.
Os autos de resistência são um problema gravíssimo no nosso País. Infelizmente, nós temos maus agentes
de segurança que usam das suas funções para executar, para exterminar, para praticar crimes. E nós queremos
que o Parlamento trate dessa questão também.
Então, vamos votar a favor do agravamento das penas para crimes praticados contra agentes de segurança, o que é grave e merece uma resposta dura. Mas também queremos, como foi acordado no Colégio de
Líderes, Sr. Presidente, que se vote o PL dos autos de resistência, para que se investiguem as mortes ocorridas
em confronto com agentes de segurança, que, no Brasil, têm um número assustador! Apenas no meu Estado
do Rio de Janeiro já houve ano em que as mortes em confronto com a polícia foram superiores às mortes em
confronto com todas as polícias norte-americanas, todas, de todas as cidades ou regiões americanas. Isso apenas no Rio de Janeiro, em comparação com todas as polícias americanas. É claro que isso não é razoável. São
todos crimes? Acho que não. Tenho certeza de que há ali no meio um caso de legítima defesa, sem dúvida nenhuma. Por isso é fundamental a investigação para separar o joio do trigo.
Sr. Presidente, somos a favor desse projeto, mas a favor também da votação imediata do PL dos autos de
resistência, de autoria do Deputado Paulo Teixeira e outros, para enfrentar esse problema.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Há sobre a mesa requerimento do Deputado Mendonça Filho,
que requer o encerramento da discussão e do encaminhamento.
Só há um inscrito para a discussão.
Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, na forma do art. 157, § 3° do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o encerramento da discussão e do encaminhamento do PL 313-A/2008.
Sala das Sessões, em 26 de março de 2015. – Mendonça Filho, Líder do Democratas; Rogério Rosso,
Líder do PSD; Lincoln Portela, Vice-Líder do PR; Rubens Bueno, Líder do PPS; Fernando Coelho Filho,
Líder do PSB; Leonardo Picciani, Líder do Bloco Parlamentar PMDB, PP, PTB, PSC, PHS, PEN; Esperidião
Amin, Vice-Líder do PP.
O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Se só há um inscrito, eu retiro
o requerimento, Sr. Presidente. Assim é mais rápido do que submetê-lo à votação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O.k.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Concedo a palavra ao Deputado Hugo Leal, para falar a favor.
(Pausa.) Ausente.
Declaro encerrada a discussão.
O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, isso não encerraria o encaminhamento também?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Não, pois tem inscrição para encaminhamento.
O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR – Sr. Presidente, peço a palavra pela Liderança do PCdoB.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Sim?
O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR – O ofício já está com V.Exa.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como é? Não entendi.
O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR – Pela liderança do PCdoB.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O Deputado Bruno Araújo, pela Liderança da Minoria, tem precedência.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Com a palavra o Deputado Bruno Araújo, pela Minoria.
O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a sorte bate às portas dos Ministros do Governo Dilma. E digo que a sorte bate às portas ministeriais
porque às vezes é muito difícil para um cidadão brasileiro que é convidado a ser Ministro de Estado, depois de
iniciado o Governo, perceber que o que no passado era lua de mel se tornou um pesadelo na relação entre o
Governo e a sociedade.
Muitas vezes, alguns desses brasileiros têm percebido o imbróglio em que o Governo está envolvido ou
metido, ou que há dissociação com os movimentos populares e a sociedade, eis que, às vezes, tem dificuldades pessoais para tomar iniciativa.
E a sorte pode bater à porta do Governo com episódios que conhecemos, como o do Ministro Cid Gomes, que encontrou a sua forma de ser demitido do Ministério da Educação. De maneira que a República ainda
está à procura de um Ministro da Educação do Governo Pátria Educadora que faz sistemáticos cortes na área
da educação. E a sorte bate à porta do Ministério do Governo Dilma quando o Ministro Traumann também
consegue arrumar uma forma de conseguir se salvar deste Governo, com a demissão de ontem.
É verdade que o Ministro Cid Gomes, pelo menos, teve o lucidez de esperar a convocação do Congresso
e aqui vir, pelo menos, para cumprir um chamamento à vara, um chamamento à via obrigatória, para, em tese,
evitar um crime de responsabilidade.
O Ministro Traumann, gozando de suas férias e sabendo do movimento e das decisões do Congresso
Nacional, tanto do Senado como da Câmara, tomou a iniciativa de pedir demissão, não só evitando um constrangimento de ter que explicar a atuação de seus robôs digitais, em agressão numa propaganda do Governo
petista, como em agressão também às redes sociais, às páginas do Facebook de diversos Parlamentares de
oposição – inclusive às nossas —, que se posicionam de forma legítima contra este Governo.
E há de se compreender que esse movimento não é só dos Ministros, que conseguem arrumar uma oportunidade de pular fora deste Governo, que foi abandonado por sua base aliada. E não por acaso, porque essa
mesma base aliada veio de um processo eleitoral que identificou, durante as urnas e agora, sobretudo com
os movimentos ocorrendo pelo Brasil afora, a absoluta dissociação entre o que foi no passado e o que é hoje
o conceito do Governo Dilma Rousseff. E a mais grave é quando as sinalizações são dadas dentro do próprio
partido, com duas das maiores Lideranças. Primeiro, quando o criador, o ex-Presidente Lula, diz a um quadro
histórico, e dos mais importantes do Partido dos Trabalhadores, Senador por um Estado dos mais politizados
do Brasil, o Senador Paulo Paim: “Olha, Paim! Vote com a sua consciência. Quem vota com a sua consciência, não
comete erro”. Ou seja, o Paim votando contra a orientação do PT.
E mais, quando o próprio Presidente do Partido dos Trabalhadores, o Deputado Estadual Rui Falcão, numa
reunião com os seus filiados, cita como exemplo o que era levado nos cartazes carregados durante o Governo
Allende, no Chile, no sentido de apoio ao Governo. E ele repetia aos filiados do partido, abre aspas: “É um Governo de (...)” Vou usar “três pontinhos”, em respeito àqueles que nos assistem pela TV Câmara, possivelmente
muitos menores de idade, em razão de o termo ser inapropriado para o horário, para a liturgia da tribuna ou
para ser veiculado pela TV Câmara: “É um governo de (...), mas é o meu governo.”
Esse é o ponto a que chegou a relação da Presidente da República, que não tem mais conceitualmente
o respeito do seu próprio partido, pelo contrário, tem a absoluta desconfiança da base aliada. E tem mais do
que o protesto; chega a ter, por parte da população, um nível de rejeição, um nível de absoluta indignação dos
mais importantes da história recente da nossa República.
Por isso, nós temos repetido: a crise que se abate sobre este Governo, além de ser resultado de um processo de enganação eleitoral, além de ser resultado de uma grave crise macroeconômica, que, infelizmente,
aponta para o seu agravamento ao longo de todo este ano, é significativamente o resultado de falta de liderança, de falta de respeito na relação entre Líderes e liderados, na falta de sintonia com uma Presidente eleita
de forma absolutamente artificial, com relação ao que ela dizia e o que agora diz.
Repito o que disse esta semana, quando li o discurso, a petição de impeachment, assinada pelo PT, contra o Governo Fernando Henrique Cardoso. O PT dizia, naquele momento, que se estava utilizando de uma
instituição republicana. Mas hoje atribui a movimentos e processos que possam vir a acontecer, no sentido de
um eventual processo de impeachment, o caráter de golpe. Isso afirma e mostra como o PT agia de uma forma,
quando José Genoíno pediu o impeachment do Presidente Fernando Henrique Cardoso, e como é hoje, quando
se defende atribuindo a esse instrumento constitucional um movimento de golpismo.
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Mais ainda: é importante a Câmara dos Deputados ter em mente que o Vice-Presidente da República, o
importante constitucionalista Michel Temer, que se sentou por duas vezes na cadeira onde está hoje Eduardo
Cunha, na explicação do recurso que indeferiu o pedido de impeachment contra Fernando Henrique, tendo
como autor, encabeçando o requerimento, o então Deputado José Genoíno, Líder do PT, afirmava que não havia
tipificação penal, e deixava claro que não havia nenhuma restrição à análise dos fatos imputados no primeiro
mandato, enquanto a solicitação do impeachment se estabelecia em relação ao segundo mandato.
Por isso, e por movimentos como o de Thomas Traumann e todos os outros que aconteceram no País,
pelas expressões do Líder do Presidente do Partido dos Trabalhadores e pelo voto de confiança do Presidente
Lula, mais na consciência do Paim do que na liderança da Presidente Dilma, o País mostra qual é o momento
político que nós vivemos. Há uma nítida falta de líder para conduzir um país com esta dimensão continental,
com uma das maiores populações do mundo, com uma grande diversidade cultural, mas também com uma
grave crise econômica.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O projeto foi emendado.
HÁ SOBRE A MESA A SEGUINTES EMENDAS DE PLENÁRIO:
EMENDA DE PLENÁRIO Nº 1
Art. 1° Acrescenta-se o inciso VII ao § 2° do art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que
passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 121 ..................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 2° ............................................................................................................................................................................................
VII – contra autoridade ou agente descrito nos art. 142 e 144 da Constituição Federal e integrantes
do sistema prisional, no exercício da função, ou em decorrência dela .
..........................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 2º O art. 1º da Lei nº 8.072 . de 25 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 1º ......................................................................................................................................................................................
I – homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que
cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, II, III, IV, V, VI e VII);
..........................................................................................................................................................................................” (NR)
Sala das Sessões, 25 de março de 2015. – Carlos Sampaio, Líder do PSDB.
EMENDA DE PLENÁRIO Nº 2
Suprima-se o § 8° do art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 proposto pelo PL n°
846, de 2015.
Sala das Sessões, 25 de março de 2015. – Nilson Leitão, Vice-Líder da Minoria; Leonardo Picciani, Líder
do Bloco Parlamentar PMDB, PP, PTB, PSC, PHS, PEN.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Para oferecer parecer às emendas pela Comissão de Segurança
Pública e Combate ao Crime Organizado, concedo a palavra ao Deputado Lincoln Portela. (Pausa.)
Os senhores não estão com o acordo pronto? O acordo tem que ser o parecer.
O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, temos
acordo, sim. O texto já está pronto aqui, com o Deputado João Campos. O texto já está pronto, já está apresentado e aqui está. E o aprovo, nos termos do substitutivo do Deputado João Campos.
Foi aprovado por todos os Parlamentares aqui que estavam em dúvida nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Nós vamos dar o cunho legal ao processo.
V.Exa. está apreciando as emendas. V.Exa. tem, então, que fazer uma subemenda substitutiva, nos termos
desse parecer que V.Exa. está trazendo à Mesa. É isso?
O SR. LINCOLN PORTELA – Aprovamos as Emendas nºs 1 e 2.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Vamos chamar o feito à ordem, senão não vai dar certo.
Nós temos duas emendas. Nós temos a Emenda Substitutiva nº 1 e a Emenda Substitutiva nº 2. São a
essas emendas, Deputado Lincoln, que V.Exa. está oferecendo parecer.
O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente, somos pela aprovação das Emendas nºs 1 e 2.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Pela aprovação das emendas. É o parecer.
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Só por 1 minuto, Deputado Esperidião Amin, senão não vamos
nos organizar.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (Bloco/PP-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Nós estamos mais uma
vez substituindo a Comissão de Constituição e Justiça. Eu quero assinalar que, pela primeira vez, eu vou homenagear o Deputado Silvio Costa.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Está certo.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN – Ontem, ele disse que a Comissão de Constituição e Justiça está se transformando em uma DP, com delegados e pastores, que eu respeito muito, predominando.
O acordo, do meu amigo João Campos e do meu querido teólogo, Lincoln Portela, configura exatamente uma associação construtiva. Mas nós devemos fazer com que a Comissão de Constituição e Justiça volte a
funcionar.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Não há menor dúvida, Deputado. É por isso que nós estamos
conseguindo trazer esse projeto, de 2008, portanto, depois de 7 anos, ao plenário.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN – A Comissão deve funcionar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu também concordo com V.Exa. Vamos fazer todos os esforços.
Esperamos que isso possa ocorrer.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Para oferecer parecer às emendas de Plenário pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, concedo a palavra ao Deputado João Campos.
O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB-GO. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, este é um
tema que, de fato, há muito tem inquietado esta Casa.
Lamentavelmente, a Casa ainda não tinha se debruçado sobre isto, ou seja, criar, dentro do arcabouço
jurídico, uma proteção ao policial brasileiro. Tanto é verdade que esta Casa já havia se preocupado com o fato,
que ao logo do tempo foram apresentados – não apenas nesta Legislatura, mas em legislaturas anteriores – 41
projetos tratando deste assunto, tratando desta matéria. Nesta Legislatura, temos alguns.
Eu queria, inclusive, na impossibilidade de destacar o conjunto de Deputados autores desses projetos,
destacar os Deputados Major Olimpio, Fraga e Gonzaga, entre outros companheiros aqui que são autores de
projetos mais recentes, para demonstrar apenas a preocupação do conjunto da Casa a respeito do tema.
Isso retrata também a preocupação da própria sociedade brasileira, que deseja ver o policial também
protegido. Nós não podemos contar com o policial civil, militar, federal, rodoviário federal, ou de guarda municipal, salvando as nossas vidas, mas, depois, sendo abatidos.
Esta Casa, portanto, toma uma decisão em um momento muito importante. Dizia há pouco que, em 2013,
490 policiais foram assassinados no Brasil em decorrência da sua atividade. Isso é inconcebível! Em 2014, mais
de 500 policiais foram assassinados no Brasil, em decorrência da atividade. Eu tenho certeza de que a sociedade
brasileira não aceita isso. Chega de violência! E violência contra aqueles que protegem o cidadão, pior ainda!
Agora, em 2015, a média de policiais assassinados está em dois ao dia! Não podemos conviver com um
ambiente desses.
De tal forma que é exatamente por estas razões, Sr. Presidente, que venho a esta tribuna para dizer que
este Relator aprova as Emendas de Plenário nºs 1 e 2, na forma da Subemenda Substitutiva Global ao PL nº 846,
de 2015, já distribuído ao Plenário e que agora apresento a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Passa-se à votação...
Primeiro, como Líder, o Deputado Rubens Pereira Júnior, do PCdoB.
Pergunto se os requerimentos que existem, de caráter obstrutivo, serão retirados.
O SR. ALESSANDRO MOLON (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, serão, dependendo da confirmação do acordo que costuramos aqui no plenário.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Pois não.
O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, retiro o item 2
de pauta.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Rubens Pereira Júnior,
para uma Comunicação de Liderança, pelo PCdoB.
O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR (PCdoB-MA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, membros da Mesa, nobres colegas Deputados, imprensa, galeria e funcionários da Casa, venho, pela Liderança do
PCdoB, registrar a reunião da bancada de Governadores do Nordeste com a Presidenta Dilma, realizada ontem,
com uma pauta político-administrativa.
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Discutiu-se a defesa do Estado Democrático de Direito, o pleno exercício e o pleno cumprimento da
Constituição Federal, como também a pauta administrativa, para que as políticas públicas possam ser elaboradas de forma integrada entre todos os Estados do Nordeste, garantindo, assim, a superação das desigualdades
regionais. Como não discutir a continuação de todos os contratos sociais já assinados e que os Governadores
não podem abrir mão de qualquer modo de execução, em especial o Minha Casa Minha Vida, os programas do
PAC, eis que nós não aceitamos nenhum tipo de atraso, nenhum tipo de restituição nem tampouco nenhum
tipo de limitação?
É importante destacar também nesta Ordem do Dia, assunto cogitado entre os Governadores e a Presidenta Dilma, a importância da taxação, ou dos impostos, sobre as grandes fortunas, desejo do Constituinte
originário, previsto na Constituição Federal, mas que até hoje não foi regulamentada por esta Casa.
Um dos Governadores, Flávio Dino, do Maranhão, pelo nosso partido, entrou também com uma Ação
Direta de Inconstitucionalidade por omissão, no Supremo Tribunal Federal, para se solucionar essa grave omissão legislativa.
É desejo da Constituição Federal que as grandes fortunas sejam tributadas, e é indispensável que parte
dessa tributação seja encaminhada para a saúde, como está no projeto da nossa Líder Jandira Feghali. Isso daria
um aumento na arrecadação de mais de 11 bilhões de reais. E eu duvido que... Qual é o Deputado Federal que irá
se posicionar contra a taxação das grandes fortunas, pregando aquilo que é um desejo da Constituição Federal?
Foi debatida também a necessidade – esta Casa atente para isso – de se colocar na Ordem do Dia uma
reforma política. Ora, não serve qualquer reforma política, mas sim uma reforma política progressista que
garanta a participação popular e a ampliação dos espaços, e que seja uma reforma política que venha para
democratizar as eleições, afastando o abuso de poder político-econômico, afastando o uso desnecessário da
vontade econômica sobre a forma de decisão das vontades políticas. Há também o combate à corrupção, que
em momento algum pode ser afastado.
Registre-se que toda essa pauta tem como objetivo a retomada do crescimento e a ampliação da distribuição das riquezas. Nós não podemos abrir mão do respeito à democracia.
Desse encontro com os novos Governadores destaca-se a carta assinada por todos eles, a Carta dos
Governadores do Nordeste, com respeito à democracia e à união e a favor da superação dessa instabilidade
política e econômica passageira, da retomada do crescimento e, principalmente, da distribuição das riquezas.
Destaco também o papel protagonista do Governador do nosso partido, do nosso Estado, Flávio Dino.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Passa-se à votação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Pergunto ao PT se vamos manter os requerimentos, para não
perdermos tempo.
O SR. ALESSANDRO MOLON (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, essa resposta só
depende do compromisso...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Bem, eu tenho que seguir a sessão. O requerimento...
O SR. ALESSANDRO MOLON – Sr. Presidente... Nós costuramos um acordo aqui...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Pois é. Eu fui informado do acordo. Eu não posso ser cobrado ao
microfone da posição acerca do acordo, se eles estão no plenário fazendo...
O SR. ALESSANDRO MOLON – Não, não...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu tenho que seguir o requerimento. Não tem jeito.
O SR. ALESSANDRO MOLON – Sr. Presidente, não é de V.Exa. que eu estou cobrando. Eu só peço aos
Líderes dos partidos que confirmem o compromisso de votarmos sem obstrução e sem compromisso com o
mérito do projeto que trata dos autos de resistência. Nós não obstruímos esse...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Não, mas sobre os autos de resistência, Deputado, eu já afirmei...
O SR. ALESSANDRO MOLON – O acordo foi esse, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu afirmei que a Presidência vai procurar reunir e marcará uma
data no futuro, como tem feito com todos os projetos polêmicos, ou não, para resolvermos no voto. Isso não
dependerá nem dos Líderes.
A Presidência já assumiu o compromisso de marcar uma data – sem compromisso com a data, mas será
no momento certo – para que o Plenário possa exercer o direito de decidir. Isso não depende dos Líderes. Isso
já foi declarado publicamente por mim.
O SR. ALESSANDRO MOLON – Sr. Presidente, perfeito. Não é isso que eu peço que os Líderes digam. Eu
só estava pedindo que eles se manifestassem quanto à votação sem obstrução, que é o que nós vamos fazer
hoje. Nós vamos retirar a nossa obstrução...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputado, nós não temos condição de saber o que vai acontecer
daqui a 1 mês, 2 meses.
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O SR. ALESSANDRO MOLON – Sr. Presidente, então, por que nós vamos retirar a obstrução?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Então, vamos votar com a obstrução de V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Sobre a mesa requerimento de adiamento de votação.
“Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, o adiamento da votação do PL nº 3.131/2008, por (2) duas
sessões.”
Sala das Sessões, 26 de março de 2015. – Ságuas Moraes, Vice-Líder do PT.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Para falar a favor, concedo a palavra ao Deputado Alessandro Molon.
O SR. ALESSANDRO MOLON (PT-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós temos o desejo de retirar
o “kit obstrução” e de votar a favor desse projeto. Fizemos um diálogo e estamos apenas pedindo o compromisso
de, da mesma forma que estamos votando esse projeto de lei, votarmos o PL que trata dos autos de resistência.
Nós queremos saber, sem querer atrapalhar a fotografia, se isso pode ser acordado; se os Líderes dos
partidos assumem o compromisso de votar o PL que trata dos autos de resistência, sem compromisso com o
mérito, aqui no plenário da Casa. Peço apenas o compromisso de não obstruírem a votação. É esta a indagação
que nós fazemos. Se isso for possível, Sr. Presidente, nós vamos retirar o “kit obstrução”, vamos votar o projeto.
Chegamos, com o Deputado Picciani, a uma redação. Ouvimos o Deputado Picciani, ouvimos o Ministério da Justiça. Agora, de nossa parte, queremos ouvir qual é a posição dos Líderes. É possível contar com essa
votação sem obstrução? Independente do mérito – cada partido aqui se posicionará como quiser —, é possível fazer isso sem obstrução ou não? Senão, Sr. Presidente, nós só vamos olhar para um lado do problema.
Esse problema é real, quero insistir nisso. Nós somos solidários aos agentes de segurança que são vítimas
de crimes, mas queremos também olhar os crimes cometidos por maus agentes de segurança. E é isto o que
o PL que trata dos autos de resistência propõe.
Então, vamos ouvir os Líderes. Por exemplo, como o PMDB se posiciona a respeito? Como o PT se posiciona a respeito? Como o PSB se posiciona a respeito? Como o PR se posiciona a respeito? Como o PDT se
posiciona a respeito?
Sr. Presidente, eu peço a V.Exa. que faça essa indagação aos Líderes. Feita essa indagação, nós podemos
ter a tranquilidade de votar sem obstrução.
E aí, Deputado Raul Jungmann, eu tenho certeza de que mais uma vez vou contar com a colaboração de
V.Exa. Aliás, publicamente, eu quero cumprimentar V.Exa. por sua honestidade intelectual.
O SR. RAUL JUNGMANN – Obrigado.
O SR. ALESSANDRO MOLON – Ontem, na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, debatendo
um tema sobre cujo mérito temos divergências, V.Exa. disse isso claramente, mas, quanto à constitucionalidade, V.Exa. foi de uma honestidade intelectual ímpar.
O SR. RAUL JUNGMANN – Obrigado.
O SR. ALESSANDRO MOLON – Eu quero aqui publicamente reconhecer isso e cumprimentar V.Exa. Por
isso, eu tenho certeza de que a palavra de V.Exa. terá utilidade.
Vamos votar o PL que trata dos autos de resistência sem obstrução e resolvemos rapidamente essa questão.
O SR. ALBERTO FRAGA – Para orientar contra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Há um primeiro requerimento, para o qual a orientação é a mesma, e o requerimento de adiamento de votação, que pede que seja nominal a orientação, e já foi feita favoravelmente pelo Deputado Alessandro Molon.
Primeiro temos que votar o requerimento de votação pelo processo nominal. São dois requerimentos.
Então, eu pediria celeridade àqueles que querem votar.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Sobre a mesa há o seguinte requerimento:
“Senhor Presidente:
Requeremos, nos termos do art. 117, inciso XII, combinado com o art. 186, inciso II, do RICD, que a
votação do adiamento da votação do PL 3.131/08 seja feita pelo processo nominal.”
Sala das Sessões, 26 de março de 2015. – Ságuas Moraes, Vice-Líder do PT.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Em votação o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Aqueles que forem pela votação nominal...
O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, peço a palavra para orientar a bancada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Concedo a palavra, para orientar a bancada do PSOL, ao Deputado Chico Alencar,
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O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, essas iniciativas
do PT colocadas pelo Deputado Molon que visam à busca de um acordo, para nós tão importante quanto
essa questão dos policiais civis, militares e todos os que têm por tarefa e função defender a população, são
meritórias.
Agora, nós também temos que considerar que há aqueles que transgridem a sua grande missão. Assim
como no mundo da política, canso de repetir, também há aqueles que não honram a própria investidura que
o povo concedeu.
Então, o projeto antigo sobre os autos de resistência é muito importante para que eles não sejam usados para acobertar atividades criminosas de policiais que operam contra a própria categoria e contra as suas
funções. A nossa sinalização, aliás, no sentido de apoiar o requerimento é para que tenhamos data, horário, dia
e o compromisso de votar a matéria dos autos de resistência.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Então, V.Exa. vota como? A favor da votação nominal ou não?
A SRA. ERIKA KOKAY – Sr. Presidente...
O SR. RAUL JUNGMANN – Sr. Presidente, peço a palavra, pelo PPS, para orientar a bancada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Um momentinho.
Deputado Chico Alencar, o PSOL vota a favor da votação nominal do requerimento de adiamento. É isto?
Vota “sim” ao requerimento? (Pausa.)
“Sim” ao requerimento. Mais alguém deseja orientar?
O SR. CELSO RUSSOMANNO – Sr. Presidente, peço a palavra, para orientar a bancada do PRB.
O SR. RAUL JUNGMANN – Peço a palavra, para orientar, Sr. Presidente, a bancada do PPS.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Tem a palavra V.Exa., para orientar a bancada do PPS.
O SR. RAUL JUNGMANN (PPS-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na qualidade de
ex-Presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e também na qualidade,
que muito me honra, de quem foi condecorado pela coordenação de todas as Polícias Militares do Brasil, eu
quero dizer que o nosso partido apoia o agravamento da pena para aqueles que levarem à morte ou vierem a
ter atitude similar em relação aos policiais militares e policiais civis.
Porém entendo, Sr. Presidente...
O SR. CELSO RUSSOMANNO – Sr. Presidente, o PRB orienta a bancada a votar contra o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Um momentinho. A palavra está com o PPS, Deputado.
O SR. RAUL JUNGMANN – Quero apenas concluir, Sr. Presidente.
Porém, queremos dizer que apoiamos a proposta do Deputado Molon e achamos que é preciso haver
um equilíbrio.
Achamos que é fundamental, Sr. Presidente, que esta Casa também tenha um acordo para votar o projeto sobre os autos de resistência – é o caso do Deputado Miro Teixeira e de outros mais. Por isso, fazemos um
apelo aos Líderes desta Casa, para que nós possamos ter dia, hora e um acordo para votar esse projeto.
Sem sombra de dúvida, queremos a proteção dos policiais militares, mas também queremos a proteção
da cidadania contra eventuais transgressões.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputado, me pediram que eu desse mais ou menos uma estimativa, para facilitar. Então, eu vou dar a estimativa: fixo o prazo em torno de 60 dias como limite máximo para
a matéria estar no plenário.
O SR. CELSO RUSSOMANNO – Sr. Presidente, pelo PRB, eu gostaria de chamar...
O SR. RAUL JUNGMANN – Poderia esclarecer, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu falei do limite máximo de 60 dias para a matéria estar na pauta.
O SR. RAUL JUNGMANN – O quê, Sr. Presidente, por favor?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O projeto que trata dos autos de resistência.
O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, baseado nesse
compromisso de V.Exa. e no acordo com as Lideranças já iniciado, nós retiramos esse “kit obstrução”, também
em acordo com o nosso Deputado Molon.
O SR. CELSO RUSSOMANNO (Bloco/PRB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, havendo acordo, não há necessidade da votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Não. Vai ser retirado o requerimento.
O SR. CELSO RUSSOMANNO – Então, vamos retirá-lo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Está cancelada, então.
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REQUERIMENTOS RETIRADOS PELOS AUTORES
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 189 § 4º do Regimento Interno, que a votação do PL 33131/08 seja feita artigo por artigo.
Sala das Sessões, 26 de março de 2015. – Ságuas Moraes, Vice-Líder do PT.
Requeremos, nos termos do art. 185, § 4°, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a quebra do interstício para a votação nominal do requerimento de votação artigo por artigo apresentado ao PL 3131/08.
Sala das Sessões, 26 de março de 2015. – Ságuas Moraes, Vice-Líder do PT.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Passa-se à votação.
HÁ SOBRE A MESA OS SEGUINTES:
REQUERIMENTOS DE DESTAQUE SIMPLES
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, destaque para votação em separado do § 6º do art. 2º contido no art.
2º do PL 3131/08.
Sala das Sessões, 26 de março de 2015. – Ságuas Moraes, Vice-Líder do PT.
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, destaque para votação em separado do § 5º do art. 2º contido no art.
2º do PL 3131/08.
Sala das Sessões, 26 de março de 2015. – Ságuas Moraes, Vice-Líder do PT.
REQUERIMENTOS DE DESTAQUE DE BANCADA
Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do art. 161, lI, e § 2°, combinado com o art. 117, IX do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, destaque votação em separado da Emenda nº 1, oferecida ao PL 3131/08.
Sala das Sessões, 26, de março 2015. – Célio Silveira, Vice-Líder do PSDB.
Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do art. 161, lI, e § 2°, combinado com o art. 117, IX do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, destaque votação em separado da Emenda nº 2, oferecida ao PL 846/15 (apensado 3131/08).
la das Sessões, 26, de março 2015. – Daniel Coelho, Vice-Líder do PSDB.
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, § 2° do Regimento Interno, destaque para votação em separado
do artigo 2º do PL 3131/08.
la das Sessões, 26, de março 2015. – Erika Kokay, Vice-Líder do PT.
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, § 2° do Regimento Interno, destaque para votação em separado do
§ 5º do artigo 2º do PL 3131/08.
Sala das Sessões, 26 de março de 2015. – Ságuas Moraes, Vice-Líder do PT.
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, § 2° do Regimento Interno, destaque para votação em separado do
§ 6º do artigo 2º do PL 3131/08.
Sala das Sessões, 26 de março de 2015. – Ságuas Moraes, Vice-Líder do PT.
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 161, § 2°, do Regimento Interno, destaque para votação
em separado do Art. 3º da Subemenda Substitutiva Global do relator ao PL 846/15.
la das Sessões, 26, de março 2015. – Ruben Bueno, Líder do PPS.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Vamos aos encaminhamentos.
V.Exas. abrem mão do encaminhamento? (Pausa.) Não. Então, vamos para os encaminhamentos, que
são dois.
Para falar contrariamente à matéria, concedo a palavra à Deputada Érika.

108

Sexta-feira 27

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2015

A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o projeto que foi aprovado aqui
a partir das subemendas retira dois elementos que são fundamentais.
Um deles, se é verdade, e eu concordo com isso, é que, quando se mata um agente público em função
da sua função, está-se assassinando o próprio Estado. O inverso também deveria ser verdadeiro, ou seja, quando alguém mata com dolo em função da condição que ocupa no Estado, também nós estamos possibilitando
que o Estado mate.
Portanto, Sr. Presidente, nós tivemos uma modificação no projeto que veio do Senado, ao retirarmos o
agravamento dessa pena cometida pelo agente público. Entretanto, isso será sanado com o compromisso que
aqui foi feito de discutirmos o projeto que trata dos autos de resistência.
E o projeto sobre os autos de resistência é muito simples: propõe apenas que se investigue. Não há nenhum anúncio de culpa; apenas propõe que se investigue. Os policiais, portanto, que trabalham na retidão da
lei – e são a esmagadora maioria – serão salvaguardados, obviamente, e teremos uma investigação absolutamente imparcial.
O que me causa espécie nesse projeto – e eu faço essa restrição para que possamos corrigir posteriormente, porque votarei a favor da proposição – é que nós tínhamos uma abrangência para todos os agentes
de Estado assassinados em função do exercício dessa condição de agente público, mas isso ficou restrito aos
policiais. Somos favoráveis que quem assassina policial tenha o agravamento da pena. Mas eu me pergunto:
como ficam aqueles que assassinaram os auditores fiscais, aqui em Unaí? Como ficam esses? Esses não terão
suas penas agravadas? Aqueles agentes públicos no exercício da sua função não foram assassinados por isso?
E esses assassinos não terão a sua pena agravada?
Então, Sr. Presidente, digo que há uma lacuna que precisa ser preenchida. Esse projeto, como está, terá
o meu voto favorável. Terá o meu voto favorável, com o compromisso que aqui foi firmado: de que analisaremos a necessidade de se investigar crimes ou atentados contra a vida provocados por agentes públicos. Mas
é preciso que nós sanemos este outro déficit: que nós tenhamos uma legislação que também assegure que
assassino de auditores, que assassino de fiscais, daqueles agentes que estão em defesa do patrimônio público
e do próprio Estado, também tenha suas penas agravadas.
O projeto tem o meu voto favorável...
(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Para falar a favor, concedo a palavra ao Deputado Moroni Torgan.
(Pausa.) Abre mão.
Concedo a palavra ao Deputado Delegado Edson Moreira. (Pausa.) Abre mão.
O SR. RAUL JUNGMANN (PPS-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só um esclarecimento, por favor. A votação será nominal ou não?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Pode ser ou não; depende de alguém pedir.
Com a palavra o Deputado Rodrigo de Castro. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Nilson Leitão. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Alessandro Molon.
V.Exa. abre mão? (Pausa.) Retira.
Para falar contra, tem a palavra o Deputado Glauber Braga.
O SR. GLAUBER BRAGA (PSB-RJ. Sem revisão do orador.) – Sras. e Srs. Deputados, não é possível que
não se perceba o que está acontecendo: fecha-se um acordo de plenário, em 5 ou 10 minutos, para decidir
alterações nas normas penais brasileiras. O que nós estamos vivenciando aqui no Parlamento – e não estou
falando especificamente em relação a esta votação – é a determinação de uma agenda que faz com que estejamos submetidos a uma escalada autoritária do Legislativo brasileiro, mais especificamente, da condução da
Presidência. Não é possível continuarmos nos submetemos a isso.
Na semana passada, os Deputados e as Deputadas Federais quase tiveram oportunidade de votar a flexibilização da tortura sem que nós soubéssemos que estávamos votando isso.
Nós temos que ter responsabilidade com o País, com o processo, com o que está acontecendo como
um todo.
A Liderança do Governo tem dificuldades de enfrentar o Presidente da Câmara, porque ainda existe uma
fragilidade institucional que precisa ser superada. O PSDB, por exemplo, e as Oposições agradam ao Presidente
da Casa, esperando ter nele aquele que vai facilitar a existência de um golpe. Nós não podemos mais fazer com
que a agenda conservadora seja colocada em pauta, como se nada estivesse acontecendo.
Deputados e Deputadas, o Deputado Jair Bolsonaro não seria tão eficaz no estabelecimento dessa agenda como tem sido o Presidente da Casa, Eduardo Cunha.
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Nós não podemos fazer com que as votações que estão sendo estabelecidas na Câmara dos Deputados
aconteçam com esta tranquilidade: “Olha, vamos conciliando por aqui, vamos conciliando por lá”. Em escalada
autoritária, o Presidente não usa mais Comissão e determina que o Deputado “x” ou “y” vá ao plenário dar um
parecer, dizendo que é favorável à matéria, sem saber o que está fazendo – porque os Deputados indicados
não sabem o que estão fazendo, dão pareceres sem ter conhecimento da matéria, para depois tirarem uma
bonita foto ao lado do Presidente.
Olha, eu não vou, no exercício da minha atividade Parlamentar, concordar com uma posição desse tipo.
Se o Presidente Eduardo Cunha quer estabelecer agenda conservadora para o Parlamento brasileiro junto com
alguns aliados, eu não vou ser parte desse processo. Enquanto eu for Deputado Federal, vou, sim, denunciar
quando matérias forem votadas dessa forma. (Palmas a apupos no plenário.)
O SR. SERGIO ZVEITER – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Tem a palavra o Deputado Sergio Zveiter.
O SR. SERGIO ZVEITER (PSD-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu não tenho procuração para me manifestar em nome de V.Exa., mas, com a devida vênia, com todo o respeito que merece o
eminente Deputado Glauber, a questão aqui é a seguinte: V.Exa. foi candidato a Presidente, e nós, aqui, democraticamente, concorremos à eleição, vencemos a eleição no primeiro turno e, sob a liderança de V.Exa., estamos aqui, hoje, trabalhando em benefício do nosso País.
Obviamente que aqui há pessoas que pensam de uma forma, há pessoas que pensam de outra forma,
todos de forma respeitável. Só que quem ganhou a eleição preside, e a maioria decide. Então, as matérias que
estão sendo trazidas aqui vão ser decididas, e quem tiver mais votos levará o placar favorável. (Palmas.) O que
não pode é as questões, projetos de lei há mais de 10 anos parados aqui, não serem decididas, sob o argumento
de que a agenda é conservadora. Não é conservadora! É a agenda do País, do Brasil, do Parlamento. (Palmas.)
O SR. CARLOS MARUN – Sr. Presidente...
O SR. MARCUS PESTANA – Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar o Deputado Glauber.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Passa-se à votação...
O SR. MARCUS PESTANA – Sr. Presidente, eu fui citado. Gostaria de falar.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Pois não.
O SR. MARCUS PESTANA (PSDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro
lugar, o espaço regimental foi desvirtuado, porque era hora de encaminharmos a matéria, e não houve encaminhamento.
Mas o Deputado Glauber, perdoe-nos, faz um ataque generalizado – como uma metralhadora giratória
—, desrespeitando o Colégio de Líderes, o Plenário, o Presidente da Câmara, as oposições, numa mistura de
uma coisa confusa, esquizofrênica e totalmente descosturada, inclusive, misturando confrontos regionais que
não dizem respeito a esta Casa.
O PSDB só pede uma coisa – nós temos uma bússola clara: não meça o PSDB por sua confusão. Nós não
somos birutas de aeroporto. Eu só peço o seguinte: “inclua-nos fora” dessa confusão mental, desse ataque generalizado.
Segurança pública é uma questão essencial. Esta Casa não é feita de 513 idiotas. Há um Colégio de Líderes, há uma mecânica institucional, há uma Mesa dirigente, e um Deputado não pode dar esse ar generalizado, como se estivesse havendo um golpe, como se estivéssemos maquinando um golpe, e, ao mesmo tempo,
atropelando o Regimento e patrocinando uma suposta agenda conservadora.
Então, o PSDB repudia essas palavras. (Palmas.)
O SR. CARLOS MARUN – Sr. Presidente, eu gostaria de falar também.
O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, peço a palavra, pelo PSC.
O SR. ALBERTO FRAGA – Vamos votar, Sr. Presidente!
O SR. WILSON FILHO – É uma questão de bom senso...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Vamos votar. Depois V.Exas. se pronunciam.
O SR. CARLOS MARUN – Positivo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Em votação a subemenda substitutiva às emendas de Plenário e ao
PL 846/15 oferecida pelo Relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, ressalvados os destaques.
Art. 1º Acrescenta-se o inciso VII ao § 2º do artigo 121 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 121 ..................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 2º ............................................................................................................................................................................................
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VII – contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes
do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em
razão dessa condição .
.......................................................................................................................................................................................... (NR)
Art. 2º Acrescenta-se o § 12 ao art. 129 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 129 ..................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 12. Se a lesão for praticada contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição
Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da
função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até
terceiro grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de um a dois terços” (NR)
Art. 3º O art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º ......................................................................................................................................................................................
I – homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que
cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, II, III, IV, V, VI e VII);
l- A – lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 29) e lesão corporal seguida de morte (art. 129,
§ 39), quando praticadas contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição
Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da
função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até
terceiro grau, em razão dessa condição;” (NR)
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. WILSON FILHO – Sr. Presidente, por uma questão de bom senso...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Orientação de bancadas.
Como vota o PMDB?
O SR. RONALDO BENEDET (Bloco/PMDB-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o
PMDB vai orientar, mas primeiramente eu queria parabenizar o Deputado Fabio Reis pelo projeto de lei, que
vai diminuir muito o uso de celulares dentro dos presídios.
Com relação a esse projeto, eu quero parabenizar o nosso Líder, que se empenhou em um projeto que
acabou dando a solução necessária para o País, pois nós vamos contemplar, com certeza, a garantia de menos
agressão contra os agentes de segurança, principalmente os policiais. A profissão de policial é a única, que eu
conheço, neste País, em que se sai de casa todos os dias para receber um tiro ou para receber um processo.
Por isso nós temos, na qualidade de Deputados, de dar sustentação a esse homem, que representa a força do
Estado, para defender o cidadão nas ruas.
A orientação do PMDB é para que se vote “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O Bloco PMDB vota “sim”.
Como vota o PT?
O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pelo acordo construído com as Lideranças aqui e pelo compromisso de V.Exa. de colocar em votação a matéria que trata do auto
de resistência nos próximos 60 dias, o PT vota “sim” também.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PSDB?
O SR. DANIEL COELHO (PSDB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, este é um momento, com certeza, para deixar felizes o povo brasileiro e todos os Deputados que fazem parte desta Casa.
Aqueles que estão nas ruas, lutando pela segurança do nosso povo, arriscando sua vida, colocando em risco
sua família, merecem a proteção legal que o projeto oferece.
É muito importante o que acontece hoje aqui: o policial, o agente penitenciário, suas famílias, seus filhos,
suas esposas vão poder ficar mais tranquilos após a aprovação deste projeto.
O PSDB vota “sim”.
O SR. WILSON FILHO – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. WILSON FILHO (Bloco/PTB-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de orientar a bancada, quero expressar uma questão de bom senso.

Março de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 27

111

Vários Parlamentares me procuraram dizendo que não puderam votar na última votação nominal, mas
estão presentes na Casa, trabalhando na tarde de hoje. Então, para evitar um pedido de verificação nominal,
peço a V.Exa. que confirme, através da fala dos Parlamentares ao microfone, as justificativas na última votação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputado, não podemos ter a cada minuto um procedimento
diferenciado. Infelizmente, eu não poderei fazer isso. Se for por causa disso que ocorrerá uma votação nominal,
que ocorra uma nominal. Eu não tenho condições de, a cada dia, a cada minuto, voltar atrás e tomar decisões
antirregimentais.
Não existe justificativa para quem, infelizmente, não compareceu. Naquela votação, inclusive, eu disse
que não consolidaria. O fato de votar nesta segunda não consolida a primeira. Eu avisei no início que havia um
nítido processo de obstrução – no início —, de tentar pedir verificação dos requerimentos de urgência, com o
intuito de impedir a sessão. Então, para acabar com a obstrução, eu avisei que não consolidaria.
O SR. WILSON FILHO – Concordo com V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Bloco PRB?
O SR. CARLOS GOMES (Bloco/PRB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em homenagem a nossa gloriosa Brigada Militar do Rio Grande do Sul e a todos os policiais do nosso Brasil, o PRB orienta
que se vote “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PSD?
O SR. DELEGADO ÉDER MAURO (PSD-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em nome
de todos os policiais brasileiros, eu quero dizer que nós policiais e o povo deste País não temos o menor receio
de que o auto de resistência venha à votação, porque os policiais deste País hoje fazem parte das instituições
mais fiscalizadas do mundo. Tenham a certeza de que o policial, quando sai de casa hoje, sai só com a certeza
de que pode não voltar, porque pode morrer em conflito com o bandido.
Se o auto de resistência, por alguns que andam na contramão do que pensa e do que vive o povo brasileiro, vier a ser aprovado neste Parlamento, tenham certeza de que o policial só terá duas certezas: a de que ele
vai sair e vai morrer em confronto com o bandido, ou a de que, se ele sair e matar o bandido, terá que ser preso.
Isso é andar na contramão do que pensa o País.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PR?
O SR. CABO SABINO (PR-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós do PR e os integrantes da Frente Parlamentar da Segurança Pública temos a honra de poder votar este projeto neste dia. E o
PR, partido do bem, em defesa da segurança pública deste País, sente-se mais honrado ainda de orientar que
se vote “sim”.
O SR. FERNANDO COELHO FILHO (PSB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSB vota “sim”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – PSB, “sim”.
Como vota o Democratas?
O SR. ALBERTO FRAGA (DEM-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se V.Exa. me permite, eu preciso falar um pouquinho.
Com o que se dá aqui hoje, Sr. Presidente, resgata-se uma coisa chamada “motivação” para aquele que
oferece a sua vida em troca de pessoas que não pensam na vida dele, que doa a própria vida para defender a
população.
Eu fico triste, depois de quatro mandatos, de ainda ver pessoas que defendem o lado ruim da sociedade. Nós estamos pedindo aqui apenas e tão somente que aquele que está matando policiais... A sentença de
morte, a pena de morte neste País já está estipulada para o policial. E eu não ouço discursos mirabolantes ou
ilativos da Esquerda em defesa da família do policial.
O que se está fazendo aqui hoje é uma obrigação desta Casa. E eu quero dizer a V.Exa.: não se deixe levar por esses...
(O microfone é desligado.)
O SR. ALBERTO FRAGA – Eu concordo com o Deputado Sergio Zveiter: nesta Casa há 513 Parlamentares, e há os que pensam e os que não pensam, os que têm a cabeça oca e os que, quando veem as suas ideias
sendo derrotadas, só sabem atacar.
Aí do seu lado estão pessoas que defendem a sociedade brasileira com o risco da própria vida. E eu quero agradecer aos colegas que estão sensibilizados.
E que venha o auto de resistência! Eu não defendo policial bandido, não. Ao contrário de V.Exas., que
defendem bandidos! Nós queremos o bem da sociedade.
E é por isso que eu parabenizo V.Exa. por essa coragem, por essa altivez. Quero dizer a V.Exa. que, enquanto tivermos voz, eles não vão calar nem nós nem V.Exa.
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Muito obrigado.
O voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PDT? (Pausa.)
O SR. SÁGUAS MORAES – Sr. Presidente, nós fomos atacados!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Não, Deputado, não houve ataque específico a ninguém.
O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Nós precisamos do mínimo de
respeito, Sr. Presidente! Esse Parlamentar não tem respeito pelos outros Parlamentares.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Não, Deputado. Todos têm que se respeitar nesta Casa. Todos têm
que ser respeitados. Não houve um ataque específico a quem quer que seja.
Eu condeno ataques de qualquer lado, inclusive aqueles que são feitos contra a própria Presidência, os
quais não deixei que impedissem que eu desse curso à sessão.
Vamos votar, que é o que o povo brasileiro espera de nós.
Prorrogo a sessão por 1 hora.
Como vota o PDT?
O SR. MAJOR OLIMPIO (PDT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT neste momento se irmana com todos os Parlamentares desta Casa, pois estamos num momento histórico de sinalização
no sentido de proteger aqueles que protegem a sociedade com o sacrifício da própria vida, de verdade. Esse
é um juramento que a cada dia é cumprido pelo policial, se necessário for. Não são palavras jogadas ao vento.
Estão ao seu lado apoiadores da polícia brasileira, policiais que chegaram aqui pelo voto, democraticamente, para dizer ao povo brasileiro que, neste momento, sentem orgulho da Câmara dos Deputados.
E o PDT também se posiciona neste momento. O PDT tem 20 Deputados representando-o no País, Deputados que têm consciência, que não se pautam por molecagem nem...
(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Conclua, Deputado.
O SR. MAJOR OLIMPIO – Justamente no momento em que vamos votar, no momento em que votamos,
no momento em que respeitamos este Plenário, nós exigimos respeito!
E mais: daqui a 60 dias, nós vamos derrotar aqui, no voto, sem obstrução. Isso é o que se tem a fazer a
quem quer proteger bandido. O povo não quer proteção a bandido. Nós vamos derrotar no voto!
Parabéns ao Congresso Nacional!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Solidariedade?
O SR. CARLOS MANATO (SD-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na mesma linha do
que disse o nosso Presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, o Deputado Alberto Fraga – para a
nossa felicidade, nesta Legislatura há dezenas de policiais militares, bombeiros militares, delegados de polícia;
isso deu um novo gás a essa Frente no Congresso Nacional —, aqui na Câmara dos Deputados, nós vamos seguir essa linha. Estamos juntos com V.Exa.
Há diversas propostas relativas à segurança pública nesta semana que nós temos que melhorar, e o povo
está clamando por isso.
O Solidariedade, Sr. Presidente, vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PCdoB?
O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR (PCdoB-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, este
projeto, de fato, é uma proteção ao bom policial e à sua família.
Portanto, o PCdoB votará “sim”, mas faz questão de registrar a importância, já assumida por V.Exa., Sr. Presidente, de incluir, dentro do possível, o projeto que também preserva a sociedade do mau policial. O PCdoB
votará “sim” e pede a V.Exa. que inclua o projeto sobre o auto de resistência na Ordem do Dia da Câmara dos
Deputados assim que possível.
O SR. DANIEL COELHO – Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem, com base no art.
77 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Pois não, Deputado Daniel Coelho.
O SR. DANIEL COELHO (PSDB-PE. Questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é constante a presença no plenário de assessores do Poder Executivo, que abordam Deputados e interferem na votação.
Eu pediria a V.Exa. que solicitasse o respeito ao Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – A Mesa Diretora da Câmara, ontem, deliberou sobre esse ponto,
da restrição da utilização do plenário.
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Não há Parlamento no mundo que permita a desorganização e o acesso facilitado que permite o nosso
Parlamento. Às vezes até por culpa dos próprios Parlamentares, que peitam os seguranças e introduzem no
plenário pessoas não autorizadas, inclusive pessoas que, como ontem eu denunciei, vamos fiscalizar, porque
votam em votações simbólicas, levantando os braços, como se Parlamentares fossem.
A Mesa vai estabelecer uma restrição. Já estabeleceu ontem uma restrição, um cadastramento. E também vai estabelecer um cadastramento temporário, para identificar aqueles que terão permitido, através de
cadastramento temporário, o ingresso no plenário.
Então, àqueles que não são autorizados com crachá e que não estejam nessa condição eu peço que não
fiquem no plenário. Peço à segurança que não os mantenha no plenário.
Aqueles representantes do Poder Executivo que porventura tenham acesso ao plenário poderão tê-lo e
o terão, por determinação da Mesa, em virtude de qualificação prévia e de cadastramento temporário.
A normatização da utilização do plenário é fundamental, não só para que o Parlamentar possa exercer
o seu mandato conforme foi a sua representação, mas também por respeito a todos. Isto aqui é o Parlamento.
O plenário é o manto sagrado da utilização da representação da democracia, e nós não podemos permitir que
ele se vulgarize, pela presença de pessoas que não têm o direito de ter acesso a ele.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Vamos continuar a orientação de bancadas.
Como vota o PROS?
O SR. BETO SALAME (PROS-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta matéria não
trata de um debate sobre o que é de esquerda e o que é de direita. Há 15 dias, esta Casa aprovou requerimento
de urgência em relação à proposta de anistia a policiais envolvidos em movimentos reivindicatórios por melhores condições de trabalho e salariais. Naquele momento, a pauta não poderia ser considerada conservadora.
Muito pelo contrário. Hoje estamos debatendo aqui uma pauta tão importante quanto aquela, de proteção, de
valorização da autoridade policial, daquele que vai para a rua proteger os cidadãos. Então, sem dúvida alguma,
Sr. Presidente, este debate tem que continuar.
Pela valorização dos nossos policiais, pela valorização das nossas autoridades públicas, pela valorização
do Estado brasileiro, o PROS vota “sim”, Excelência.
O SR. SILAS FREIRE – Sr. Presidente, peço a palavra para um esclarecimento sobre o mérito da matéria.
Por favor.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Pois não.
O SR. SILAS FREIRE (PR-PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, as Guardas Municipais
também estão contempladas no art. 144.
Sr. Presidente, digo isso porque estou recebendo muitas comunicações. As Guardas Municipais estão
preocupadas. Mas as Guardas Municipais também estão contempladas.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PPS?
O SR. RAUL JUNGMANN (PPS-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a nossa arma
aqui é a palavra, é o convencimento, é a persuasão. E eu não creio que nós precisemos gritar ou exacerbar essa
participação.
O PPS defende, apoia e vota “sim” a este projeto, mas o PPS, em defesa dos bons policiais, não defende
os maus policiais. E nós queremos o equilíbrio entre a defesa do bom policial, que hoje receberá essa salvaguarda do Plenário desta Câmara dos Deputados, e a defesa da corporação dos policiais, contra os bandidos
que, infiltrados na corporação, merecem ter o justo castigo.
Acreditamos no cumprimento do acordo, sancionado pelo Presidente, de que, nos próximos 60 dias, estaremos votando aqui a proposta sobre o auto de resistência.
O PPS orienta o voto “sim”, ressalvado o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PV?
O SR. EVANDRO GUSSI (PV-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV é também sensível à demanda da sociedade. Qualquer um de nós pode ser atraído para a violência, contrariamente à nossa
vontade. Um policial ou agente de segurança em sentido amplo é atraído para a violência por decisão pessoal
quando sai da sua casa e ali destina a sua vida, a vida dos seus familiares, muitas vezes, a proteção das pessoas,
a proteção da segurança física de cada um dos cidadãos.
Daqui reverencio o Deputado William Woo, que, na nossa bancada, é policial e tem defendido os direitos
dos policiais. O Deputado William Woo disse uma coisa importante: “Não existe mau policial. Aquele que diz que
é mau policial, na verdade, não é um policial, é um criminoso”.
Na defesa dos policiais, dos agentes em geral, o PV vota “sim”, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós, evidentemente, consideramos que o monopólio da força, pelo Estado Democrático de Direito, tem de ser exercido. E
há os servidores da segurança pública com essa missão.
Evidentemente, por isso, repelimos esse discurso baixo, raso, demagógico, eleitoreiro, de que quem diverge está defendendo bandido. Repudiamos isso. Nós entendemos que o projeto, no processo de negociação de afogadilho aqui, tem gravíssimos problemas. Ele estende a ampliação de punição grave e forte a quem
atenta letalmente contra os servidores da segurança pública – e isso é correto —, até parentes de terceiro grau.
Cria-se um ambiente de extensão familiar.
Em segundo lugar, estamos banalizando o crime hediondo. A lesão corporal também entra nesse rol.
Portanto, na redação final, queremos afirmar o nosso voto favorável, caso os destaques para suprimir
essas demasias que pioraram, na nossa visão, o projeto original sejam aprovados.
O nosso voto, no momento, por essas razões, é “não”.
O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, o PSC quer se posicionar.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Conclua, Deputado.
O SR. CHICO ALENCAR – Não nos sentimos atingidos pela fala do Deputado Glauber. Achamos, sim, que
há muito atropelo aqui, em prejuízo da boa prática legislativa.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota a Minoria?
O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, o PSC quer se posicionar.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota a Minoria?
O SR. SILVIO COSTA – Antes da Liderança do Governo, o PSC quer falar.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O PSC está no Bloco.
O SR. MORONI TORGAN (DEM-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quem não vota este projeto pelo menos não está votando pela segurança do policial. Pelo menos
isso. Isso é lógico. Então, que isso fique bem claro.
Quero dizer, quanto ao outro projeto, que, se nós chegamos a um acordo neste, vamos chegar a um acordo no outro também. Eu não vejo problema. Esta é a Casa dos acordos. Então, não precisamos temer quanto
a isso, porque ninguém defende policial bandido. Nós defendemos bons policiais, que são a grande maioria.
Neste momento, Sr. Presidente, eu quero agradecer a esta Casa, em nome dos policiais, em nome das
famílias dos policiais. Os partidos, em sua grande maioria, estão votando para defender a vida dos policiais.
Portanto, eu quero dizer, em alto e bom som, em nome dos policiais, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito
obrigado, Câmara dos Deputados, por pensar e defender a vida dos policiais. As famílias dos policiais agradecem muito isso. Muito obrigado.
O voto é “sim”.
O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, o PSC.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Governo?
O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Governo vota “sim”.
No entanto, eu quero fazer duas considerações. A primeira – e o Deputado João Campos sabe disto – é
a seguinte: o projeto está sendo votado porque nós produzimos o acordo, se não, os bons policiais não teriam
neste momento a alegria de ver esta Casa votando por unanimidade este projeto – quase por unanimidade.
Nós produzimos o acordo. Portanto, o Governo produziu o acordo.
Em segundo lugar, quando eu estava saindo do Palácio e chegando ao plenário, ouvi algumas vozes ou
alguém acusando a Esquerda de defender o bandido. Sr. Presidente, nós já construímos um grau de maturidade na democracia brasileira que não comporta mais essas vozes do além que ficam imputando à Esquerda
aquilo que não é característica da Esquerda. (Palmas.)
Portanto, Deputado João Campos, nós construímos esse acordo, como vamos construir também o acordo para a votação do projeto sobre os autos de resistência. Porque é assim a democracia, é assim o processo
legislativo, e não há herói nem anti-herói. O que há é uma Casa que se comprometeu com o mérito do projeto.
E nós vamos consolidar este projeto, Deputado João Campos.
Portanto, o Governo vota “sim”, sempre atento ao Brasil. Nós estamos fazendo justiça aos bons policiais.
Aqui não há debate ideológico. Nós estamos fazendo justiça com esse importante acordo que nós produzimos.
Vivam os bons policiais do Brasil!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Em votação a subemenda substitutiva às emendas de Plenário e
ao Projeto de Lei nº 846, de 2015, oferecida pelo Relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania,
ressalvados os destaques.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Os Srs. Parlamentares que a aprovam permaneçam como se
acham. (Pausa.)
O SR. SÓSTENES CAVALCANTE (PSD-RJ) – Peço verificação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Calma. Eu nem proclamei o resultado.
O SR. COVATTI FILHO (Bloco/PP-RS) – Peço verificação conjunta, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – V.Exa. tem que verificar o resultado.
O SR. JOSUÉ BENGTSON (Bloco/PTB-PA) – Peço verificação também – do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Sem resultado, não se pode verificar.
APROVADA.
O SR. SÓSTENES CAVALCANTE – Peço verificação, Sr. Presidente.
O SR. JOSUÉ BENGTSON – Peço verificação conjunta, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Verificação concedida.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – A Presidência solicita às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados
que tomem os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico.
Está iniciada a votação.
Atingido o número de 257 Deputados, eu encerrarei a votação.
O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero reafirmar a posição firme do PDT, em defesa da segurança do nosso País. Os policias são aqueles que, fardados
ou civis, armados ou não – e temos as Guardas Municipais, que não são armadas —, dão segurança, dão equilíbrio, dão tranquilidade à população.
Nós sabemos que, como em toda atividade, como em toda profissão, existe gente boa e existe gente
ruim. É claro que na polícia existe, mas a imensa maioria, quase a totalidade, é de pessoas honradas, decentes,
preparadas, capacitadas para a função e para a missão.
Por isso, é importante a votação e a aprovação deste projeto, para criminalizar com penas maiores aqueles bandidos que não têm medo da polícia, que enfrentam a polícia, que matam policiais. Não pode ficar por
isso mesmo. Nós precisamos dar uma resposta.
E a prova está no fato de que não é por acaso que, para esta Casa – e eu acredito que tenha sido pela
primeira vez —, elegeram-se tantos Deputados policiais civis e policiais militares, oriundos das forças públicas
de segurança. É exatamente porque a população escolheu os seus representantes, porque precisa, nesta Casa,
de vozes que se levantem em defesa da segurança.
Sr. Presidente, o PDT vota a favor deste projeto.
O SR. JOSUÉ BENGTSON (Bloco/PTB-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado Josué Bengtson votou com o PTB na votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Concedo a palavra ao Deputado Carlos Marun.
O SR. CARLOS MARUN (Bloco/PMDB-MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, utilizo a
palavra em função do fato de que não poderia me quedar silente diante das palavras inconsequentes e desrespeitosas proferidas pelo eminente Deputado Glauber Braga.
Inicialmente, faço minhas todas as considerações aqui proferidas pelo Deputado Pestana, do PSD. Cem
por cento das suas palavras são apoiadas pela nossa bancada.
Em segundo lugar, faço referência especial ao fato de o Deputado Glauber Braga ter se referido a Parlamentares, tecendo a seguinte consideração: “Emitem parecer sem saber do que estão falando, sem saber do que
se trata”. Deveria o Deputado Glauber Braga relacionar os Deputados que pensa que têm esse tipo de atuação
indigna.
Em terceiro lugar, Sr. Presidente, quero dizer a V.Exa. que, com o ritmo que está aplicando aos trabalhos
do Parlamento, especialmente da Câmara dos Deputados, está resgatando o nosso orgulho de sermos Parlamentares. V.Exa. tem feito com que a Câmara dos Deputados tenha uma produção legislativa excepcional. Isso
hoje serve de motivo de orgulho para todos nós.
Parabéns, Sr. Presidente! Parabéns à Mesa Diretora!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Está encerrada a votação. (Pausa.)
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Ficam prejudicados os Destaques de Bancadas de nºs 1 a 5 e os
Destaques Simples nºs 1 e 2.
REQUERIMENTOS A QUE SE REFERE O SR. PRESIDENTE:
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, destaque para votação em separado do § 6º do art. 2º contido no art.
2º do PL 3131/08.
Sala das Sessões, – Ságuas Moraes, Vice-Líder do PT.
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, destaque para votação em separado do § 5º do art. 2º contido no art.
2º do PL 3131/08.
Sala das Sessões, – Ságuas Moraes, Vice-Líder do PT.
Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do art. 161, lI, e § 2°, combinado com o art. 117, IX do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, destaque votação em separado da Emenda nº 1, oferecida ao PL 3131/08.
Sala das Sessões, 26 de março de 2015. – Célio Silveira, Vice-Líder do PSDB.
Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do art. 161, lI, e § 2°, combinado com o art. 117, IX do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, destaque votação em separado da Emenda nº 2, oferecida ao PL 846/15 (apensado 3131/08).
Sala das Sessões, 26 de março de 2015. – Daniel Coelho, Vice-Líder do PSDB.
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, § 2° do Regimento Interno, destaque para votação em separado do artigo 2º do PL 3131/08.
Sala das Sessões, – Erika Kokay, Vice-Líder do PT.
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, § 2° do Regimento Interno, destaque para votação em separado do § 5º
do artigo 2º do PL 3131/08.
Sala das Sessões, – Ságuas Moraes, Vice-Líder do PT.
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, § 2° do Regimento Interno, destaque para votação em separado do § 6º
do artigo 2º do PL 3131/08.
Sala das Sessões, – Ságuas Moraes, Vice-Líder do PT.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Destaque de Bancada nº 6, do PPS:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 161, § 2°, do Regimento Interno, destaque para votação
em separado do Art. 3º da Subemenda Substitutiva Global do relator ao PL 846/15.
Sala das Sessões, 26 de março de 2015. – Rubens Bueno, Líder do PPS.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Não há oradores inscritos.
O SR. SIMÃO SESSIM (Bloco/PP-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação anterior, eu teria votado “sim”, em defesa do policial. Não me conformei de não poder ter votado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Em votação.
Passemos à orientação de bancada quanto à votação do destaque.
Como vota o Bloco Parlamentar PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN?
O SR. NEWTON CARDOSO JR (Bloco/PMDB-MG. Pela ordem. sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o
Bloco Parlamentar PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN vota “sim”.
O SR. RUBENS BUENO – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Pois não.
O SR. RUBENS BUENO (PPS-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como autor da proposta, eu gostaria de chamar a atenção do Plenário para o fato de que nós estamos votando aqui uma proposta
que foi enxertada em plenário, que fala de considerar lesão corporal crime hediondo.
A gravidade de votarmos isso está em indicar que nós estamos aqui nos transformando num grande
Estado policialesco. O mesmo direito que têm... A gravidade da pena para aqueles que agredirem policiais já
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está consolidada no projeto. Há uma proposta de acordo formulada pelo Deputado Molon, e nós concordamos com aquele acordo.
Todos nós queremos trabalhar, mas considerar crime hediondo a lesão corporal é uma aberração jurídica, é uma agressão ao mundo civilizado, e nós temos que compreender isso, como cidadãos e seres humanos.
Por isso, Sr. Presidente, eu estou apresentando este destaque, pedindo a atenção do Plenário, porque
não existe nada igual em nenhum lugar do mundo.
O SR. LELO COIMBRA (Bloco/PMDB-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado
Lelo Coimbra votou com o partido na última votação.
O SR. RUBENS BUENO – Sr. Presidente, eu estou chamando a atenção de V.Exa. pelo seguinte: não existe
isso em nenhum lugar do mundo. Nós estamos inovando na violência pela violência. Por isso, nós queremos
que seja apreciado o destaque e chamamos a atenção de todo o Plenário para que derrubemos isso e aprovemos, sim, o aumento de pena, mas não a classificação de crime hediondo para lesão corporal.
O SR. VALMIR PRASCIDELLI (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado
Valmir Prascidelli votou com a bancada na última votação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Antes de continuarmos a orientação, faço um esclarecimento:
esclarecem aqui os Relatores que não se está classificando como crime hediondo a lesão corporal. Está-se agravando a pena na metade. Não se está classificando como crime hediondo a lesão corporal.
V.Exa. tem o direito de votar como quiser. Eu tenho só que esclarecer o que estão pedindo, para que não
se faça confusão. É aumento da pena na metade do que é hoje. É isso que está sendo votado.
Coo vota o Bloco Parlamentar PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN?
O SR. NEWTON CARDOSO JR (Bloco/PMDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
complementando, é para crimes contra agentes públicos de segurança.
Portanto, a orientação do PMDB continua sendo “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Sim” ao texto.
Veja bem, este aqui é um destaque supressivo. Quem quiser manter o texto vota “sim”; quem quiser
suprimi-lo vai votar “não”.
Como vota o PT?
O SR. ALESSANDRO MOLON (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós vamos
acompanhar o PPS nesse destaque, porque, de fato, o art. 3º da subemenda aprovada inclui no art. 1º da Lei nº
8.072, de 1990, esses crimes. Essa lei é a Lei de Crimes Hediondos. O Deputado Rubens Bueno tem razão. Estão
incluindo na Lei de Crimes Hediondos esses crimes, inclusive a lesão corporal.
Vamos corrigir esse erro, para a nossa Casa não passar a vergonha de ter aprovado uma coisa dessas,
aprovando o destaque.
Por isso, nós votamos “não”, acompanhando o destaque do PPS.
O SR. IZALCI (PSDB-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Deputado Izalci votou com o partido.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Com a palavra o Relator da matéria na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, Deputado João Campos.
O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB-GO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu preciso fazer um esclarecimento. É verdade que todos precisam saber o que estão votando, e esse texto precisa ser mantido, Sr. Presidente. Não há nenhum absurdo. Uma coisa é sustentar que nós estamos classificando o crime de lesão corporal como hediondo, porque, ao não explicar isso, fica a ideia de que um tapa na cara de alguém passará a ser
crime hediondo.
Não; o texto é claro. A lesão corporal que nós estamos classificando como crime hediondo é a gravíssima.
O bandido dá um tiro no policial, que fica incapacitado para o resto da vida, e isso não pode ser classificado
como crime hediondo? Qual é a outra modalidade de lesão corporal que estamos classificando como crime
hediondo? É a lesão corporal com resultado morte. A lesão corporal leve e a lesão corporal simples, essas não...
Para essas, há apenas aumento de pena.
Agora, a lesão corporal gravíssima, que incapacita o policial para o resto da vida, ou aquela que tem resultado morte, essas têm que ser consideradas crimes hediondos, sim. E não há nem o que...
(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Então, eu tenho que corrigir o que eu disse, porque me falaram
aqui uma posição.
O SR. RUBENS BUENO – Isso, Sr. Presidente. Era isso que eu ia pedir.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu não posso também, intelectualmente, levar o Plenário a erro.
Então, V.Exa. está, sim, considerando lesão corporal como hediondo. Porém, a lesão corporal gravíssima.
É isso?
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O SR. MARCOS REATEGUI (Bloco/PSC-AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado Marcos Reategui votou com o PSC.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Vamos mostrar ao Plenário a realidade, para que decida conforme ela.
O SR. JOÃO CAMPOS – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu peço desculpas ao Plenário por ter feito aquela afirmação. Eu
fui levado a erro aqui atrás.
O SR. MORONI TORGAN – Para esclarecer, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO CAMPOS – Sr. Presidente, permita-me falar um pouco mais.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu vou permitir que todos falem, porque isso é grave.
O SR. MORONI TORGAN (DEM-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há dois tipos de
lesão corporal: a lesão corporal com o aumento de pena de um a dois terços, como V.Exa. disse; e, agora, a lesão
corporal grave, aquela que incapacita, e a lesão corporal grave seguida de morte, que é a considerada então.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O.k. Está esclarecido.
O SR. MORONI TORGAN – Por isso, essa confusão.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Está esclarecido. O Plenário tem condições de votar.
O SR. JOÃO CAMPOS – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota Bloco Parlamentar PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN? (Pausa.)
Como vota o PSDB?
O SR. JOÃO CAMPOS – Sr. Presidente, eu preciso dar uma informação complementar.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Pois não.
O SR. CHICO ALENCAR – É uma feira livre – que é ótima, mas não aqui.
O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB-GO. Sem revisão do orador.) – O destaque do PPS, se acolhido, não permitirá que nem mesmo o crime de homicídio seja hediondo. O destaque do PPS tira a hediondez inclusive do
crime de homicídio.
Portanto, o destaque merece ser rejeitado.
O SR. ALESSANDRO MOLON – Sr. Presidente, mas mantém o aumento de pena.
O SR. RUBENS BUENO – Sr. Presidente, é preciso esclarecer.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Esperem aí, esperem aí! Eu quero... Senão vamos ficar na balbúrdia e vamos morrer na praia em um projeto importante, para o qual havia um grande acordo.
Eu vou permitir que o Relator esclareça com calma e com tranquilidade e vou pedir às bancadas que façam a orientação. A partir daí, o Plenário decide.
Relator, gostaria que V.Exa. esclarecesse com muita calma, para que todos tivessem conhecimento daquilo que vai ser votado.
O SR. JOÃO CAMPOS – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, penso que esta oportunidade é ímpar. De
fato, todos nós precisamos ter segurança quanto ao nosso voto.
O projeto torna o crime contra militares das Forças Armadas, torna o crime contra policiais de qualquer
Força, inclusive das Guardas Municipais, torna o crime contra integrantes da Guarda Nacional de Segurança
Pública, bem como contra seus familiares, homicídio qualificado.
Isso significa o quê? Para o homicídio simples, a pena é de 6 a 20 anos; para o homicídio qualificado, é
de 12 a 30 anos. Ao tornar esse homicídio qualificado, nós colocamos no art. 3º do projeto um dispositivo que
torna essa modalidade de homicídio qualificado hediondo, por uma simples razão: se nós não o classificarmos
como hediondo, o bandido mata um policial e é condenado, por exemplo, a 18 anos. Segundo a Lei de Execução Penal, ao condenado a 18 anos por um crime de homicídio não hediondo bastará cumprir um sexto da
pena, que corresponde a apenas 3 anos, para ir para o regime semiaberto, que é a liberdade. Isso é um absurdo!
Por outro lado, se nós classificamos o crime como hediondo, o condenado, se primário, terá que cumprir
dois quintos; se reincidente, três quintos da pena, para poder postular a progressão da pena.
Lesão corporal. Nós temos, no Código Penal, no art. 129, quatro modalidades de lesão corporal: a primeira,
simples, é punida com detenção; a segunda é a lesão corporal grave; a terceira, a gravíssima; a quarta, a lesão
corporal com resultado morte. Para todas as quatro, o projeto aumenta a pena. As duas últimas – a lesão corporal gravíssima, aquela em que o bandido, por exemplo, atira no policial e o incapacita para o resto da vida, e
a lesão corporal com resultado morte —, apenas essas duas, nós estamos classificando como crime hediondo.
Penso que a informação está didática, e agora todo mundo tem consciência daquilo que está votando.
O SR. RUBENS BUENO – Sr. Presidente, como autor, eu desejo falar.
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O SR. JOÃO CAMPOS – E em todas as hipóteses, quer na hipótese de homicídio, quer na hipótese de
lesão corporal, é sempre em relação a integrantes das Forças Armadas, a policiais e seus familiares, em decorrência da atividade.
O SR. SILAS CÂMARA (PSD-AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado Silas
Câmara votou com o PSD na última votação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Não há justificativa, Deputado Silas.
O SR. SILAS CÂMARA – Sr. Presidente, eu estava na CPI inquirindo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Provavelmente vai haver votação nominal agora.
Com a palavra o Deputado Rubens Bueno.
O SR. RUBENS BUENO (PPS-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas reiterar que se há homicídio, e homicídio é tido como crime qualificado, é evidente que é crime hediondo. Não
razão nenhuma para nós estarmos...
Agora, a lesão corporal de natureza grave ser classificada como crime hediondo é algo como a jabuticaba para o mundo! Não existe isso em nenhum lugar, Sr. Presidente. Eu estou chamando a atenção para o fato
de que nós estamos aqui discutindo um tema que está nos levando a um debate sobre classificarmos esse ato
como um ato de barbárie! (Palmas.) Classificar como crime hediondo a lesão corporal é uma barbárie!
Nós não podemos embarcar nisso, porque depõe contra o Parlamento, depõe contra o Brasil em nossos acordos internacionais. Nós estamos jogando o País diante de um fato muito grave. Nós Deputados temos
que ter responsabilidade no que estamos fazendo. Com todo respeito aos delegados, com todo respeito aos
militares, que nós respeitamos, e muito, não podemos transformar a Câmara dos Deputados em algo que vai
fazer um Estado policialesco.
É isso, Sr. Presidente, o que nós estamos discutindo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PSDB?
Vamos continuar a colher as orientações de bancada.
O PSDB vota como?
O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSDB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Sim” ao texto.
O Bloco Parlamentar PRB/PTN/PMN/PRP/PSDC/PRTB/PTC/PSL/PTdoB como vota?
O SR. CARLOS GOMES (Bloco/PRB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PRB, e também o Bloco, por entenderem que o delinquente sequer deveria levantar a voz para o policial, quanto mais
agredi-lo e ofendê-lo, o que é gravíssimo, votam “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PSD? (Pausa.)
Como vota o PR?
O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PR parabeniza pelo relatório
o Deputado João Campos e parabeniza a Frente Parlamentar da Segurança Pública desta Casa, que tem trabalhado com competência, coerência, capacidade e democracia.
Por essa razão, o PR mantém o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PSB?
O SR. JOÃO CAMPOS – Sr. Presidente, uma informação. Uma informação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Com a palavra o Deputado João Campos, rapidamente.
O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB-GO. Sem revisão do orador.) – O inciso que classifica lesão corporal gravíssima e aquela com resultado morte como crimes hediondos tem uma expressão que ficou errada. Por isso,
certamente, o Deputado Rubens Bueno foi induzido a erro.
Onde se diz “lesão corporal de natureza grave”, entre parênteses está escrito: “art. 129, § 2º”. O § 2º se refere à gravíssima, e não à grave.
Então, sugiro apenas retirar a expressão “grave” e colocar “gravíssima”, porque a grave consta do § 1º, e
não do § 2º, como nós colocamos aqui.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Então, V.Exa., por gentileza, encaminhe uma emenda de redação,
já que o artigo solicitado faz menção à expressão “gravíssima”.
O SR. JOÃO CAMPOS – Sim, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Encaminhe uma emenda de redação, por gentileza.
O SR. JOÃO CAMPOS – Providenciarei agora.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Faça isso agora, neste momento. Se for vitorioso o texto, que isso
seja colocado.
Vamos ao fim da orientação de bancada.
Como vota o PSD?
O SR. SÓSTENES CAVALCANTE – Sr. Presidente, considerando a emenda de redação proposta pelo autor...
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O SR. RUBENS BUENO – Sr. Presidente, a cada passo que se dá...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu estou colhendo as orientações; eu estou pedindo que ele encaminhe. Se ele está dizendo que a expressão tem um texto e o artigo solicitado tem outro, que encaminhe
uma emenda de redação para esclarecer isso.
O SR. RUBENS BUENO – Mas, Sr. Presidente, eu quero só dizer a V.Exa. e ao Plenário...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Se passar.
O SR. RUBENS BUENO (PPS-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Mas nós estamos votando algo,
Sr. Presidente... Não é questão de aprovar ou desaprovar. Nós estamos discutindo aqui algo que não tem nenhuma formatação técnico-jurídica. Ele está falando de grave e pula o gravíssimo.
Sr. Presidente, nós estamos discutindo coisa séria! Alguém pode ser acusado de uma lesão corporal
grave – preste atenção! – se, por conta de um empurrão, um policial cair e morrer ou ficar inativo com a lesão.
Não é nem para o caso de lesão corporal seguida de morte o que ele está propondo; é em caso de lesão
grave. Um empurrão, sem que você tenha a intenção de machucar...
O SR. MORONI TORGAN – Aí é culposo, não é doloso.
O SR. RUBENS BUENO – Sr. Presidente, nós estamos vendo que um crime que tem caráter culposo está
sendo tratado como crime hediondo! É isso que nós estamos discutindo.
O SR. MORONI TORGAN – Não, não. É culposo.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (Bloco/PP-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero
socorrer o pedido do Deputado João Campos, a quem eu aprecio e admiro. Nós temos que votar o texto certo.
O texto certo é: lesão gravíssima, nos termos do art. 129, § 2º. Esse texto que está aí, Deputado, não pode ser
votado. Então, V.Exa. o substitua agora, e não depois da votação.
O SR. RUBENS BUENO – Não, não. Nós estamos em processo de votação.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Nós estamos no meio do processo
de votação. Não podemos mexer no texto.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN – Eu voto a favor. Se V.Exa. escrever “gravíssima, nos termos do art. 129, § 2º”,
nós não vamos vender gato por lebre.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputado Esperidião, eu vou lhe esclarecer, antes de dar continuidade à orientação de bancada. Há uma citação de lesão grave com menção ao art. 129, § 2º. Eu considerarei, para efeito de redação final, o artigo estipulado, o art. 129, § 2º, porque ele está explicitado. Então, será o
que preponderar.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN – Então, é “lesão gravíssima, nos termos do art. 129, § 2º”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu pediria... Será considerado...
O SR. ESPERIDIÃO AMIN – O Deputado João Campos concorda? (Pausa.) Ele concorda, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Não. Independentemente da concordância dele, será essa a orientação. Eu tenho que esclarecer isso, porque não posso colher alteração do Relator no meio do processo de votação do destaque. Mas, como o texto contém uma divergência entre o que se está referindo como artigo e
a expressão que está sendo solicitada, eu vou considerar o artigo. E, na emenda de redação que se votará, se
porventura for mantido o texto, será votada a emenda de redação, alterando-se a parte escrita para igualar a
referência ao artigo.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN – Está certo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Isso está claro para o Plenário?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN – Eu acho, Sr. Presidente, que isso se chama univocidade. Com uma expressão
se diz o que quer.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Está certo.
O SR. MAURO LOPES (Bloco/PMDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado Mauro Lopes votou com o partido.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Continua a orientação de bancada.
Como vota o PSD?
O SR. SÓSTENES CAVALCANTE (PSD-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSD, em solidariedade
aos policiais e a todos os outros segmentos militares e forças auxiliares, vota “sim” ao projeto.
O SR. ALESSANDRO MOLON – Sr. Presidente, peço para falar como Líder, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu vou concluir a orientação e depois ceder a palavra a V.Exa.
O SR. ALESSANDRO MOLON – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PSB?
O SR. JOÃO FERNANDO COUTINHO (PSB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o
PSB vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O PSB vota “não”.
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O SR. JOÃO FERNANDO COUTINHO – Sr. Presidente, eu gostaria também de usar o meu tempo para
argumentar com V.Exa. sobre os Deputados que estavam em Comissões Temáticas, para que as ausências sejam justificadas.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputado, eu vou conceder votação nominal de ofício para esta
matéria, desde que o encaminhamento seja feito a tempo, porque a sessão se encerrará às 14 horas.
O SR. JOÃO FERNANDO COUTINHO – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PDT?
O SR. MAJOR OLIMPIO (PDT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não existe modalidade culposa de crime hediondo, então os exemplos que foram dados são impróprios.
No Estado de São Paulo, 5 mil policiais militares tornaram-se deficientes físicos nos últimos 30 anos, a
maioria por causa de bala na coluna, e hoje têm como companheira uma cadeira de rodas, pelo resto da vida.
Então, a natureza gravíssima contra o agente público tem que ser enquadrada de forma diferenciada sim.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Solidariedade? (Pausa.)
O SR. MENDONÇA FILHO – V.Exa. esqueceu o Democratas, Sr. Presidente.
O SR. LUCAS VERGILIO (SD-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o art. 129 não fala
em lesão corporal gravíssima, ele só fala em lesão corporal, lesão corporal de natureza grave e lesão corporal
seguida de morte. Não existe o termo “gravíssimo”. É “lesão corporal grave” o que está no § 2º. E o § 1º também
fala de lesão corporal grave.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Prevalecerá o que está disposto no art. 129, § 2º.
O SR. LUCAS VERGILIO – O.k. Então o Solidariedade vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Democratas?
O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, majoritariamente, o Democratas se posiciona favorável ao destaque, vota “sim”. No entanto, eu tenho que fazer um registro. Do
ponto de vista técnico, é legítimo o questionamento do Deputado Rubens Bueno, Líder do PPS. Classificar lesão
corporal, mesmo que gravíssima, como crime hediondo é na verdade um artifício, ou um mecanismo, dado o
fato de que o Código Penal brasileiro é extremamente frouxo e benevolente com a bandidagem, para agravar
esse tipo de crime. A rigor, em pouco tempo a gente vai utilizar a classificação “hediondo” para uma série de
outros crimes, por conta justamente da frouxidão do Código Penal brasileiro. Eu, sinceramente, não entendo
que o caso específico devesse ter a classificação de crime hediondo, na expressão clara da palavra “hediondo”.
Acho que a posição do Deputado Rubens Bueno tem que ser respeitada e acatada, muito embora eu
compreenda também o clamor da sociedade, tendo em vista a frouxidão do nosso Código Penal. Não é desprovida de lógica e de sentido a reclamação do Deputado Rubens Bueno. Se a gente tivesse um Código severo,
sério, que penalizasse adequadamente quem comete crime, é evidente que não se estaria tentando atribuir a
tudo a característica de hediondo.
Então, o voto é “sim”, com a ressalva relativa à posição do Deputado Bueno.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PCdoB?
O SR. ALIEL MACHADO (PCdoB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PCdoB entende que o requerimento do Deputado Rubens Bueno, do PPS, tem lógica. É uma atrocidade nós pensarmos
que, seja qual for a natureza, ao colocarmos aqui a questão de lesão corporal grave ou gravíssima... Diminuiu-se o equívoco retirando a grave, mas continua havendo um grande equívoco.
Nós não aceitamos que a Oposição, que pensa contrariamente ao que nós pensamos, se justifique dizendo
que nós defendemos bandido. Pelo contrário, nós defendemos a sociedade brasileira. Nós estamos decidindo
aqui algo relativo a toda a nossa sociedade. É importante este projeto, porque ele defende os bons policiais, e
nós nos posicionamos favoráveis a eles. Porém, essa atrocidade colocada por uma minoria não pode permanecer.
Por isso, o PCdoB vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PROS?
O SR. BETO SALAME (PROS-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PROS vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PPS? (Pausa.) O Deputado Rubens Bueno já tinha
orientado a votar “não”.
Como vota o PV?
O SR. WILLIAM WOO (PV-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV está aqui, de pé
e à ordem, junto a todos os Deputados que defendem o policial.
Eu ouço falar aqui em policial mau, em policial bom. Ora, policial é aquele que tem a obrigação de defender a família, de defender os nossos filhos. Aquele que mata e rouba não é policial, é criminoso. O PV está
aqui em defesa da polícia.
E, como policial licenciado do Departamento de Narcóticos de São Paulo com 25 anos na ativa, agradeço
a esta Casa e encaminho o voto “sim”, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vejam como estamos atropelados aqui, errando. Não existe no Código Penal a figura da lesão corporal gravíssima. Não existe!
E lesão corporal seguida de morte, como está no Código Penal, é aquela em que o agente não teve a intenção
de produzir esse efeito – está escrito aqui. Nós estamos colocando tudo isso, inadvertida e irresponsavelmente, no rol de crimes hediondos.
Fiz o alerta e a condicionante na votação inicial do projeto. Vejo, pelo quadro de orientações, que a desorientação continua. Operamos mais pelo senso comum emocional do que pela razão. Esquecemos inclusive que valorização do policial pressupõe oferecer-lhe equipamento e condições dignas de trabalho, direitos
sonegados a essas corporações. Achamos que só aumentar a pena resolve tudo, e com esse agravante de que
juridicamente cometemos de fato um enorme equívoco.
Nosso voto é “não” ao texto e “sim” ao destaque.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota a Minoria?
O SR. MORONI TORGAN (DEM-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, diz que esta
votação está sendo feita açodadamente quem não conhece família de policial que ficou paralítico, quem não
sabe que o próprio policial, cada vez que uma autoridade vai visitá-lo, chora, porque a paralisia o faz sofrer, a
ele e a sua família, mais até do que a morte. Quem vê esse sofrimento sabe da importância de se colocar isso no
texto. Eu já vi essa situação em várias visitas que fiz para levar conforto a famílias de policiais. Digo com toda a
sinceridade que não houve um que não preferisse a morte àquela cadeira de rodas, até mesmo por saber que
sua família lidaria com aquilo para o resto da vida.
Por tudo isso, Sr. Presidente, a Minoria vota “sim”, com toda a convicção e com toda a responsabilidade,
respeitando os votos contrários.
O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Com o vota o Governo?
O SR. ORLANDO SILVA (PCdoB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – A função do Governo é liberar
a bancada, Sr. Presidente.
O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, a questão de ordem tem a ver com isso.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Qual é o artigo, Deputado?
O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PSC-PE. Questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Art. 185, §§ 1º e 4º.
Vou repetir: art. 185, que vou ler bem devagarzinho para V.Exa. V.Exa. não pode fazer o Regimento que V.Exa.
quer. Está passando dos limites. Vou ler o § 4º do art. 185 e vou desafiá-lo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Marquem o tempo, por favor.
O SR. SILVIO COSTA – Art. 185, § 4º:
“Art. 185...................................................................................................................................................................................
§ 4º Havendo-se procedido a uma verificação de votação” – e já houve uma, há pouco tempo —,
“antes do decurso de uma hora da proclamação do resultado, só será permitida nova verificação
por deliberação do Plenário, a requerimento de um décimo dos Deputados, ou de Líderes que representem esse número.”
V.Exa., a seu bel-prazer, está fazendo votação nominal de ofício. Eu quero que V.Exa. aponte o artigo do
Regimento Interno que lhe permite tomar esse tipo de atitude. Qual é o artigo? A pergunta agora é minha.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputado, eu não vou polemizar. Recolho a questão de ordem
e respondo posteriormente.
O SR. SILVIO COSTA – Não, recolher não! Eu quero saber qual é o artigo!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu não sou obrigado...
O SR. SILVIO COSTA – Porque eu vou anular esta sessão!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Faça esse favor! Eu não vou lhe responder...
O SR. SILVIO COSTA – Eu vou recorrer à CCJ!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Isso. Eu não decidi sobre a questão de ordem! Recorra, recorra!
O SR. SILVIO COSTA – Mas não pode V.Exa...
(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Qual é a orientação do Governo?
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O SR. ORLANDO SILVA (PCdoB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – A posição do Governo é pela
liberação da bancada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O Governo libera a bancada.
Em votação.
O SR. ALESSANDRO MOLON – Sr. Presidente, eu pedi a V.Exa. tempo de Líder.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Pois não, Deputado. Eu só quero esclarecer que há sobre a mesa
requerimento de quebra de interstício que eu vou considerar prejudicado, do PPS, em virtude de eu estar fazendo votação nominal de ofício.
O mesmo art. 185, nos §§ 4º e 5º, faz menção à consideração da verificação.
O SR. SILVIO COSTA – Qual artigo? Qual artigo? Eu não vi!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Alessandro Molon, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PT.
O SR. ALESSANDRO MOLON (PT-RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, eu pedi para falar como Líder antes da abertura da votação porque faço questão de que seja considerada a votação. Eu quero que seja cumprido o Regimento, isso é nosso direito!
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, atenção. O Congresso, hoje, na votação nominal anterior, deu
um sinal claro. O Congresso Nacional, ou melhor, a Câmara dos Deputados quer sinalizar que não aceita o extermínio, a execução de agentes de segurança no exercício de sua função ou em razão de serem agentes de
segurança e quer dar uma resposta a essa prática de criminosos em vários Estados do País.
Com isso, fica provado que é mentiroso o discurso de que direitos humanos só valem para alguns. Nós
estamos mostrando hoje o nosso compromisso com os direitos humanos dos policiais, dos agentes prisionais,
das suas famílias, estamos mostrando preocupação e compromisso com a vida deles. Por ampla maioria, apenas três votos contrários, a Câmara dos Deputados sinalizou nessa direção.
Sr. Presidente agora quero pedir a atenção de todos os Srs. Líderes para uma observação. Com certeza, este
ritmo de votação e de aprovação de leis pode garantir quantidade, mas ele não vai garantir qualidade. Fazer lei penal é uma coisa extremamente séria. Nós estamos lidando com a vida e com a liberdade das pessoas. Isso não pode
ser feito de afogadilho. O ritmo que está sendo adotado aqui no Parlamento, o ritmo que a Presidência está imprimindo, ele é acelerado demais para a seriedade dos assuntos de que estamos tratando, assuntos sérios. Nós não
estamos votando besteiras, bobagens, estamos votando mudança de lei penal. É preciso ter um pouco de atenção.
Esta correria faz com que passe quase que despercebido um texto como este aqui, que coloca na lei que
trata de crimes hediondos a lesão corporal. Sr. Presidente, não há lesão corporal na lei que trata de crimes hediondos. Nós estamos criando o primeiro caso, a primeira exceção. Não é razoável fazer isso – não é razoável!
Isso vai além do que a Câmara dos Deputados decidiu.
Portanto, é preciso ter atenção e evitar exageros. A própria orientação mostra, primeiro, que não se trata de uma questão de Governo e Oposição, direita e esquerda, e sim de exagero. Nós estamos indo além do
razoável. Isto não é razoável!
Vamos corrigir esse exagero e retirar a lesão corporal do projeto, deixando apenas o aumento de pena
para crimes cometidos contra agentes de segurança no exercício de sua função ou em razão dela. Vamos evitar, Sr. Presidente, dar um mau sinal para o Senado, para onde este projeto volta. É verdade que o Senado pode
corrigi-lo, mas será uma vergonha para a Câmara enviar isto para o Senado. A sensação que o Senado terá é a
de que nós não estamos discutindo com seriedade os temas que por aqui passam.
Sr. Presidente, eu quero chamar todos os Líderes à responsabilidade, todas as bancadas, e fazer um apelo
para os que defendem o projeto de lei. Nós o estamos aprovando. Ele já foi aprovado, o principal, e nos destaques nós podemos corrigir os exageros. Este, Sr. Presidente, é um desses exageros.
Vamos primar pela qualidade do nosso trabalho. Esta Câmara não será medida pela quantidade de leis que
aprova numa semana, e sim pela qualidade das leis. O tempo – por mais que alguns gritem “vamos votar!” —, Sr.
Presidente, é um elemento importante do processo legislativo. É na conversa e no diálogo que amadurecemos.
Nós estamos apoiando um destaque do Deputado Rubens Bueno, do PPS, partido de oposição ao Governo. Isto não tem nada a ver com Governo e Oposição, nada a ver com obstrução dos trabalhos, tem a ver
com fazer nosso trabalho com seriedade. A seriedade não vai ser medida pela quantidade de presenças ou de
votos, e sim pela qualidade das leis que nós vamos aprovar.
Estamos entrando num ritmo de funcionamento tal, que parece que vamos ser medidos pela quantidade de votações nominais de cada um de nós. Isto não é razoável, Sr. Presidente! Parlamentares que estão nas
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Comissões estão vindo correndo para votar. E, vamos ser francos, aqueles que chegam correndo para votar não
vão sequer saber o que estão votando, vão votar sem ter consciência da gravidade de suas decisões.
Sr. Presidente, não podemos trabalhar deste jeito. Precisamos de tranquilidade, de calma, de paciência
para debater os temas, para pensar na liberdade das pessoas, para tomar decisões sobre questões tributárias,
sobre questões de Direito Civil, sobre questões econômicas, sobre questões penais.
Eu chamo a atenção agora para isto: as questões penais merecem atenção ainda maior, porque o Direito
Penal lida com aquilo que nós temos de mais precioso, a vida e, logo depois, a liberdade. Não se trata de uma
besteira. Esta pressa de alguns – “Vamos votar! Vamos terminar!” – vai acabar expondo a Casa.
Sr. Presidente, não temos dúvida: não serão feitos levantamentos apenas de quantidade de leis votadas.
Se a imprensa fizer um trabalho sério e começar a se dedicar à qualidade dos diplomas legais que nós estamos
aprovando, a Casa vai passar vergonha se continuar neste ritmo. Isto não é razoável! Isto desqualifica o nosso
trabalho! Isto desvaloriza o nosso trabalho!
As Comissões estão entrando neste ritmo também. A Comissão de Constituição e Justiça está apressada,
deixando de fazer um debate de fôlego sobre um tema importante e polêmico, que é a redução da maioridade penal, porque está com medo de a matéria vir para Plenário, como ocorreu outro dia, quando se votou a
admissibilidade de uma PEC em Plenário. Presidente, isto não é bom, isto não é bom.
Vamos cobrar a presença dos Parlamentares? Sim, vamos cobrar, mas vamos cobrar não só a quantidade
de votações, mas também a qualidade. Neste ritmo em que nós estamos indo, nós vamos cometer injustiças.
Lei é coisa séria, não pode ser feita com pressa e sem o devido cuidado.
Eu chamo a atenção das senhoras e dos senhores. Talvez uma vírgula – uma vírgula! – colocada no lugar
errado mude o sentido de todo do texto. Basta uma vírgula – uma vírgula! Imaginemos o que não ocorre com
palavras erradas, artigos, alíneas, parágrafos, e assim por diante.
Sr. Presidente, eu quero fazer um apelo a todos: primeiro, vamos aprovar o destaque apresentado
pelo PPS. Deputado Rubens Bueno, não sei se V.Exa. está no plenário, mas eu quero cumprimentar V.Exa.
pela inciativa. E quero cumprimentar pelo zelo os demais partidos que estão acompanhando o PPS nesta
votação.
O texto principal já foi aprovado. Vamos corrigir os exageros, porque, se não o fizermos, o Senado o
fará, à custa da nossa credibilidade. É a imagem da Câmara que está em jogo! É a imagem de cada um de
nós que está em jogo, a imagem do trabalho parlamentar! Nosso trabalho é feito de qualquer forma ou é
feito com seriedade?
Sr. Presidente, eu quero fazer um apelo ao PSDB. PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, vamos
acompanhar nesta votação o PPS, que é um parceiro do PSDB e está apresentando uma questão séria. PSDB,
mude a sua orientação para “não”! Vamos tirar a lesão corporal do rol dos crimes hediondos. Isso está errado!
Isso é um engano, é um erro! Vai piorar a nossa lei.
Eu também quero fazer um apelo ao PSD, para que mude a orientação de “sim” para “não”.
Quero fazer um apelo ao PDT, que já se manifestou aqui, para que também o PDT reflita sobre isso. Já
aprovamos o principal! Vamos corrigir esse erro aprovando este destaque.
Quero fazer um apelo ao PR. Está aqui o Deputado Lincoln Portela, que acho que está preparado para
votar “não”, ou seja, a favor do meu destaque, espero.
E assim por diante, Sr. Presidente.
Por fim, quero pedir a atenção dos colegas. Será que é este o clima que queremos no plenário? Será que isto
é bom para a nossa missão? Será que esta pressa, será que esta tensão para votar, para terminar – o Deputado tem
que estar presente, porque, se não estiver presente nesta última votação, perde as outras —, será que deste jeito...
(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – A Presidência solicita às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados
que tomem os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico.
Está iniciada a votação.
(Tumulto no plenário.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como Líder, tem a palavra o Deputado Rubens Bueno.
O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR – Sr. Presidente, pelo PCdoB...
O SR. JÚLIO DELGADO – O que é isto, Sr. Presidente? V.Exa. não pode fazer isto! V.Exa. não pode fazer isto!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como Líder, tem a palavra o Deputado Rubens Bueno.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Não posso fazer o quê, Deputado?
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O SR. JÚLIO DELGADO – O Vice-Líder está pedindo a palavra. O Líder do Governo está pedindo a palavra, Sr. Presidente.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Estamos em processo de votação, Deputado.
O SR. JÚLIO DELGADO – V.Exa. não pode iniciar o processo de votação com o Líder com a palavra. V.Exa.
não pode fazer isto, Sr. Presidente.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN – Sr. Presidente...
O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR (PCdoB-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o
PCdoB altera a posição para “obstrução”.
O SR. JÚLIO DELGADO – V.Exa. pode ser Presidente da Casa, mas não é patrão de todos nós, Sr. Presidente.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (Bloco/PP-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido
Progressista tinha dúvidas sobre como votar...
O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, isto está errado, está passando dos limites.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN – ...mas, depois da tradição obstrucionista do Deputado Alessandro Molon,
nós vamos votar “sim”.
(Tumulto no plenário.)
O SR. ALESSANDRO MOLON (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota pela
obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Esclareço ao Plenário que estávamos em processo de votação.
Eu, por consideração, permiti ao Deputado Alessandro Molon que falasse, para que ele pudesse expor os seus
argumentos. Portanto, não existe... No momento em que a votação já havia sido toda orientada...
O SR. SILVIO COSTA – Existe, porque V.Exa. fez isso ontem. V.Exa. fez isso ontem! Ontem V.Exa.
deixou!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – É a vontade da Presidência.
O SR. SILVIO COSTA – Ontem vossa deixou. V.Exa., a cada....
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O Deputado Rubens Bueno tem a palavra, para uma Comunicação de Liderança, pelo PPS.
O SR. RUBENS BUENO (PPS-PR. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, lamentavelmente
já se iniciou o processo de votação. Eu conversei com delegados há pouco. Deputado Fraga, eu conversei há
pouco com delegados, e eles também não concordam com este texto. E mais: quem não conhece esse setor,
dada a polêmica estabelecida, muita dúvida ainda tem.
Por exemplo, Deputado Moroni e Deputado João Campos, na proposta apresentada acrescenta-se o
inciso VI ao § 2º do art. 121 do Decreto Lei nº 2.848, o Código Penal, com as seguintes palavras, conforme a
proposta aprovada aqui hoje:
“Art. 121...................................................................................................................................................................................
VI – contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes
do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra o seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em
razão dessa condição.”
Ou seja, aqui está qualificado, e, como tal, é crime hediondo! Não há por que justificar e, lá embaixo, novamente, colocar o art. 1º com os mesmos termos! Assim como não há razão para a inclusão da lesão corporal.
A lesão corporal pode se dar através de um crime culposo, e não de um crime que poderia ser, eventualmente,
mais grave, mais sério.
Nós estamos aqui confundindo, votando uma legislação que traz para o País este indicativo. E não é esta
ou aquela condição, Deputado Esperidião Amin. Não se trata de ser PT, PPS ou PP, e sim de termos consciência
de que estamos votando um projeto que significa barbárie. Nenhum país do mundo tem isto de lesão corporal ser crime hediondo. É para isso que nós não estamos atentando! Nós estamos criando aqui uma situação
que não existe em nenhum canto.
Sr. Presidente, a orientação do PPS é esta. Nós vamos entrar em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O PSOL também alterou a orientação, para “obstrução”.
Vou encerrar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Está encerrada a votação. (Pausa.)
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O SR. RUBENS BUENO (PPS-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. me concede
a palavra como Líder e não me deixa votar?!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Perdoe-me. Desculpe-me. Considero o voto do Deputado Rubens
Bueno, acrescido ao do Plenário como voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Em votação a emenda de redação, para explicitar “dolosa e gravíssima” na expressão.
Há concordância? (Pausa.)
A emenda dá a seguinte redação ao texto: “lesão corporal dolosa de natureza gravíssima”, ao invés de “lesão corporal dolosa de natureza grave”.
Esta é a emenda de redação para explicitar o art. 129, § 2º.
Há acordo?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Em votação a emenda de redação.
EMENDA DE REDAÇÃO Nº 1
Dê-se ao inciso l – A do art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, constante da Subemenda Substitutiva
Global do Relator a seguinte redação:
“Art. 1º ......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
I – A – lesão corporal dolosa de natureza gravíssima (art. 129, § 2º) e lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º), quando praticadas contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da
Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no
exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição;” (NR)
Sala das sessões, 26 de março de 2015. – Joao Campos, Relator; Evandro Guissi, Vice-Líder do PV; Newton
Cardoso JR., Vice-Líder do Bloco Parlamentar PMDB, PP, PTB, PSC, PHS, PEN.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se acham.
(Pausa.)
APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Há sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI Nº 846-A DE 2015
Altera os arts. 121 e 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e
o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 – Lei dos Crimes Hediondos.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O § 2º do art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VII:
“Art. 121...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 2º.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
VII – contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes
do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em
razão dessa condição.
..........................................................................................................................................................................................”(NR)
Art. 2º O art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar acrescido do seguinte § 12:
“Art. 129...................................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................................................
§ 12. Se a lesão for praticada contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição
Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da
função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até
terceiro grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de um a dois terços.”(NR)
Art. 3º O art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 1º.......................................................................................................................................................................................
I – homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que
cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, II, III, IV, V, VI e VII);
I-A – lesão corporal dolosa de natureza gravíssima (art. 129, § 2º) e lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º), quando praticadas contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da
Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no
exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição;
...........................................................................................................................................................................................”(NR)
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, em 26 de março de 2015. – Deputado João Campos, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal. (Palmas.)
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO À MESA PARA PUBLICAÇÃO:
O SR. CESAR SOUZA (PSD-SC. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
há alguns dias abordei nesta tribuna a lentidão na construção do novo terminal de passageiros do Aeroporto
Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis, que está interrompida há 7 longos meses. A paralisação ocorreu
porque o consórcio que ganhou a obra teve o seu contrato rescindido com a INFRAERO após descumprimento de cláusulas contratuais.
Até agora só vimos discursos sem-fim e nada de trabalhador ou caminhão nas pistas. É inadmissível que
um aeroporto tão importante como o da Capital catarinense continue abandonado. Não estamos falando de
um Município qualquer. Estamos falando da Capital do Estado de Santa Catarina, de um lugar no qual o turismo tem uma força incrível.
Atualmente, o Aeroporto Hercílio Luz está jogado às traças. A infraestrutura está precária, e a logística
atual não atende à demanda de passageiros. Em 2013, por exemplo, cerca de 4 milhões de passageiros utilizaram os serviços do aeroporto, e as reclamações já configuram uma enorme lista. As palavras que mais se
adaptam a essa realidade são caos e vergonha.
Não adianta nada ter uma cidade bem estruturada e bonita, se o local de desembarque da maioria dos
turistas está em condições de penúria. Precisamos entender que um aeroporto é o cartão de visitas de uma
cidade, sobretudo quando estamos falando da Capital do Estado.
Basta ficar por alguns minutos lá no aeroporto para ouvir inúmeras reivindicações dos passageiros. É lamentável aonde chegamos! Eu mesmo já presenciei muitos fatos desagradáveis e constrangedores por causa
dos transtornos de uma construção e ampliação que não avançam.
O turista que chega a Florianópolis merece receber bom atendimento. O que o Aeroporto Hercílio Luz está oferendo aos seus usuários é simplesmente ridículo. Não precisamos de desculpas com
discursos bem elaborados. Queremos, de uma vez por todas, que as obras do nosso aeroporto sejam
concluídas. Só isso!
Caso a privatização não saia, Sr. Presidente, Florianópolis e os demais Municípios de Santa Catarina ficarão em terceiro plano no roteiro turístico do País. O Prefeito Cesar Souza Júnior tem se esforçado para que a
União conceda o aeroporto à iniciativa privada. Essa é a única saída.
Portanto, Sr. Presidente, não resta alternativa para o Aeroporto Hercílio Luz. Cabe à Secretaria de Aviação Civil concluir o que já foi solicitado e iniciado. Não permitiremos que a retórica, o descaso e a burocracia prevaleçam!
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
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VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – COMPARECEM MAIS OS SRS.:
RORAIMA
Carlos Andrade PHS PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de RORAIMA 1
AMAPÁ
Jozi Rocha PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Marcos Reategui PSC PmdbPpPtbPscPhsPen
Professora Marcivania PT
Total de AMAPÁ 3
PARÁ
Beto Salame PROS
Júlia Marinho PSC PmdbPpPtbPscPhsPen
Nilson Pinto PSDB
Zé Geraldo PT
Total de PARÁ 4
AMAZONAS
Arthur Virgílio Bisneto PSDB
Hissa Abrahão PPS
Total de AMAZONAS 2
RONDÔNIA
Expedito Netto Solidaried
Lindomar Garçon PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Mariana Carvalho PSDB
Nilton Capixaba PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de RONDÔNIA 4
ACRE
Leo de Brito PT
Sibá Machado PT
Total de ACRE 2
TOCANTINS
Irajá Abreu PSD
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM
Vicentinho Júnior PSB
Total de TOCANTINS 3
MARANHÃO
Aluisio Mendes PSDC PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
André Fufuca PEN PmdbPpPtbPscPhsPen
Cleber Verde PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Eliziane Gama PPS
João Marcelo Souza PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Rubens Pereira Júnior PCdoB
Total de MARANHÃO 6
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CEARÁ
Aníbal Gomes PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Chico Lopes PCdoB
Danilo Forte PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Gorete Pereira PR
Macedo PSL PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Odorico Monteiro PT
Vitor Valim PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de CEARÁ 7
PIAUÍ
Átila Lira PSB
Marcelo Castro PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Merlong Solano PT
Paes Landim PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Silas Freire PR
Total de PIAUÍ 5
RIO GRANDE DO NORTE
Antônio Jácome PMN PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Rafael Motta PROS
Rogério Marinho PSDB
Zenaide Maia PR
Total de RIO GRANDE DO NORTE 4
PARAÍBA
Aguinaldo Ribeiro PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Benjamin Maranhão Solidaried
Damião Feliciano PDT
Hugo Motta PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de PARAÍBA 4
PERNAMBUCO
Bruno Araújo PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PCdoB
Gonzaga Patriota PSB
Kaio Maniçoba PHS PmdbPpPtbPscPhsPen
Luciana Santos PCdoB
Marinaldo Rosendo PSB
Pastor Eurico PSB
Raul Jungmann PPS
Ricardo Teobaldo PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Silvio Costa PSC PmdbPpPtbPscPhsPen
Zeca Cavalcanti PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de PERNAMBUCO 11
ALAGOAS
Arthur Lira PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Marx Beltrão PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Pedro Vilela PSDB
Total de ALAGOAS 3
SERGIPE
Andre Moura PSC PmdbPpPtbPscPhsPen
Fábio Mitidieri PSD
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Jony Marcos PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Total de SERGIPE 3
BAHIA
Afonso Florence PT
Alice Portugal PCdoB
Antonio Imbassahy PSDB
Bacelar PTN PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Daniel Almeida PCdoB
Davidson Magalhães PCdoB
Elmar Nascimento DEM
Erivelton Santana PSC PmdbPpPtbPscPhsPen
Félix Mendonça Júnior PDT
Irmão Lazaro PSC PmdbPpPtbPscPhsPen
João Gualberto PSDB
Jorge Solla PT
José Carlos Aleluia DEM
José Nunes PSD
Márcio Marinho PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Mário Negromonte Jr. PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Paulo Magalhães PSD
Roberto Britto PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Tia Eron PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Uldurico Junior PTC PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Waldenor Pereira PT
Total de BAHIA 21
MINAS GERAIS
Adelmo Carneiro Leão PT
Ademir Camilo PROS
Bonifácio de Andrada PSDB
Brunny PTC PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Carlos Melles DEM
Domingos Sávio PSDB
Eros Biondini PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Fábio Ramalho PV
Jaime Martins PSD
Júlio Delgado PSB
Luis Tibé PTdoB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Luiz Fernando Faria PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Marcus Pestana PSDB
Margarida Salomão PT
Newton Cardoso Jr PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Paulo Abi-Ackel PSDB
Rodrigo de Castro PSDB
Rodrigo Pacheco PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Wadson Ribeiro PCdoB
Total de MINAS GERAIS 19
ESPÍRITO SANTO
Evair de Melo PV
Total de ESPÍRITO SANTO 1
RIO DE JANEIRO
Alexandre Valle PRP PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Altineu Côrtes PR
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Aureo Solidaried
Celso Pansera PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Clarissa Garotinho PR
Cristiane Brasil PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Felipe Bornier PSD
Francisco Floriano PR
Julio Lopes PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Leonardo Picciani PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Luiz Carlos Ramos PSDC PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Otavio Leite PSDB
Roberto Sales PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Rodrigo Maia DEM
Sergio Zveiter PSD
Simão Sessim PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de RIO DE JANEIRO 16
SÃO PAULO
Alexandre Leite DEM
Arnaldo Faria de Sá PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Beto Mansur PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Bruna Furlan PSDB
Capitão Augusto PR
Celso Russomanno PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Eli Correa Filho DEM
Evandro Gussi PV
Fausto Pinato PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Gilberto Nascimento PSC PmdbPpPtbPscPhsPen
Guilherme Mussi PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Keiko Ota PSB
Marcio Alvino PR
Miguel Lombardi PR
Orlando Silva PCdoB
Paulo Freire PR
Paulo Teixeira PT
Ricardo Izar PSD
Silvio Torres PSDB
Vanderlei Macris PSDB
Vicente Candido PT
Vicentinho PT
Total de SÃO PAULO 22
MATO GROSSO
Adilton Sachetti PSB
Ezequiel Fonseca PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Fabio Garcia PSB
Nilson Leitão PSDB
Valtenir Pereira PROS
Total de MATO GROSSO 5
DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga DEM
Augusto Carvalho Solidaried
Erika Kokay PT
Rogério Rosso PSD
Ronaldo Fonseca PROS
Total de DISTRITO FEDERAL 5
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GOIÁS
Delegado Waldir PSDB
Flávia Morais PDT
Giuseppe Vecci PSDB
Heuler Cruvinel PSD
João Campos PSDB
Marcos Abrão PPS
Rubens Otoni PT
Total de GOIÁS 7
MATO GROSSO DO SUL
Carlos Marun PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Geraldo Resende PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Mandetta DEM
Vander Loubet PT
Total de MATO GROSSO DO SUL 4
PARANÁ
Alex Canziani PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Aliel Machado PCdoB
Diego Garcia PHS PmdbPpPtbPscPhsPen
Edmar Arruda PSC PmdbPpPtbPscPhsPen
Hermes Parcianello PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
João Arruda PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Leandre PV
Osmar Serraglio PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Rubens Bueno PPS
Sergio Souza PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Takayama PSC PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de PARANÁ 11
SANTA CATARINA
Rogério Peninha Mendonça PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de SANTA CATARINA 1
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Motta PDT
Alceu Moreira PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Covatti Filho PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Danrlei de Deus Hinterholz PSD
Darcísio Perondi PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
José Otávio Germano PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Luiz Carlos Busato PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Maria do Rosário PT
Nelson Marchezan Junior PSDB
Paulo Pimenta PT
Pompeo de Mattos PDT
Renato Molling PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Ronaldo Nogueira PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Sérgio Moraes PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de RIO GRANDE DO SUL 14
DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:
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RORAIMA
Abel Mesquita Jr. PDT
Shéridan PSDB
Total de RORAIMA 2
AMAPÁ
Janete Capiberibe PSB
Roberto Góes PDT
Vinicius Gurgel PR
Total de AMAPÁ 3
PARÁ
Wladimir Costa Solidaried
Total de PARÁ 1
AMAZONAS
Átila Lins PSD
Total de AMAZONAS 1
MARANHÃO
Deoclides Macedo PDT
Junior Marreca PEN PmdbPpPtbPscPhsPen
Weverton Rocha PDT
Zé Carlos PT
Total de MARANHÃO 4
CEARÁ
André Figueiredo PDT
Luizianne Lins PT
Total de CEARÁ 2
PIAUÍ
Iracema Portella PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de PIAUÍ 1
PARAÍBA
Efraim Filho DEM
Total de PARAÍBA 1
PERNAMBUCO
Adalberto Cavalcanti PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Eduardo da Fonte PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Jarbas Vasconcelos PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de PERNAMBUCO 3
ALAGOAS
Maurício Quintella Lessa PR
Total de ALAGOAS 1
SERGIPE
Laercio Oliveira Solidaried
Total de SERGIPE 1
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BAHIA
Arthur Oliveira Maia Solidaried
Claudio Cajado DEM
João Carlos Bacelar PR
José Rocha PR
Jutahy Junior PSDB
Total de BAHIA 5
MINAS GERAIS
Aelton Freitas PR
Gabriel Guimarães PT
Total de MINAS GERAIS 2
ESPÍRITO SANTO
Marcus Vicente PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Sergio Vidigal PDT
Total de ESPÍRITO SANTO 2
RIO DE JANEIRO
Jandira Feghali PCdoB
Jean Wyllys PSOL
Marcelo Matos PDT
Total de RIO DE JANEIRO 3
SÃO PAULO
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Dr. Sinval Malheiros PV
João Paulo Papa PSDB
Jorge Tadeu Mudalen DEM
Paulo Maluf PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Pr. Marco Feliciano PSC PmdbPpPtbPscPhsPen
Roberto Freire PPS
Walter Ihoshi PSD
Total de SÃO PAULO 8
MATO GROSSO
Carlos Bezerra PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de MATO GROSSO 1
GOIÁS
Jovair Arantes PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Magda Mofatto PR
Sandes Júnior PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de GOIÁS 3
MATO GROSSO DO SUL
Tereza Cristina PSB
Total de MATO GROSSO DO SUL 1
PARANÁ
Giacobo PR
Rossoni PSDB
Total de PARANÁ 2
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SANTA CATARINA
Décio Lima PT
Geovania de Sá PSDB
Jorginho Mello PR
Marco Tebaldi PSDB
Mauro Mariani PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de SANTA CATARINA 5
RIO GRANDE DO SUL
Heitor Schuch PSB
Osmar Terra PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de RIO GRANDE DO SUL 2
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Encerro a presente sessão, antes convocando Sessão Não Deliberativa de Debates para hoje, quinta-feira, dia 26 de março, às 14 horas. Lembro que, no período destinado
ao Grande Expediente, a Sessão Não Deliberativa de Debates será transformada em Comissão Geral, para exposição do Ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini.
PEQUENO EXPEDIENTE
(Das 14 às 15 horas)
COMISSÃO GERAL
(Às 15 horas)
EXPOSIÇÃO DO MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES, RICARDO BERZOINI
(Encerra-se a sessão às 13 horas e 59 minutos.)

Ata da 51ª Sessão da Câmara dos Deputados, Não Deliberativa de Debates, da 1ª Sessão Legislativa Ordinária,
da 55ª Legislatura, em 26 de março de 2015
Presidência dos Srs.: Waldir Maranhão, 1º Vice-Presidente. Carlos Manato, nos termos
do § 2º do artigo 18 do Regimento Interno.
I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – A lista de presença registra na Casa o comparecimento de 463 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior.

III – EXPEDIENTE
(Não há expediente a ser lido)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Passa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Antes de conceder a palavra ao primeiro orador do Pequeno Expediente, eu gostaria de esclarecer ao
Plenário que está aberta a lista de inscrições para perguntas ao Sr. Ministro.
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Ronaldo Fonseca.
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O SR. RONALDO FONSECA (PROS-DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero manifestar
neste momento meu apoio ao que acabamos de votar, que é importantíssimo para a democracia brasileira: a
proteção do policial. Não poderíamos continuar da forma como vínhamos.
Hoje nós estamos dando uma alegria para o policial e também para os seus familiares. O policial vai para
a rua agora com mais coragem, vai mais preparado, espiritualmente e emocionalmente, porque a lei lhe dá
maior proteção. Em casa, seus familiares estão recebendo essa votação como uma esperança a mais de que o
pai ou a mãe que vai para a rua defender a população terá maiores garantias, por força de lei.
Quero parabenizar também o Relator, Deputado João Campos, por atender o apelo feito neste plenário
de não fazer de um crime culposo qualificado um crime hediondo. Parabenizo o Deputado João Campos por
transformar a lesão corporal dolosa em crime hediondo, e não a lesão corporal culposa.
Parabéns também à bancada que defende a segurança pública nesta Casa! Parabéns a todos!
O SR. DELEY – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Nós vamos dar a palavra a todos, mas vamos seguir a ordem, concedendo 1 minuto a cada inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Eros Biondini, por 1 minuto.
O SR. EROS BIONDINI (Bloco/PTB-MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria informar a
V.Exa. e aos demais pares que nós, 80 Deputados, estamos apresentando agora projeto de decreto legislativo
que susta a Resolução nº 12, de 16 de janeiro de 2015, de Conselho da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, porque invade as prerrogativas desta Casa e legisla em lugar dos Parlamentares.
Portanto, Sr. Presidente, não só a bancada evangélica e a bancada católica, mas 80 Deputados estamos
apresentando projeto de decreto legislativo para sustar essa resolução autoritária e com vício de autoria de
Conselho da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Deley.
O SR. DELEY (Bloco/PTB-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu só gostaria de ter esclarecida
uma questão. Não sei se V.Exa. conseguirá me ajudar, mas quantos minutos foram dados para a última votação? V.Exa. tem ideia?
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Nobre Deputado, eu posso verificar, mas foi algo próximo de 5
minutos.
O SR. DELEY – Certo. Continuo o meu pedido de esclarecimento: quem não votou nesta última votação
será prejudicado?
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Eu vou levar esta pergunta à Presidência, que lhe responderá.
O SR. DELEY – Eu só queria deixar registrado que para mim não é problema nenhum trabalhar até meia-noite, ou até as 3 horas da manhã, o que não é possível é abrirmos o painel e em 5 minutos encerrarmos a
votação. Digo isto como eleitor do atual Presidente. Tenho concordado com várias atitudes de S.Exa., mas não
posso concordar com este atropelamento.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Tudo bem, nobre Deputado.
O SR. DELEY – Sr. Presidente, por favor, estou aqui desabafando! Tenho certeza de que muitos dos nossos
companheiros vão levar isso até à nossa Liderança, até à Presidência. Não podemos tocar os trabalhos desta
forma. Nós somos iguais e temos que ser tratados de forma igual, com equilíbrio. O exagero não leva a lugar
nenhum. Votei no atual Presidente, mas não concordo com a maneira como têm sido feitas determinadas coisas aqui dentro.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Jefferson Campos.
O SR. JEFFERSON CAMPOS (PSD-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas fazer um
registro. Eu não consegui votar no texto principal do projeto e gostaria de deixar registrada a nossa votação ao
mérito do projeto que protege ainda mais o policial militar, restaurando a sua autoridade. Não podemos aceitar
a violência com que é tratada essa autoridade. Eu quero deixar consignado nos Anais desta Casa o meu voto
favorável ao aumento da pena para aqueles que cometem crimes contra policiais ou suas famílias.
Muito obrigado, Deputado Carlos Manato.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Com a palavra o nobre Deputado Marcelo Belinati, por 1 minuto.
O SR. MARCELO BELINATI (Bloco/PP-PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também quero deixar
registrado que eu, Marcelo Belinati, votei favoravelmente ao projeto que agrava a pena daqueles que come-
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tem crimes contra os nossos policiais. Sou amigo de vários policiais. Muitas vezes, quando o policial sai para
trabalhar, a esposa e os filhos não conseguem sequer dormir, de tanta preocupação.
Ficam registrados os meus cumprimentos aos autores do projeto. Votei favoravelmente, não porque isso
vá resolver o problema, mas porque vai amenizá-lo, dando mais proteção aos policiais militares, aos policiais
civis, às Forças Armadas, à Polícia Federal, às Guardas Municipais.
Parabéns ao Congresso Nacional!
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Gonzaga Patriota.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado
Gonzaga Patriota votou com o partido.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Raimundo Gomes de Matos.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
convido os Deputados a comparecer urgentemente ao Plenário 3, para instalarmos a Comissão Especial da
Zona Franca do Nordeste.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – O Líder está na tribuna e tem preferência. Nós temos que dar a
palavra ao Líder.
V.Exa. tem 3 minutos na tribuna, Deputado Wilson Filho, para uma Comunicação de Liderança, pelo PTB.
O SR. WILSON FILHO (Bloco/PTB-PB. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero ressaltar o pedido do Deputado Raimundo Gomes de Matos, do Ceará. Esse é o motivo pelo qual estou na tribuna
neste momento.
Está sendo instalada agora uma Comissão extremamente importante para o Nordeste: a Comissão da
Zona Franca do Semiárido Nordestino. O projeto é de nossa autoria. Outro Parlamentar, o ex-Deputado Wilson
Santiago, em 2003, deu entrada ao projeto, que trata de uma zona franca com isenção de impostos para beneficiar não apenas o Estado da Paraíba, mas também o Estado do Ceará, o Estado de Pernambuco, o Estado do
Rio Grande do Norte, o Estado da Bahia e o Estado do Piauí. Seis Estados serão beneficiados por uma iniciativa
que, no meu pensamento, é a única que pode fazer com que o Nordeste tenha vida, luz e voz próprias.
Vários e vários anos atrás, quando este Congresso e os políticos competentes da época criaram a Zona
Franca de Manaus, aquela região, comprovadamente, só poderia se desenvolver se ali houvesse um modelo
que propulsasse o desenvolvimento da região. A mesma coisa acontece hoje com o Semiárido nordestino.
Aqui, muitos Parlamentares falam no Sudeste e no Sul. A mídia nacional fala dessas Regiões todos os dias
– falaram de forma intensa sobre a seca em São Paulo, por exemplo. Lá no Nordeste, há 4 anos consecutivos
estamos sofrendo com a seca. Um mês depois que a seca chegou a São Paulo, uma semana depois, o Governo Federal já tinha uma resposta para os paulistas, já tinha uma resposta para os cidadãos daquele Estado. E o
Nordeste ficando para trás, principalmente os sertões.
A proposta da Zona Franca do Semiárido Nordestino visa radicalizar o crescimento da economia do Semiárido. Sr. Presidente, eu penso que nós só podemos falar de verdade em união deste Brasil se pudermos tratar com dignidade cada uma das nossas Regiões, e não vejo outra forma de tratar com dignidade e respeito o
Semiárido que não dando à sua economia uma oportunidade de crescer. Não adianta ficar defendendo carro-pipa, milho mais barato, poço artesiano. Nós temos que defender uma mudança na economia.
Peço apenas mais 1 minuto, Sr. Presidente. O tempo de Liderança é de 5 minutos, mas peço apenas mais
1 minuto.
O projeto da Zona Franca do Semiárido Nordestino, Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2011,
passou por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, no mandato passado. A Comissão Especial foi
criada na Legislatura passada. O Deputado Gonzaga Patriota era o Relator. O relatório ficou pronto, mas não
tivemos tempo de aprová-lo. Não que tenha havido qualquer problema no relatório; apenas faltou tempo.
Então o Presidente da Câmara, Deputado Eduardo Cunha, autorizou a reinstalação da Comissão. O projeto foi objeto de moção de apoio da Assembleia Legislativa de São Paulo – ou seja, o Sudeste não é contra a
Zona Franca do Semiárido Nordestino, até porque poderão crescer o Nordeste e o Sudeste em conjunto – e foi
tema de matéria da revista inglesa The Economist, que mostrou que o Nordeste só terá futuro de verdade se
nós pudermos dar à sua economia a oportunidade de crescer.
Por isso eu peço a todos da Comissão que estejam presentes no evento de sua instalação.
Sr. Presidente, solicito que meu discurso seja veiculado nos meios de comunicação da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Sras. e Srs. Deputados, eu tenho aqui uma lista de Deputados inscritos para falar por 1 minuto. O painel foi aberto, para todo mundo poder falar. Eu sei que muita gente quer
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falar, mas tenho que seguir a ordem. Ou eu coloco o Deputado Marcon, que foi o primeiro a falar... Nós temos
que chegar a um meio-termo.
O SR. JOÃO CAMPOS – Nós estamos aqui desde que acabou a sessão, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Eu sei, mas estamos começando outra, e às 13h40min o painel foi
aberto para inscrições. Eu fui o quinto a me escrever. Se eu abrir para todos falarem, vamos perder essa condição que é normal e é prerrogativa, Deputado.
O SR. MARCOS ROGÉRIO – Sr. Presidente, nós estamos aqui desde que acabou a sessão. O Deputado
João Campos vai falar por 1 minuto.
O SR. JOÃO CAMPOS – Sr. Presidente, V.Exa. anunciou que me daria a oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Eu sei. Ele foi o Deputado que mais falou na sessão. Mas eu dou a
oportunidade, se ele quiser esclarecer alguma coisa.
O SR. VINICIUS CARVALHO – Eu abro mão da inscrição para deixar o Deputado falar.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Então esclareça, Deputado João Campos, por favor.
A SRA. CARMEN ZANOTTO – Sr. Presidente, peço a palavra para uma orientação, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado João Campos.
O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB-GO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a aprovação do projeto que
protege o policial e sua família foi uma demonstração muito bonita de maturidade política. Havia 41 projetos em
pauta, e todos os autores, sem nenhuma vaidade, abriram mão, para que aprovássemos o texto do substitutivo.
O último projeto foi uma sugestão do Governador Geraldo Alckmin, que esteve nesta Casa com o Presidente Eduardo Cunha. Ele foi subscrito pelos Líderes do PMDB, Deputado Leonardo Picciani, e do PSDB, Deputado Carlos Sampaio. A construção desse entendimento se deu inclusive pelas mãos do Líder do Governo.
Era este o registro que eu queria fazer, porque isso demonstra maturidade política. E é claro que tudo
isso é política de segurança pública.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Marcon, por 1 minuto.
O SR. MARCON (PT-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero dar como lido meu discurso intitulado O golpismo é financiado por quem?
Nesta semana, foi amplamente divulgado pela mídia brasileira (jornal digital Brasil 247) que a Fundação
Estudar, pertencente ao trio de bilionários da AMBEV liderado por Jorge Paulo Lemann mantém o registro do
domínio vemprarua.org.br, que tenta promover o impeachment da Presidenta Dilma Rousseff. Quem patrocinou esse movimento? Um deles foi o Sr. Jorge Paulo Lemann, dono de uma fortuna estimada em 29 bilhões
de reais, sócio da cervejaria AMBEV, da rede de fast-food Burger King e diversos sites de comércio eletrônico.
O Sr. Jorge Paulo Lemann, que nega qualquer envolvimento partidário, precisa explicar como um executivo da Fundação Estudar, que é de sua propriedade, é um dos líderes do movimento Vem pra Rua, que organizou as manifestações realizadas no País no último dia 15 de março. Por isso temos dito que a mobilização
do dia 15 foi convocada pela classe média e pelos ricos contra o Governo.
O que nos parece claro é que, por traz das mobilizações contra o Governo da Presidenta Dilma, existe um
grande interesse dos mais ricos, de empresários como o Sr. Lemann, que não suportam mais ter um Governo
que prioriza as políticas sociais.
Por isso, caros Deputados e Deputadas, povo brasileiro, reforço que o Governo da Presidenta Dilma é um
governo popular, que governa para todos e não para uma minoria que detém o poder econômico neste País.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a publicação deste pronunciamento na mídia interna e no programa A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Valmir Assunção, do PT da Bahia,
por 1 minuto.
O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
registar que, no próximo dia 29, a primeira Capital do Brasil, Salvador, completará 466 anos.
Salvador tem recebido apoio para muitas obras de infraestrutura e mobilidade urbana por parte do Governo Federal, da Presidente Dilma Rousseff, do ex-Governador da Bahia Jaques Wagner e do atual Governador
do meu Estado, Rui Costa.
Quero parabenizar a todos os cidadãos e cidadãs que construíram Salvador, sobretudo ao nosso Vereador Suíca, Líder da Oposição na Câmara de Vereadores, e ao Vereador Móises Rocha, do PT. Eles têm feito um
trabalho importante de fortalecimento do nosso partido no Município de Salvador.
Portanto, Sr. Presidente, venho saudar os 466 anos de Salvador. Meu mandato de Deputado Federal está
voltado para o fortalecimento e a defesa da cidade de Salvador. Este é o meu compromisso.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Zé Geraldo, que permuta
com o Deputado Cabo Daciolo.
O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero dar
como lido pronunciamento em que faço um relato sobre a situação do Senador José Agripino Maia, a maior
Liderança do Democratas nesta Casa, que responde a uma ação de improbidade no Supremo Tribunal Federal,
após acusações de extorsão e recebimento de propina de R$ 1 milhão.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que publique este pronunciamento nos meios de comunicação desta Casa
e no programa A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – V.Exa. será atendido, nobre Deputado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados e todos os que nos acompanham pelos veículos de comunicação da
Casa, venho à tribuna chamar a atenção para o um fato no mínimo curioso.
Vejam só: José Agripino Maia, Presidente Nacional do DEM, que esteve entre os manifestantes no ato pró-impeachment de Dilma em Brasília, possui contra si um inquérito no Supremo Tribunal Federal após acusações
de extorsão e recebimento de propina de R$ 1 milhão. Esse Senador foi protestar “contra a corrupção” e “por
um País melhor”, de certo mais uma vez subestimando a capacidade do povo brasileiro, o que é um grave erro.
O Presidente Nacional do DEM, Senador José Agripino Maia (RN), não parece nada constrangido com as
recentes denúncias de corrupção envolvendo seu nome.
Senhoras e senhores, o Senador Agripino é ex-coordenador da campanha do Senador Aécio Neves
(PSDB-MG) à Presidência da República e foi um dos citados na Operação Sinal Fechado, sob suspeita de ter
cobrado mais de R$ 1 milhão para permitir um esquema ilegal de inspeção veicular no Rio Grande do Norte.
Em gravação de áudio de conversa entre o empresário George Olímpio e o ex-Deputado João Faustino, divulgada pelo Ministério Público no último mês, o Senador Agripino é acusado de ter exigido a propina em troca
de silêncio sobre o caso.
Deputadas e Deputados, o pedido de apuração foi encaminhado à Corte pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, com base em delação premiada de George Olímpio no âmbito das investigações da
Operação Sinal Fechado. Ele afirma ter pago propina ao Presidente do DEM, que foi coordenador da campanha
do tucano Aécio Neves à Presidência, para agilizar a tramitação de projeto de lei que cria o serviço de inspeção veicular.
O caso chegou ao Supremo em março, e a decisão de abertura de inquérito foi tomada pela Ministra Relatora do caso, Cármen Lúcia, na última sexta-feira, dia 20. O processo tramita no Supremo em segredo de Justiça.
Diante dos fatos, as selfies tiradas pelo referido Senador poderiam vir com a seguinte nota de rodapé:
“Agripino Maia e sua demagogia narcísica”.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Covatti Filho. (Pausa.)
O SR. COVATTI FILHO (Bloco/PP-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero agradecer a oportunidade de dizer à população brasileira que hoje nos assiste através da TV Câmara que tenho que parabenizar
este Plenário pela aprovação da PEC que transforma homicídio qualificado contra o policial militar em crime
hediondo.
Lá no Rio Grande do Sul recebi um forte apelo do Grupo PróPM, que tem uma grande e qualificada parceria conosco.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado do Rio Grande do Sul Mauro Pereira. S.Exa. dispõe de 1 minuto.
O SR. MAURO PEREIRA (Bloco/PMDB-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero parabenizar
esta Casa pelo projeto que aprovamos hoje e que estava tramitando há anos. Tive o privilégio de votar favoravelmente ao projeto que vai dar ao bandido que comete crime contra policiais a pena devida.
Parabenizo nossa Brigada Militar do Rio Grande do Sul, que, apesar de ganhar o salário mais baixo da
Federação, tem policiais aguerridos, trabalhadores, que fazem a segurança pública com muito amor e com
muito respeito à sociedade.
Parabéns a todos os policiais e parabéns a esta Casa pela aprovação deste importante projeto, que protege aqueles que nos dão segurança.
Parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Afonso Hamm. S.Exa. dispõe de 1 minuto.
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O SR. AFONSO HAMM (Bloco/PP-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria fazer um registro,
que peço que seja divulgado no programa A Voz do Brasil, sobre o projeto que acabamos de aprovar, relativo
aos crimes contra aqueles que fazem a segurança das pessoas e a segurança pública neste País. Vale para as
Forças Armadas – Marinha, Aeronáutica, Exército —, para policiais civis, policiais militares, bombeiros, agentes
penitenciários, ou seja, é extensivo a todos que fazem a segurança pública.
A aprovação da matéria é muito importante, porque, na medida em que aumentam a pena e a responsabilidade, nós vamos ter, consequentemente, mais garantia de vida para os profissionais que fazem a segurança.
Sr. Presidente, regozijo-me com o dia de hoje, com esta votação, com o que representa a matéria para a
garantia da vida dos nossos policiais e, em especial, para a garantia da segurança de todo cidadão neste País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Pastor Eurico.
O SR. PASTOR EURICO (PSB-PE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, considero este dia um dia de
grande conquista para os nossos policiais, para os profissionais de segurança do nosso Brasil.
Depois de muitos anos de luta aqui, consegue-se aprovar uma matéria que vai tratar da proteção dos nossos policiais, pois ela transforma em crime hediondo os atos de natureza gravíssima praticados contra policiais.
Entendemos que os policiais que saem de casa vivos e não têm certeza de que voltarão são pessoas que
dão segurança para o nosso Brasil, para a sociedade. Infelizmente, esses profissionais não têm tido o devido
respeito e proteção. Hoje, nesta Casa, é feito o reconhecimento, de forma especial, do trabalho dos profissionais de segurança.
Parabenizo os policiais de todas as instâncias, as guardas municipais e todos que trabalham com segurança no nosso querido Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Pastor Franklin.
O SR. PASTOR FRANKLIN (Bloco/PTdoB-MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho agradecer a todo o povo brasileiro e, em especial, parabenizar o Deputado João Campos, que
trabalhou pesadamente para que este projeto fosse aprovado. Parabenizo todos os nossos policiais, que fazem
com que nós brasileiros nos sintamos mais seguros onde quer que venhamos a andar.
Sr. Presidente, a luta por esse objetivo irá continuar e nos dar mais segurança, vai nos dar a sensação de
que a impunidade neste País irá acabar.
Votei “sim”, a favor do projeto, por entender que o povo brasileiro foi privilegiado com sua aprovação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Gonzaga Patriota, último orador
inscrito. Depois ouviremos os Líderes.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
agradeço ao Líder do PSDB, que nos cedeu parte de seu tempo. Estou aqui há mais de 30 anos e nunca vi tanta
pressa em nenhum Presidente, nem em Ulysses Guimarães, para conduzir uma votação tão importante como
esta. Foram 5 minutos.
Eu estava presidindo a Comissão da Zona Franca do Nordeste. Vim correndo ao plenário. Solicito que
meu voto fique registrado nos Anais da Casa. O meu voto é “sim”. Nós não podemos prescindir de um tema tão
importante como este.
Digo o seguinte ao Presidente da Casa: se cortarem meu ponto, levarei S.Exa. à Justiça, porque eu estive
presente de manhã e registrei minha presença. Estou presente aqui e estive presente em outras votações. As
votações não podem ser feitas de maneira açodada. Lamento que o nosso Presidente esteja tão apressado. Ficamos aqui até meia-noite – vou almoçar daqui a pouco —, mas não dá para continuar desta maneira.
Voto “sim”, pela segurança pública do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra, para falar pela Liderança do PDT, ao nobre Deputado Pompeo de Mattos. Depois falarão os Líderes Carlos Gomes e Caio Narcio.
V.Exa. tem o tempo regimental de 5 minutos, nobre Deputado Pompeo de Mattos.
O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Deputado
Carlos Manato, Sras. e Srs. Parlamentares, eu venho à tribuna para fazer uma espécie de release do que foi esta
semana no plenário da Câmara dos Deputados, quando nós votamos projetos de iniciativa de um grupo de
Parlamentares, entre os quais eu me incluo, que luta pela segurança, pela valorização da vida e pela qualidade
de vida, porque a vida só é vida se for bem vivida, com intensidade, com felicidade, senão não é vida. A iniciativa também é do Presidente Eduardo Cunha.
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Vejam bem. Nós precisamos dar armas aos nossos policiais, para que eles enfrentem os bandidos. Hoje,
a arma dos policiais não é uma metralhadora, não é uma ponto 15, não é uma pistola, tampouco é um revólver, muito menos é uma adaga. As armas de hoje são instrumentos legais que inibam o bandido de enfrentar
a polícia. Porque hoje o bandido não tem medo da polícia, enfrenta a polícia de igual para igual, às vezes até
com melhores armamentos. Então, temos que penalizar o bandido que mata policial, que deixa policial aleijado,
que fere o policial e o deixa inválido para o resto da vida. Graças à lei aprovada aqui esta semana, os bandidos
terão a pena agravada, porque a qualificação será de crime hediondo. Eles vão cumprir a pena e, para poder
sair num livramento condicional, terão que ter cumprido praticamente toda a pena.
Aumentamos também a pena para o bandido que é reincidente no crime. Ele comete o crime, é processado,
é julgado, é condenado, cumpre a pena, sai, e comete o crime de novo. O tratamento tem que ser diferente para
casos de reincidência, com pena mais dura. A lei vai evitar que esse bandido saia da cadeia com livramento condicional facilitado, ou seja, vai fazer com que ele tenha que cumprir uma parte maior da pena que lhe foi imputada.
O mesmo vale para o menor. O menor infrator fica internado na Fundação de Atendimento Sócio-Educativo – FASE e depois sai para cometer outro delito. Nós também estamos aumentando o tempo de internação
do menor infrator. E aquele que comete crime usando o menor como escudo, colocando o menor na frente da
cena, o menor assumindo a responsabilidade pelo crime, ficando o maior de idade escondido atrás do menor,
saindo de bonzinho, aquele que estimula o menor a cometer o crime vai ter uma pena mais alta ainda. Eu diria que ele comete dois crimes: um pela vítima que ele faz e outro pelo menor que ele faz de vítima também,
porque ensina o menor a cometer crime.
Sr. Presidente, esta semana nós avançamos muito na valorização do policial, com a criminalização daquele que usa o menor e com o aumento da pena para os que reincidem no crime, mas precisamos também
tratar da questão da maioridade penal.
Eu sou contra a diminuição da maioridade penal de 18 anos para 16 anos, porque não quero que o meu
filho, que o seu filho, que o filho de cada um de nós tenha que ter maioridade aos 16 anos por conta de alguns
bandidos que cometem crime. A maioridade penal tem que ser dada dentro dos autos do processo. Se o menor cometeu um crime, cometeu um ilícito penal, transgrediu a lei, ele é um infrator. Precisamos de uma lei
que autorize o delegado ou o Ministério Público a pedir ao juiz que aquele menor, naquele caso, seja julgado
como se maior fosse, por conta de ser reincidente, de ter uma vida pregressa no crime, uma ficha comprida, que
nem esperança de pobre, um crime hediondo nas costas. Este menor é que tem que ser julgado como maior.
Mas quem vai decidir isso é o juiz, nos autos do processo, considerando a gravidade do crime cometido. Não
temos que diminuir a maioridade penal de todo mundo por conta de alguns menores que cometem crime.
É isso que nós queremos, Presidente. Parabéns à Câmara dos Deputados!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Carlos Gomes, para uma Comunicação de Liderança, pelo PRB. S.Exa. tem 5 minutos na tribuna.
O SR. CARLOS GOMES (Bloco/PRB-RS. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, eu venho manifestar preocupação com uma resolução que foi publicada no Diário Oficial
no dia 12 de março. Essa resolução invoca o art. 5º da Constituição Federal, que estabelece igualdade de todos
perante a lei, mas igualdade como indivíduo, como pessoa, e não igualdade na questão sexual e de gênero,
Deputado João Campos, e de gênero. Nós todos temos direitos perante a lei, perante a Constituição Federal,
mas algo nos diferencia: ser homem, ser mulher, menino, menina. Essa resolução, Sr. Presidente, causará problemas muito sérios às instituições de ensino deste País.
Cito os arts. 7º e 8º:
“Art. 7º Caso haja distinções quanto ao uso de uniformes e demais elementos de indumentária, deve ser
facultado o uso de vestimentas conforme a identidade de gênero de cada sujeito.
Art. 8º A garantia do reconhecimento da identidade de gênero deve ser estendida também a estudantes adolescentes, sem que seja obrigatória autorização do responsável.”
Ou seja, se uma menina entende que é guri, ela poderá frequentar o banheiro dos meninos. A menina
que se entende como menino poderá frequentar o banheiro de menino.
Fico imaginando o que poderá acontecer, o que isso vai gerar nas escolas.
Sr. Presidente, vários dos que estão nos assistindo agora e vários dos Deputados aqui presentes têm filhos. Imaginem a sua filha no banheiro feminino. Chega um guri, dizendo que é menina, e vai usar o mesmo
banheiro. Ora, e o pior é que nós sabemos que a criança é criativa, nós sabemos que os meninos adolescentes,
na flor da idade, são cheios de energia, os hormônios à flor da pele. Quantos meninos não vão dizer que se
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consideram meninas apenas para frequentar banheiro feminino e poder ver as gurias sem roupa! Imaginem o
tamanho do constrangimento que essa resolução vai causar para as instituições de ensino do País.
Sr. Presidente, já foram protocolados aqui pelo menos três projetos de decreto legislativo para sustar os
efeitos dessa resolução, os PDCs 16/15, 18/15 e 26/15.
A resolução foi feita sem um debate aprofundado. Não passou por esta Casa, foi apenas orientada por
conselhos, por minoria, sem respeito às famílias, sem trazê‑las para o debate, sem consulta ao que elas achavam da medida. Nós entendemos que seus efeitos têm que ser suspensos, para o bem da sociedade brasileira.
Sr. Presidente, eu gostaria que esta nossa manifestação fosse divulgada no programa A Voz do Brasil e
nos meios de comunicação da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, Deputado. V.Exa. será atendido.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Dando continuidade ao período das Lideranças, concedo a palavra,
pela Liderança do PSDB, ao nobre Deputado Caio Narcio. V.Exa. tem 9 minutos na tribuna.
O SR. CAIO NARCIO (PSDB-MG. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu pedi licença
para usar a tribuna hoje porque tenho sido procurado pela população, que nos tem visto discutir o Brasil dentro desta Casa.
Essa polarização entre Partido dos Trabalhadores/Governo e Oposição leva a uma discussão sem propósito e, em um momento, um descredencia o outro. E a população assiste, em meio a tantas pautas importantes,
à dificuldade de termos um diálogo propositivo nesta Casa.
Quando vou à minha base, como fui na semana passada, sou procurado por diversos jovens. Dessa vez
eles me disseram: “Ora, nós estamos com um problema gravíssimo no FIES. Eu tenho o sonho de estudar, eu estou
fazendo meu sacrifício individual para ter a oportunidade de acesso ao ensino, e, no momento, o Brasil está com
problema no FIES”. E, com clareza, eu tenho que concordar.
O que precisamos fazer nesta Casa é parar de apontar defeitos que não são propositivos para o que é
importante no Brasil.
A questão do FIES é importante. Está roubando sonhos de muitos jovens que têm esperança de se formar. Mas, para que possamos resolver um problema, Sr. Presidente, é fundamental reconhecer que ele existe.
Ontem, na sessão, nós tivemos oportunidade de escutar os nobres Deputados Orlando Silva e Alessandro Molon. São grandes quadros, são grandes colegas que temos aqui nesta Casa, mas não há verdade em
seus discursos. E, por isso mesmo, não há, para a sociedade, uma pauta que reconheça os problemas que estão
assolando a sociedade.
Ora, não há problema no FIES? Então por que estamos tendo, diariamente, tantas ligações de jovens que
estão tentando, pelo FIES, se formar? Há problema, sim. E nós, como oposição, estamos aqui a favor do Brasil,
estamos aqui a favor da agenda propositiva do País. Nós queremos ajudar o Governo a se reorganizar na pauta
positiva. Mas, para que possamos ajudar a resolver um problema, é fundamental que se tenha do Governo o
reconhecimento de que isso é um problema, o que não acontece.
Não há mea-culpa do Governo em hora nenhuma. Em momento algum, você vê o Governo dizendo:
“Nisso nós erramos. Nisso nós estamos em falta. Precisamos corrigir”. Falta humildade para reconhecer que é a
partir do mea-culpa que nós vamos poder avançar na agenda propositiva do Brasil.
Eu assisti ontem também, Sr. Presidente, a falarem da verdade. Ora, em algum momento, nós precisamos
falar, sim, da verdade que tem nos faltado neste Governo. A campanha que foi feita aqui, pelo Governo do PT,
prometia coisas que, na verdade, não aconteceram. E muito antes, pelo contrário, transformaram-se, após as
eleições, em mentiras.
Foi dito pelo Governo que não haveria desemprego. Nós estamos hoje com a notícia do aumento de
10% do desemprego do mês de janeiro para fevereiro e de 14% do mês de fevereiro para março. O que está
acontecendo no Brasil é a desaceleração da economia, é a desaceleração das oportunidades de emprego e de
trabalho. Se não reconhecermos a pauta verdadeira do Brasil, se não fizermos o mea-culpa sobre os problemas
que estão acontecendo, nós não poderemos caminhar para a solução.
O que eu peço aqui, Sr. Presidente, é que haja bom senso para que possamos retomar a pauta que a sociedade exige desta Casa.
Eu ouvi falarem aqui também sobre corrupção. Ora, eu tenho que fazer aqui um reconhecimento: o Governo do PT teve avanços na área social, no atendimento às populações mais carentes. É importante reconhecer
que há coisas boas. Mas também é importante, ao reconhecer as coisas boas em que se avançou, dizer que o
legado que o PT tem deixado para o Brasil, e este Governo também, é a maior corrupção da história deste País.
Em algum momento, o Governo tenta se defender com argumentos de que quem começou tudo foi
Fernando Henrique Cardoso; que o culpado de tudo que está acontecendo de errado no Brasil hoje é Fernando Henrique.
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Nós precisamos ter a grandeza de reconhecer os avanços que foram colocados por lá. E vamos colocar
a culpa na sociedade e no Fernando Henrique até quando? Já estamos há mais de 12 anos com o Governo do
PT e a ele devemos os avanços e os atrasos.
E o fundamental: estamos falando de cortes. Nós precisamos fazer ajustes. Mas é importante que o Governo saiba quais são as prioridades. Nós estamos aqui votando uma pauta em que o Governo corta o que é
essencial e não corta o que é supérfluo.
Percebemos que o Governo está perdido nas alterações que necessita fazer. Estamos aqui para dizer
que nós somos a favor do Brasil. Mas é preciso dizer o mesmo que diziam na época do Presidente Fernando
Henrique Cardoso: “Fora FHC”. E isso era devido à democracia; era a sociedade nas ruas colocando suas ideias.
Mas quando a população está na rua e diz “Fora, Dilma; volte para cá e peça desculpas ou peça para sair”, aí é
golpe da Oposição.
Ora, vamos fazer o mea-culpa; vamos ter a humildade de reconhecer os problemas; vamos ter a humildade de reconhecer que nunca na história do Brasil nós tivemos um escândalo de corrupção atrás do outro;
vamos colocar a pauta positiva do Brasil.
A Presidente, quando assumiu seu mandato, colocou uma pauta que muito me mobiliza e que serve a
todos os brasileiros: Pátria Educadora.
Vamos falar da Pátria Educadora, Sr. Presidente. Nós assistimos, nesta semana, à Pátria Educadora, em
menos de 100 dias, ficar sem Ministro, e, junto com a ida de seu Ministro, deixar também tantas questões cruciais para a educação neste País à solta.
Reconheço o engajamento do Ministro Luiz Cláudio, que está interinamente ocupando a Pasta da Educação. S.Exa. expôs aqui a situação e mostrou o seu empenho para resolver os problema da educação. S.Exa.
não é culpado dos desmandos que aconteceram neste Governo e contará conosco para ajudar a resolvê‑los.
Mas, para resolver o problema, eu repito, Sr. Presidente, é fundamental que o reconheçamos primeiro, o que
não acontece, porque para o Governo está tudo certo. Em duas semanas caíram dois Ministros, mas não é problema, está tudo sob controle.
Nós precisamos retomar a agenda deste País, a agenda da sociedade. Precisamos parar de falar que um
não vale nada e o outro também não, mas reconhecendo os erros. A partir dos erros, poderemos caminhar para
soluções que são necessárias e esperadas pela sociedade, da nossa parte, do PSDB.
E deste Deputado, Sr. Presidente, eu lhe garanto, sempre que houver uma agenda positiva e propositiva
para o Brasil, independente se a favor ou contra o PT, nós estaremos do lado da população, como sempre foi a
nossa história e a nossa biografia.
Quero, então, me despedir, agradecendo a oportunidade, e dizer a todos esses jovens que a luta do FIES
e da Pátria Educadora é nossa; contará com o apoio do PSDB e deste Deputado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Para um registro, concedo a palavra ao nobre Deputado João Campos, o vitorioso de hoje.
Parabéns pela relatoria. Estou muito orgulhoso de V.Exa.
O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, muito obrigado.
Sr. Presidente, quero fazer apenas duas observações.
Está na moda aqui na Casa ao invés de dizer que nesta semana haverá uma pauta da segurança pública, afirmar que haverá uma pauta conservadora. O que é pauta conservadora? E o que não é pauta conservadora? Na verdade, quem faz essa afirmação usa a expressão de forma preconceituosa para desmerecer, para
diminuir. Isso não é próprio.
De outro lado, demos entrada hoje, com um conjunto de outros Parlamentares que o subscreveram, num
projeto de decreto legislativo para defender as prerrogativas desta Casa.
O Governo Federal, a Presidência da República, por intermédio de diversos órgãos, edita resoluções com
matéria de competência desta Casa. Queremos sustar essas resoluções para que prevaleça inclusive o discurso
do nosso Presidente Eduardo Cunha, o de zelar pelas prerrogativas do Parlamento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Eu é que agradeço a V.Exa., assim como o Brasil também lhe agradece.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Heráclito Fortes, para uma
Comunicação de Liderança, pelo PSB. Depois, ao Deputado Zé Geraldo.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PSB-PI. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, dois assuntos me trazem a esta tribuna. O primeiro deles é de utilidade pública.
Eu quero ler a seguinte nota:

Março de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 27

213

“50 milhões de pessoas podem estar vivendo com epilepsia, segundo dados da Organização Mundial
da Saúde divulgados em fevereiro, que é, também, contundente ao afirmar que 5% da população
poderá sofrer um episódio de epilepsia ao longo da vida. No Brasil os dados existentes não são do
Ministério da Saúde, mas estão sendo organizados por Centros de Estudos, como a Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp), onde pesquisas demonstram que por aqui a doença representa
1% (um por cento) da população, ou cerca de dois milhões de pessoas.
No dia 26 de março, em todo o mundo, é celebrado o Purple Day. Nesse dia, todos são convidados
a usar a cor roxa e ajudar a aumentar a conscientização sobre esta doença que afeta milhões de famílias ao redor do mundo.”
Sr. Presidente, o outro assunto que me traz aqui diz respeito à matéria da Veja.com que começou a circular ontem.
Srs. Parlamentares, vejam por que não o Brasil “Mais Médicos: a ordem era ignorar o Itamaraty”. Essa notícia
retrata reunião ocorrida no Governo para dar continuidade ao Programa Mais Médicos, burlando o Itamaraty,
o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Fraudaram esse Programa. O Itamaraty não teve participação; o
Itamaraty foi garfado criminosamente.
Era, Sr. Presidente, o que eu queria mostrar. Mas o mais grave – e eu quero transcrever isso nos Anais
desta Casa – é o diálogo travado por membros do Governo, a que a revista Veja teve acesso.
Veja, meu caro Presidente, Maria Alice é uma das protagonistas:
“Maria Alice – Agora, sinceramente, eu não sei se a gente tinha que mandar para o MRE (Ministério
das Relações Exteriores), não...
(?) – Manda depois...
Maria Alice – É, depois. Aquela mulher (do MRE), que foi para reunião na AGU, me poupe. Ela não sabia
de nada.
(?) – O que vocês está dizendo, Jean, é que a rigor, a rigor, não passaria...”
Vejam a gravidade disso! Vem, logo após, Jean Uema:
“Jean Uema – Gente! Esse programa. O programa é da Dilma.
(?) – Tudo bem. É isso que eu quero entender. Vai passar.
Jean Uema – Vocês topam sem mostrar para eles (MRE)? Depois vai dar uma m... e aí eles vão falar. ‘Cadê?
Porque não passou aqui?’
(?) – A regra é essa. Mas é a mesma coisa que a gente fez com o edital e a portaria...”
Crime conscientemente praticado.
“Jean Uema – Isso.
Alberto Kleiman – Arnaldo Coelho: ‘A regra é clara’.
(Risos.)”
Deboche, Sr. Presidente!
“(?) – Não passaria. Fora este caso.
Alberto Kleiman – Eu passaria por último. Porque ali está vazando mais que o Wikileaks. Eu ia mandar
um e-mail. Um e-mailzinho para nosso amigo Cabelinho (o então ministro das Relações Exteriores Antonio Patriota)”
Quem é o nosso amigo Cabelinho? Na linguagem de funcionária do Governo, o então Ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota.
“Maria Alice: Ah! Tu também chama ele de Cabelinho?
(Risos.)
Maria Alice – Eu não confio no Cabelinho, não...
Alberto Kleiman – A gente está dialogando com as coisas de Cuba sem ter nenhuma decisão tomada em
alto nível. Era coisa de 300 (médicos). Depois 1.000 por mês. Aliás, essa dos 1.000 por mês já mudou para
1.000 e pouco. Estão falando em 4.000 até o final do ano.
Maria Alice diz: Sempre foi.
Alberto Kleiman: Não. Na semana passada, eu saí aqui da reunião para falar para o Marco Aurélio (Garcia) que eram 300 agora e 1.000 em outubro. Outubro, novembro e dezembro. Era 1.000 cada mês.
(?) – O Marco Aurélio falou com o embaixador?
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Alberto Kleiman – Falou hoje. A gente estava lá. Falou com o embaixador de Cuba.”
Meu caro Deputado Marcus Pestana, infelizmente V.Exa. só entrou no plenário agora. Eu estou mostrando aqui um diálogo do Governo sobre o Mais Médicos, com Cuba, em que eles conscientemente isolaram o
Ministério das Relações Exteriores do Programa, para fraudar.
Eu queria pedir, Sr. Presidente, que esse diálogo fosse mandado para a Organização Panamericana da
Saúde – OPAS, para que tome conhecimento como sua funcionária trata das coisas sérias da saúde brasileira.
Essa funcionária é leviana! É irresponsável! Ela não podia de maneira nenhuma tratar dessa maneira uma questão séria como o Mais Médicos. Não somos contra o Programa, mas é preciso que essas coisas sejam tratadas
com seriedade.
Vou solicitar à Presidente da Comissão de Relações Exteriores, Deputada Jô Moraes, que convoque os
envolvidos para prestar esclarecimentos à Comissão sobre mais esse escândalo com que o Governo brinda o
povo brasileiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Antes de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá conhecimento ao Plenário dos seguintes
ATO DA PRESIDÊNCIA
Nos termos do inciso II do art. 34 do Regimento Interno, esta Presidência decide criar Comissão
Especial destinada a apreciar e proferir parecer ao Projeto de Lei nº 5.332, 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”.
A Comissão será composta de 26 membros titulares e de igual número de suplentes, mais 1 titular e
1 suplente, atendendo ao rodízio entre as bancadas não contempladas, designados de acordo com
os §§ 1º e 2º do art. 33 do Regimento Interno.
Brasília, 26 de março de 2015. – Eduardo Cunha, Presidente da Câmara dos Deputados.
ATO DA PRESIDÊNCIA
Nos termos do inciso II do art. 34 do Regimento Interno, esta Presidência decide criar Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7.197, 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 de medidas socioeducativas aos infratores que atingirem a maioridade penal”, e apensados.
A Comissão será composta de 26 membros titulares e de igual número de suplentes, mais 1 titular e
1 suplente, atendendo ao rodízio entre as bancadas não contempladas, designados de acordo com
os §§ 1 e 2 do art. 33 do Regimento Interno.
Brasília, 26 de março de 2015. – Eduardo Cunha, Presidente da Câmara dos Deputados.
ATO DA PRESIDÊNCIA
Nos termos do inciso II do art. 34 do Regimento Interno, esta Presidência decide criar Comissão Especial destinada a proterir parecer ao Projeto de Lei nº 7.223, de 2006, do Senado Federal, que “altera
a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, e a Lei nº 10.792, de 1º de dezembro
de 2003, para criar o regime penitenciário de segurança máxima”, e apensados.
A Comissão será composta de 26 membros titulares e de igual número de suplentes, mais 1 titular e
1 suplente, atendendo ao rodízio entre as bancadas não contempladas, designados de acordo com
os §§ 1 e 2 do art. 33 do Regimento Interno.
Brasília, 26 de março de 2015. – Eduardo Cunha, Presidente da Câmara dos Deputados.
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ATO DA PRESIDÊNCIA
Nos termos do inciso II do art. 34 do Regimento Interno, esta Presidência decide criar Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7.446, de 2014, do Sr. Onyx Lorenzoni, que “altera
a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – para aprimorar o combate a qualquer forma de lesão aos direitos fundamentais da criança ou adolescente”, e apensado.
A Comissão será composta de 26 membros titulares e de igual número de suplentes, mais 1 titular e
1 suplente, atendendo ao rodízio entre as bancadas não contempladas, designados de acordo com
os §§ 1º e 2º do art. 33 do Regimento Interno.
Brasília, 26 de março de 2015. – Eduardo Cunha, Presidente da Câmara dos Deputados.
ATO DA PRESIDÊNCIA
Nos termos do § 1º do art. 205 do Regimento Interno, esta Presidência decide criar Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 8.045, de 2010, do Senado Federal, que trata do
“Código de Processo Penal” (revoga o decreto-lei nº 3.689, de 1941. Altera os Decretos-lei nº 2.848,
de 1940; 1.002, de 1969; as Leis nº 4.898, de 1965, 7.210, de 1984; 8.038, de 1990; 9.099, de 1995;
9.279, de 1996; 9.609, de 1998; 11.340, de 2006; 11.343, de 2006), e apensado.
A Comissão será composta de 26 membros titulares e de igual número de suplentes, mais 1 titular e
1 suplente, atendendo ao rodízio entre as bancadas não contempladas, designados de acordo com
os §§ 1º e 2º do art. 33 do Regimento Interno.
Brasília, 26 de março de 2015. – Eduardo Cunha, Presidente da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao último orador, o nobre Deputado Zé Geraldo,
para uma Comunicação de Liderança, pelo PT. S.Exa. tem o tempo regimental de 7 minutos.
O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, todos aqueles que me ouvem neste momento, eu acho interessante o fato de as Lideranças do
Democratas e do PSDB virem a esta tribuna para ofender o Partido dos Trabalhadores com o tema corrupção,
falando mal da Presidenta Dilma, inclusive depois de ela ter lançado o lema Brasil, Pátria Educadora.
Vejam bem que fato curioso: o Presidente Nacional do DEM, José Agripino Maia, que esteve entre os manifestantes no ato pró-impeachment de Dilma em Brasília, possui contra si um inquérito no Supremo Tribunal
Federal após acusações de extorsão e recebimento de propina de 1 milhão de reais – trata-se de 1 milhão de
reais; não é qualquer dinheirinho. Esse Senador foi protestar contra a corrupção e por um País melhor, de certo,
mais uma vez, subestimando a capacidade do povo brasileiro, o que é um grave erro.
O Presidente Nacional do DEM não parece nada constrangido com as recentes denúncias de corrupção
envolvendo o seu nome.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Agripino é ex-coordenador da campanha do Senador Aécio Neves
à Presidência da República e foi um dos citados na Operação Sinal Fechado, sob suspeita de ter cobrado mais
de 1 milhão de reais para permitir um esquema ilegal de inspeção veicular no Rio Grande do Norte. Em uma
gravação de áudio divulgada pelo Ministério Público, no último mês, entre o empresário George Olímpio e o
ex-Deputado João Faustino, Agripino é acusado de ter exigido a propina em troca de silêncio sobre o caso.
Eu já dei este pronunciamento por lido e pedi que o registrassem nos meios de comunicação desta Casa
e lhe dessem ampla divulgação, inclusive no programa A Voz do Brasil.
O Deputado que me antecede, exatamente do PSDB, vem exatamente falar de pátria educadora. Ora,
quando a Presidenta Dilma fala em Brasil, Pátria Educadora, está fazendo um chamamento a todos os governos deste País – Governadores, Prefeitos —, para que nós possamos utilizar todos os recursos disponíveis para
melhorarmos a educação.
Eu quero dialogar com o PSDB. O Governador do Pará, Simão Jatene, é do PSDB. O PSDB já manda no
Pará há 20 anos, e as pesquisas indicam que o Estado do Pará tem o pior ensino médio do Brasil – repito: o pior
ensino médio do Brasil! De quem é a culpa de o Estado do Pará ter o pior ensino médio do Brasil? Não é do PT,
não é da Presidenta Dilma, até porque grande parte desse período de 20 anos transcorreu sob o Governo de
Fernando Henrique. Naquele momento, era Almir Gabriel, hoje falecido, o Governador. Quando o PSDB criou
o FUNDEF, o FUNDEF não chegou ao Pará, assim como o PRONAF não chegava ao Nordeste e ao Norte do País
naquele momento.
Mas não só o ensino médio é o pior do Brasil; o índice de analfabetismo no Estado do Pará também é o
maior do Brasil. Quem é culpado por esses índices? Agora, o Governador nomeia o Vice-Governador para ser o
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Secretário de Educação e começa a debater com a população e com os Parlamentares que começam a pressionar o Governo. Mas o Governo vai debater agora porque está adquirindo um grande financiamento do BIRD,
de aproximadamente 800 milhões de reais, para gastar esse dinheiro – até porque, naquele Estado, o Governador só trabalha com dinheiro emprestado: só há obras nas rodovias estaduais quando o BNDES as financia;
só há pontes que o BNDES financia; onde não há financiamento, as rodovias estaduais não têm contrato nem
para a limpeza das estradas.
Nós vamos fazer, sim! A Presidenta já sinalizou isso. Ela queria 100% do dinheiro do pré-sal para a educação, e vamos aplicar 75%. Então, não venha o PSDB criticar o Governo do Partido dos Trabalhadores, a Presidenta Dilma e o Partido dos Trabalhadores.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e todos os que nos acompanham pelos veículos de comunicação
da Casa, venho à tribuna chamar atenção para um fato, no mínimo curioso. Vejam só: José Agripino Maia, Presidente Nacional do DEM, que esteve entre os manifestantes no ato pró-impeachment de Dilma em Brasília,
possui contra si um inquérito no Supremo Tribunal Federal após acusações de extorsão e recebimento de propina de R$ 1 milhão. Este Senador foi protestar contra a corrupção e por um País melhor, de certo, mais uma
vez, subestimando a capacidade do povo brasileiro, o que é um grave erro.
O Presidente Nacional do DEM, Senador José Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, não parece nada
constrangido com as recentes denúncias de corrupção envolvendo o seu nome.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Agripino é ex-coordenador da campanha do Senador Aécio Neves,
do PSDB de Minas Gerais, à Presidência da República e foi um dos citados na Operação Sinal Fechado, sob suspeita de ter cobrado mais de R$ 1 milhão para permitir um esquema ilegal de inspeção veicular no Rio Grande
do Norte.
Em uma gravação de áudio divulgada pelo Ministério Público no último mês entre o empresário George Olímpio e o ex-Deputado João Faustino, Agripino é acusado de ter exigido a propina em troca de silêncio
sobre o caso.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o pedido de apuração foi encaminhado à Corte pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, com base em delação premiada de George Olímpio, no âmbito das investigações da Operação Sinal Fechado. Ele afirma ter pago propina ao Presidente do DEM, que foi coordenador da
campanha do tucano Aécio Neves à Presidência, para agilizar a tramitação de projeto de lei que cria o serviço
de inspeção veicular. O caso chegou ao Supremo em março, e a decisão de abertura de inquérito foi tomada
pela Ministra Relatora do caso, Cármen Lúcia, na última sexta-feira, dia 20. O processo tramita no Supremo em
segredo de Justiça.
Diante dos fatos, os selfies tirados pelo referido Senador poderiam vir com a seguinte nota de rodapé:
“Agripino Maia e sua demagogia narcísica”.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Gostaria de convidar o Vice-Presidente da nossa Casa, o nobre Deputado Waldir Maranhão, para presidir os trabalhos, o que muito nos honrará.
O Sr. Carlos Manato, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Waldir Maranhão, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldir Maranhão) – Passa-se à

V – COMISSÃO GERAL
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Sras. e Srs. Deputados, neste momento transformo a
sessão plenária em Comissão Geral, com a presença do Sr. Ricardo Berzoini, Ministro de Estado das Comunicações, para prestar esclarecimentos relativos à sua Pasta. Convido o nobre Ministro e o Deputado Cleber Verde,
Secretário de Comunicação Social da Câmara dos Deputados, a tomarem assento à Mesa. (Pausa.)
Antes, a Mesa vai esclarecer o rito da Comissão Geral. Primeiramente, falará o Ministro Ricardo Berzoini,
pelo tempo de 40 minutos. Em seguida, falarão os Srs. Líderes de partidos, pelo tempo de 5 minutos. Os demais
Parlamentares falarão a seguir, pelo tempo de 3 minutos, conforme a ordem de inscrição. Sobre a mesa acha‑se
à disposição das Sras. e Srs. Parlamentares folha de inscrição destinada a quem queira fazer uso da palavra.
Sr. Ministro, seja bem-vindo a esta Casa, V.Exa. que por aqui prestou grandes e relevantes serviços ao
Parlamento brasileiro e à nossa sociedade.
Senhoras e senhores, este Plenário promove, a partir de agora, mais um ato que vem reforçar o papel
institucional da Câmara dos Deputados como foro dos grandes debates de interesse nacional. A sequência de
Comissões Gerais que nos propusemos a realizar, com a presença dos Ministros de Estado, proporciona uma
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interação benéfica entre os Poderes Executivo e Legislativo, e se coaduna com o preceito da harmonia entre
os Poderes da União, disposto no art. 2º da Constituição Federal.
Apresento nossas boas-vindas ao Ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, político experiente e
conhecedor profundo das normas e das forças que regem esta Casa. Nós o recebemos para que nos informe
a agenda e as prioridades da Pasta que comanda. Certamente, muitos dos temas e políticas abarcados pelo
Ministério das Comunicações estão vinculados a trabalhos que conduzimos nas Comissões e neste plenário.
O Brasil, por suas dimensões e pela grande população, é um dos maiores mercados mundiais para as
operadoras de telefonia – móvel e fixa – e provedores de acesso à Internet. Em ambos os segmentos, vivenciamos um crescimento exponencial de usuários e de serviços nos últimos anos. No final de janeiro último, mais
de 280 milhões de celulares estavam em operação no País. Em 2005, 21% dos brasileiros tinham acesso à Internet; agora, mais da metade da população está conectada à rede.
A estrutura instalada e a qualidade desejada para a oferta desses serviços não acompanharam o ritmo
de crescimento da demanda. Entre as queixas mais comuns nos órgãos de defesa dos direitos do consumidor
está a baixa qualidade da telefonia celular e da navegação pela rede mundial de computadores, que aparece
com grande destaque nos dias atuais.
No ano passado, aprovamos o Marco Civil da lnternet e introduzimos, no ordenamento jurídico brasileiro,
um instrumento abrangente e moderno, em linha com o que as sociedades mais avançadas têm estabelecido
para um setor que, a cada dia, torna-se mais dinâmico e importante para as relações sociais, culturais, econômicas e políticas em âmbito global.
Está com o Ministério das Comunicações a tarefa de elaborar normas acessórias à lei que estejam em
conformidade com a sua natureza e com o vigor necessário para aprimorar o regramento do uso da Internet no
Brasil. Com toda certeza, o Ministro Berzoini poderá nos colocar a par do andamento das políticas e ações empreendidas para esse tema, bem como para outros que também resguardem relação com as nossas atividades
legislativas, tais como as concessões de emissoras de rádio e televisão, os serviços postais e a inclusão digital.
Por oportuno, quero ressaltar que a Câmara dos Deputados tem incentivado o uso amplo dos canais de
comunicação que aproximam a sociedade dos trabalhos aqui realizados. Qualquer cidadão pode apresentar
perguntas e comentários atinentes às Comissões Gerais que temos realizado por meio do Portal e-Democracia.
Sr. Ministro, repasso na íntegra a mensagem do Presidente da Casa, Deputado Eduardo Cunha. Portanto,
este discurso é da lavra de S.Exa., o Presidente Eduardo Cunha.
Agradeço a presença de todos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Concedo a palavra ao Ministro Ricardo Berzoini.
O SR. MINISTRO RICARDO BERZOINI – Boa tarde a todos e a todas. Sr. Presidente, Vice-Presidente no
exercício da Presidência desta sessão, nosso amigo Deputado Waldir Maranhão, com quem tive a honra de
compartilhar as ruas de São Luís na última luta eleitoral, assim como o Deputado Cleber Verde, que também
esteve em São Luís conosco, Deputado Nelson Marquezelli, meu amigo de muitas articulações políticas e lutas nesta Casa e fora dela, é um prazer estar de volta a esta tribuna, onde, durante 16 anos, pude defender as
minhas ideias, apoiar propostas de outros companheiros e falar sobre a conjuntura deste País.
Esta Casa tem uma importância crucial para a consolidação da democracia no Brasil e tem tido um papel fundamental nos diversos momentos em que o Brasil se coloca diante de grandes desafios e de grandes
questões políticas. Então, a Câmara dos Deputados, assim como o Senado Federal, tem um papel decisivo na
construção das políticas públicas.
Eu queria cumprimentar o Presidente da Casa, que hoje não pôde estar presente, o Deputado Eduardo
Cunha, que tem proposto essa agenda de comparecimento dos membros do Executivo a esta Casa. E acho
extremamente saudável que periodicamente, de maneira totalmente alinhada com o planejamento de temas
importantes para o País, nós possamos ter Ministros e outros membros do Executivo comparecendo aqui para
prestar esclarecimentos, falar das políticas públicas e interagir com os 513 mandatos populares, que são a alma
desta Casa e que asseguram que possamos ter uma interação muito grande da política nacional com o povo
dos 26 Estados e do Distrito Federal e com opiniões tão diversas que temos em nosso País.
Para iniciar, eu queria dizer que falar em comunicação hoje é falar da vida cotidiana de cada um de nós.
Ao contrário de tempos passados, há muito tempo, quando o exercício da comunicação era algo que fazia
parte de um pedaço da nossa vida, hoje, pela evolução tecnológica, pela globalização, pela característica que
assumiu o papel das telecomunicações na vida das nações, na vida das pessoas, na política, na economia, na
atividade industrial, falar de comunicação significa falar do nosso cotidiano.
Quando cheguei a esta Casa, o telefone celular era um instrumento usado basicamente para conversar.
Hoje, o que menos se faz com o telefone celular é conversar. Você acessa a Internet, faz transações bancárias,
manda mensagens, acessa serviços públicos, faz o check-in da sua passagem sem precisar ir à agência da Câ-
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mara para fazer isso. Mas não é só o celular. A Internet como um todo, que também passa pelo smartphone,
tornou-se um mecanismo de integração mundial e um ambiente em que governos não têm o papel central
da sua regulação, mas têm um papel colaborativo, um papel que se combina com a sociedade civil. A Internet
adquiriu a característica de ser hoje um bem tão essencial, um serviço tão essencial quanto outros que nós
costumamos chamar de serviços essenciais, como o fornecimento de água e de energia elétrica. Então, as comunicações no Brasil têm que ser vistas a partir dessa lógica, como são vistas em todo o mundo.
Nós estivemos recentemente num fórum em Barcelona sobre mobilidade nas comunicações, o GSMA
Mobile World Congress. Esta Casa estava lá representada por 10 Parlamentares, e fizemos uma boa reunião com
a bancada do Brasil em Barcelona. Nós pudemos ver que, se aquilo em que já se avançou até agora é muito
relevante – às vezes temos até dificuldade de acompanhar no dia a dia a evolução tecnológica —, aquilo em
que ainda se vai avançar nos próximos 10, 20, 30 anos é ainda mais relevante.
Um país do tamanho do Brasil e com a importância do Brasil não pode ficar defasado em termos de investimentos, em termos de papel regulatório do Estado e, principalmente, em termos da capacidade de planejar
sua infraestrutura para assegurar ao maior número possível de pessoas, brasileiros e brasileiras, um serviço de
qualidade, um serviço com acessibilidade e um serviço com custo razoável.
Nós lutamos por tarifas razoáveis na água, na energia elétrica, no transporte coletivo, em todos os serviços públicos. Temos que ter sempre em mente, como objetivo, que a telecomunicação tem que ser acessível
ao maior número possível de pessoas, a partir de um custo que seja compatível com o poder aquisitivo dos
brasileiros e das brasileiras. E, simultaneamente, temos que ter a possibilidade de políticas específicas para
atender às populações carentes.
Aquilo que o mercado consegue atender, a partir dos diversos padrões de pacotes e serviços, deve ser
sempre acompanhado e regulado pelo Estado, sem uma intervenção danosa à competição, ou seja, com uma
intervenção que busque sempre estimular a competição. Ao mesmo tempo, nós temos que ter em mente que,
como um setor da sociedade sempre terá dificuldade de acessar esse tipo de serviço, é preciso políticas públicas que deem conta disso.
Eu vou fazer uma pequena apresentação sobre os temas do Ministério. Espero dar conta disso no tempo
que me foi assegurado pelo Presidente. Se houver necessidade, pedirei tolerância à Mesa.
(Segue-se exibição de imagens.)
Primeiro, quero explicitar às Sras. e aos Srs. Parlamentares, à imprensa presente e aos funcionários da Casa
que esta reunião estava prevista para as 9 horas da manhã de hoje, quando certamente teríamos um quórum
muito mais numeroso. Mas, como também é importante esta interlocução com aqueles que puderam e desejaram ficar, eu quero fazê-la como se este plenário estivesse absolutamente lotado.
O Ministério é composto de três Secretarias. A Secretaria de Telecomunicações cuida, obviamente, daquilo
que o seu próprio nome declara: toda a regulamentação, o acompanhamento e as políticas de telecomunicações para o Brasil, o que inclui, por exemplo, a tarefa de regular quais são as frequências disponíveis para cada
serviço e quais são as características técnicas de cada tipo de serviço e a tarefa de estabelecer padrões para a
telefonia e o relacionamento com a nossa Agência Nacional de Telecomunicações e as empresas operadoras
do nosso País. Também é a Secretaria responsável pela política de Internet, banda larga, ou seja, pela busca do
acesso amplo que eu citei agora há pouco.
A Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica é a que trata da radiodifusão. Está presente aqui o
nosso Secretário, o ex-Deputado, mas sempre Deputado Emiliano José, que foi um colega bastante atuante
nessa área de comunicação. Ele já assumiu a tarefa de coordenar a Secretaria com uma determinação muito
clara. É a Secretaria que cuida da radiodifusão. E qual é a determinação? Em primeiro lugar, dar um tratamento
absolutamente republicano aos processos que tramitam na Secretaria – essa é uma obrigação, mas tem que
ser sempre uma determinação junto com a obrigação. Em segundo lugar, assegurar um processo de transparência absoluta em relação às decisões da Secretaria, a total exposição à sociedade de quais são as políticas,
as determinações e as decisões.
Também é necessário registrar que nós temos a meta estabelecida nesta gestão de constituir um plano
de desburocratização dos processos de outorgas e renovação de outorgas, de transferência de titularidade e
também de mudança de potência. Enfim, tudo aquilo que a radiodifusão, rádio e tevê demandam para a Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica nós queremos encontrar os caminhos para desburocratizar.
Vamos falar mais sobre isso em seguida.
E temos a Secretaria de Inclusão Digital, que tem o objetivo de ampliar o acesso aos instrumentos digitais de informação através de telecentros, através de antenas de conexão direta com satélite, através de várias
políticas que nós estamos elaborando para ampliar a atuação da Secretaria, cuidando também dos telecentros
já instalados pelo Brasil.
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Temos ainda três instituições ligadas ao Ministério. Uma é a Agência Nacional de Telecomunicações –
ANATEL, que cuida basicamente da fiscalização e de alguns aspectos técnicos da relação com as telecomunicações e a radiodifusão no Brasil. Ela tem um corpo técnico qualificado e uma história de construção de políticas
importantes. Teve um papel importante durante a última Copa do Mundo para assegurar que não houvesse
colapso nos locais onde ocorreram jogos dessa competição. A ANATEL tem um papel importante. Evidentemente, precisa ser aperfeiçoada; isso é papel da sua direção. Como agência, ela tem certa autonomia organizativa
e autonomia funcional, mas faz um intenso diálogo com o Ministério, muito respeitoso e muito no sentido de
ser parceira das políticas definidas no Ministério.
Outra instituição: os Correios, que tem tradição centenária no Brasil. É uma empresa que tem serviços
prestados e credibilidade ampla na sociedade, mas que, como toda empresa estatal – com mais de 120 mil
empregados e uma série de complexidades importantes de gestão —, merece toda a atenção por parte do
Ministério, porque exerce o monopólio postal e tem prerrogativas importantes enquanto estrutura de correios
e telégrafo.
A outra é a TELEBRAS, empresa que era holding do antigo sistema TELEBRAS e, a partir do Governo Lula,
foi designada para fazer uma política nacional de banda larga, uma política nacional de acesso à Internet, através
de infraestrutura, ou seja, criando infraestrutura para assegurar que a fibra ótica e os satélites possam chegar,
com seu sinal, às regiões mais remotas do País. Já houve um progresso significativo nos últimos 4 anos, mas
ainda temos pela frente grandes desafios, que serão expostos em seguida.
Aí estão as funções do Ministério. Não vou gastar tempo nessa lâmina. Vamos em frente, a cada uma das
funções do Ministério.
Primeiro, vou dar alguns dados sobre o estado do Brasil hoje em algumas políticas.
Por exemplo, banda larga fixa. O que aconteceu de 2010 até 2014? A banda larga cresceu 126% na Região Norte – era uma base reduzida; portanto, é um crescimento percentual maior —, cresceu 107% na Região
Nordeste, cresceu 69% na Região Centro-Oeste, cresceu 52% na Região Sul e cresceu 51% na Região Sudeste.
O crescimento médio no País foi de 59%. Ou seja, a demanda por Internet, apesar de algumas deficiências de
mercado, impulsiona esse serviço como algo cada vez mais presente na vida das pessoas e necessário às pessoas físicas e às pessoas jurídicas, ao setor público e ao setor privado.
É uma política fundamental, do ponto de vista da democratização do acesso à informação, nós termos
banda larga fixa em quantidade e qualidade acessível à maior parte da população.
Foi realizada, no primeiro mandato da Presidenta Dilma, uma política para banda larga popular, ou seja,
a de estabelecer o acesso a 1 megabit por até 35 reais. Isso resultou na adesão de 2 milhões e 600 mil clientes
em 5 mil cidades. Foi uma política que não alcançou a amplitude desejada, mas que pelo menos atendeu a 2
milhões e 600 mil pessoas, que entenderam que era uma política que permitia o acesso à Internet por um valor
padronizado, um limite padronizado. Esse produto foi fruto de uma iniciativa do Ministério das Comunicações,
do Ministro que me antecedeu, o Ministro Paulo Bernardo, que também foi Parlamentar desta Casa.
A banda larga móvel é um fenômeno. Vocês se lembram de que alguns anos atrás o acesso à Internet era
basicamente pelo computador ou pelo notebook, com wireless, ou por um computador de mesa, um desktop,
com a conexão por cabo ou até por wireless também.
Nos últimos 5 anos, disseminou-se na população a comodidade, a necessidade do acesso com mobilidade. E esse acesso com mobilidade teve uma expansão vertiginosa no Brasil, assim como no mundo.
Para vocês verem o que aconteceu nos diversos pontos do País, na Região Nordeste, por exemplo, ele
cresceu 688%, um crescimento extraordinário. Mesmo nas Regiões Sudeste e Sul, que já tinham uma base
maior, houve um crescimento entre 536% e 642%.
Hoje nós temos 138 milhões de terminais com 3G e já temos 4 milhões de terminais com 4G. O 3G alcança 3.599 cidades – a imensa maioria da população brasileira – e o 4G, 323 cidades.
A velocidade média da banda larga é o grande desafio. Cada vez mais a banda larga é usada não apenas
para acessar conteúdos de textos e de fotos, mas principalmente conteúdos de áudio e de vídeo, o que consome
uma grande quantidade de banda. Ou seja, para que nós tenhamos uma Internet atualizada, capaz de oferecer
entretenimento, serviços e conteúdo, como é o padrão mundial hoje, nós precisamos ampliar a velocidade.
Nós temos um estudo que prevê o crescimento de vários países ao longo dos próximos anos. O Brasil está
com uma previsão de crescimento de duas vezes e meia, alinhado com países como Estados Unidos e Rússia,
um pouco abaixo da média global, que é puxada por países que têm uma base menor – portanto, é aquele fenômeno: quando se tem um crescimento sob base menor, o percentual fica bem mais elevado.
De 2015 a 2018, nós temos essa situação. Nós tivemos, entre 2011 e 2014, 197 milhões de acessos de
banda larga móvel e fixa. As metas que estamos estruturando para aplicação no programa Banda Larga para
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Todos são de 300 milhões de acessos. Ou seja, temos que praticamente acrescer mais 100 milhões de acessos
entre 2015 e 2018.
A meta é que a velocidade média passe de 6,8 megabits para 25 megabits e que o número de cidades
com 3G passe de 3.800 para 4.994, quase 5.000 cidades, o que poderá ser atingido ou ultrapassado, porque essas metas muitas vezes são ultrapassadas pela evolução tecnológica. Quanto a cidades com 4G, a meta é que
o número passe de 53 cidades para 1.142 cidades.
Na comparação internacional, considerando o chamado Índice Geral de Desenvolvimento em Telecomunicações e TI, da União Internacional de Telecomunicações, o Brasil tem um crescimento maior do que a
média mundial; estamos com um crescimento de 32% – esse não é um dado do Governo; é um dado da União
Internacional de Telecomunicações – e o crescimento do mundo é de 21%.
A lógica é que nós possamos ampliar essa velocidade de crescimento, a partir justamente da compreensão de que os números brasileiros ainda não são melhores. E aqueles que não têm acesso, por falta de poder
aquisitivo, ao mercado de consumo de serviço de Internet, poderão vir a ter através de incentivos governamentais e da redução dos preços, que é decorrente do avanço tecnológico.
Seguramente o Brasil tem hoje preços de acesso à Internet que são bem menores do que há 5 anos.
Ainda temos um problema tributário grave que enfrentamos nesta Casa nos últimos 20 anos: o debate sobre
o ICMS, que depende de uma negociação difícil com os Governos Estaduais. Esse não é um problema só de
telecomunicação, é um problema de todo o universo de produtos e serviços no Brasil. Evidentemente, nossa
tributação não tem a progressividade que outros países têm e, portanto, tributa muito o consumo e o trabalho.
Ao tributar muito o consumo e o trabalho, há uma preferência por serviços de facilidade tributária. Há preferência, por exemplo, por energia elétrica, serviço de telecomunicação e outros serviços cuja base tributária e
cuja capacidade de arrecadação são facilitadas por serem contas pagas todos os meses, quando o tributo é
pago junto com o serviço.
Na comparação internacional, como eu disse, o Brasil tem uma situação acima da média mundial. Agora
o mais importante é que o crescimento desse acesso aos serviços está alinhado às curvas do resto do mundo.
Os países desenvolvidos já chegam a 75% do acesso à Internet. As Américas, puxadas pelos Estados Unidos e
Canadá, chegam a 61%. O Brasil chega a 51,6%, bem acima da média dos países em desenvolvimento, que é
de 29,9%.
Esse é um bom indicador, que mostra que estamos no caminho certo, mas não nos satisfaz. Queremos
estar alinhados, em termos de percentual, aos países desenvolvidos. Esses números que eu passei são os números gerais de Internet.
Em relação aos números para banda larga móvel, o Brasil teve uma ascensão muito mais rápida nos últimos 2 anos, quando nós passamos de 21,6% para 51,1% de acesso à banda larga móvel. E a quantidade de
assinaturas de telefonia móvel mostra que o Brasil dispara na comparação de número de assinaturas para cada
100 habitantes. Temos 135 assinaturas para cada 100 habitantes, um número bastante significativo, superior,
inclusive, ao dos países desenvolvidos e dos países das Américas.
Acho importante destacar que o Brasil é um dos países onde mais se desenvolveu o serviço pré-pago.
Das conexões brasileiras, 80% são de serviços pré-pagos. Essa é uma facilidade que alguns entendem que permite um melhor controle da sua conta de telefone, ou melhor – não há conta nesse caso —, da sua despesa
com telefone. Portanto, esse é um serviço que no Brasil alcançou um patamar extraordinário.
Ainda como metas do Banda Larga para Todos, a meta é chegar a 90% dos Municípios com redes de fibra óptica; elevar a velocidade média da banda larga fixa do Brasil de 5 megabits para 25 megabits até 2018;
alcançar 300 milhões de conexões à Internet até 2018, meta de acesso de 45% dos domicílios urbanos com
redes de acesso via fibra óptica; e realizar primeiros leilões reversos de créditos tributários até 2015.
Este é um modelo que nós estamos desenvolvendo e que ainda requer alguns estudos adicionais. A
ideia é estabelecer a parceria público-privada através de investimentos públicos e uso de créditos tributários
vinculados ao FISTEL – Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, para que as operadoras de Internet, tanto
as grandes quanto as médias e os pequenos provedores, possam usar este instrumento como uma forma de
aderir a este esforço governamental.
Acho que é importante ressaltar que, no Brasil, nós já temos uma participação, do setor de telecomunicação, de 5% do PIB. Está na média mundial. A Consultoria IDC estima que o mercado de telecomunicações
atinja 104 bilhões de dólares de receitas em 2015, no Brasil. É importante ressaltar, também, que o setor de
telecomunicações não tem contribuído para a inflação. É um setor que, pelo ganho de escala e pelo ganho
tecnológico, tem tido uma inflação muito próxima de 1% nos últimos 4 anos – 1% acumulado em 4 anos, ou
seja, cerca de 0,25% a cada ano.
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Nós estamos estudando – já tomamos, na verdade – várias medidas, aprovadas, inclusive, pelo Congresso Nacional, para desoneração tributária. Exemplo disso são as chamadas small cells, ou pequenas antenas,
que têm papel importante para melhorar o serviço em regiões com acidentes geográficos, em regiões que tenham bastante relevo acidentado, regiões às quais nós tenhamos, também, dificuldade de acesso por outras
razões. Essas pequenas antenas foram desoneradas em uma medida provisória recentemente aprovada pelo
Congresso, e sancionada pela Presidenta Dilma Rousseff. Outras medidas foram o regime especial do Plano
Nacional de Banda Larga, que está funcionando bem para todo o setor produtivo, e, também, a desoneração
dos smartphones, condicionada a conteúdo nacional em termos de aplicativos.
A Lei Geral de Antenas foi aprovada ontem pelo Senado e permite uniformizar a liberação de licenças para
facilitar a ampliação da quantidade de torres, ou de Estações Rádio Base, como são conhecidas tecnicamente.
Os investimentos governamentais em pesquisa e desenvolvimento somaram aproximadamente 200
milhões de reais nesse período. Aumentamos o espectro de radiofrequência para banda larga móvel, através
dos leilões, de 2,5 giga-hertz e 700 mega-hertz.
Aqui, temos a inserção de metas de cobertura nos editais, de forma a garantir a cobertura da banda larga nas zonas rurais. Os perímetros de 30 quilômetros além das áreas urbanas deverão contar com serviços de
voz e dados. É para isso ser concluído até dezembro de 2015.
Há também o foco no desenvolvimento de empresas brasileiras que produzam conteúdos digitais criativos: os aplicativos para smartphones e para outros aparelhos. O foco é no estímulo à criação de centros de
produção e pós-produção de conteúdos audiovisuais, um investimento de 32 milhões de reais desde 2012,
inclusive já com muitos resultados práticos importantes.
Fomento à aplicação. Há as ações de incentivo ao desenvolvimento de aplicativos de jogos eletrônicos
por meio de seleções de desenvolvedores, como o prêmio INOVApps, com o investimento de 5 milhões de
reais em 2014, e o Ginga Brasil, que é o conteúdo interativo da TV digital, é o software que possibilita a interatividade, também com o investimento de 5 milhões de reais, desde 2103.
Passamos à inclusão digital. Na inclusão digital, nós temos um programa chamado Cidades Digitais,
que também está em fase de reavaliação, sem interrupção da implantação do que já estava programado. São
339 cidades que aderiram ao projeto e 77 cidades do plano piloto, sendo que 45 já estão instaladas. Na semana passada, foi inaugurado em Toledo, no Paraná, e amanhã será em Itabuna, na Bahia. Além disso, 262 estão
incluídas no PAC 2, com recursos garantidos para a fase de contratação. O investimento necessário é de 245
milhões de reais, sendo 44 milhões do Ministério das Comunicações e o restante de outros Ministérios ou de
Estados e Municípios e de empresas.
O objetivo é levar rede de fibra óptica para os Municípios, ou seja, garantir que nas cidades haja interligação de fibra óptica, para aumentar a velocidade do acesso aos serviços públicos e à atividade privada. É garantir que escolas, postos de saúde, Prefeitura e serviços de segurança possam ter a utilização de rede de fibra
óptica implantada através desse programa.
Além disso, os gestores públicos municipais podem solicitar formação de servidores locais em instalação de
aplicativos para governo eletrônico. É o aperfeiçoamento da interação entre os serviços públicos e a população.
O anel de fibra óptica, como eu disse, conecta escolas, UBS – Unidades Básicas de Saúde, Secretarias
Municipais; é assegurado pelo menos um ponto de acesso livre de wi-fi. Após a operação, a cidade permanece
com a assistência da empresa integradora por 6 meses, como parte desse projeto. Depois, ela própria tem que
assegurar a manutenção.
Esse quadro tem investimento por Estado. Não faz sentido ler um por um, mas o total é de 245 milhões.
O GESAC, que é o Programa Governo Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão, oferece gratuitamente conexão banda larga prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através de conexões terrestres
e também através de antenas com conexão direta ao satélite. A prioridade é para telecentros, escolas rurais e
urbanas, unidades de saúde, CRAS, aldeias indígenas, assentamentos e bibliotecas. Haverá a contratação de
aproximadamente 20 mil pontos GESAC até 2018, sendo 7 mil já contratados pelo Ministério das Comunicações e cerca de 13 mil sob gestão do Ministério da Saúde para a rede do SUS. Há a necessidade de 50 milhões
para 2015.
Esses são os pontos por Estado.
Chegamos à radiodifusão. O objetivo principal que nós temos neste momento é a desburocratização da
radiodifusão pública. Nós acreditamos que a radiodifusão pública precisa ter um processo de tramitação muito mais simplificado do que tem até hoje no Brasil. Isso vale também para a radiodifusão privada. Mas acreditamos que é preciso reorganizar todo o procedimento, inclusive a tramitação no Congresso Nacional, porque
evidentemente depende de uma decisão do Congresso.
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Eu fui Presidente da CCJ em 2012, e ficava muito incomodado com a quantidade enorme de processos
que eram votados de maneira burocrática e sem um exame mais profundo, porque era um exame meramente
protocolar. Acreditamos que essas etapas podem e devem ser simplificadas. A parte que cabe ao Poder Executivo
será feita pelo Poder Executivo. E vamos dialogar com o Presidente da CCJ, o Presidente da Comissão de Ciência
e Tecnologia e também com o Presidente da Casa, para que nós possamos encontrar uma forma regimental de
simplificar e acelerar essa tramitação, sem perda do poder de controle que o Poder Legislativo tem e deve ter.
Foi criado um grupo de trabalho no dia 17 de março, por portaria ministerial, para encontrar soluções.
Queremos que todos os Parlamentares que militam na área possam apresentar sugestões, possam apresentar propostas para que nós possamos, nesta fase de elaboração interna do Ministério, aproveitar as sugestões.
Depois, se houver necessidade de alguma mudança legislativa, proporemos ao Congresso Nacional. Cabe ao
Congresso examinar se ela é correta ou não. A parte que couber às normas infralegais, vamos tentar trabalhar
até o mês de outubro para encerrar esse estudo e já apresentar, através de audiência pública, para o conjunto
da radiodifusão e o Poder Legislativo antes de eventual tramitação no Poder Legislativo, para chegar aqui com
a construção de algum grau de consenso.
A regulamentação do Canal da Cidadania, com faixas reservadas aos entes públicos municipais e estaduais, além de entidades comunitárias, está em pleno processo, e a elaboração de novos planos nacionais de
outorga para assegurar que haja pelo menos uma rádio comunitária em cada Município, evidentemente dependendo do interesse local. A rádio comunitária é um instrumento da comunidade para se comunicar localmente e sem fins lucrativos.
Nós temos um grande desafio pela frente decorrente da implantação da TV digital, que é o desligamento
da TV analógica. Isso é algo para o qual precisamos estar muito atentos, porque há muita gente com aparelhos
de TV com conversor embutido ou com conversor para usar a qualidade da TV digital, mas há muita gente que
não tem ainda.
Na política desenhada pela gestão anterior, foi assegurado, dentro do leilão da faixa de 700 mega-hertz,
que uma parte do recurso seria para comprar as caixinhas conversoras para todos os cadastrados no Bolsa Família, ou seja, supostamente a faixa mais pobre da população. Sabemos que existem pessoas pobres que têm
direito ao Bolsa Família e que, por uma série de razões, não acessaram esse benefício. Portanto, temos que tomar um imenso cuidado para que haja segurança e, quando houver o desligamento da TV analógica, ninguém
fique privado do serviço de acesso à TV aberta, já que esse é um serviço utilizado por milhões de brasileiros
para buscar informação, entretenimento e, em alguns casos, até telescola e outros serviços.
Então, a TV analógica, em tese, funcionará até 2018. Digo em tese porque há um cronograma. Queremos
assegurar que vamos cumprir esse cronograma da forma mais rigorosa e tecnicamente adequada possível, mas
não faltará sensibilidade para avaliar situações específicas, se houver.
Começa com um projeto-piloto em Rio Verde, em 29 de novembro de 2015. No ano que vem, está previsto
o desligamento em várias capitais importantes, inclusive Brasília. Ou seja, para que haja esse desligamento, é
preciso ter a segurança de que temos efetivamente a garantia de que as metas de acesso ao sinal digital, com
as pessoas da sua casa tendo TV digital ou o conversor, tenham efetivamente segurança desses dados para não
causar qualquer tipo de constrangimento. Digo isso porque, em outros países, houve problemas. Em alguns
países houve problemas no processo. Portanto, temos que aprender com o que outros fizeram para evitar que
os mesmos problemas ocorram no Brasil.
(Segue-se exibição de imagens.)
Esse é o mapa do cronograma do desligamento. Certamente, quem quiser examiná-lo poderá fazê-lo na
apresentação que ficará disponibilizada.
Passamos para a ANATEL, que tem uma série de prioridades em curso, dentre as quais a revisão quinquenal das metas de universalização de telefonia fixa. Essa revisão permite adequar quais as obrigações de universalização previstas ao quadro tecnológico atual, ao padrão de uso da sociedade em relação, por exemplo, aos
telefones públicos e outras questões importantes.
Temos também em curso um estudo da possibilidade de um Termo de Ajuste de Conduta para 1.800
processos que as operadoras têm junto à ANATEL. O objetivo seria, em vez de trabalhar meramente com a cobrança das multas, buscar algum grau de conversão dessas multas em investimentos para ampliação de serviços, especialmente à população de baixa renda.
Temos os prazos para a inserção do 9º dígito para telefonia móvel em vários Estados até 31 de maio –
Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí – e o desligamento da TV analógica, que
também é um trabalho que a ANATEL coordena a partir do Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV – GIRED, que é uma comissão constituída pelas operadoras, pela
radiodifusão e pelo Governo Federal.
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E a defesa do consumidor, que é uma tarefa permanente. Evidentemente, recebe muitas pressões e críticas, mas a ANATEL está buscando ampliar a qualidade do serviço e teve um papel importante, em 2012, quando
determinou a suspensão das vendas para algumas operadoras, para exigir que elas só pudessem retomar as
vendas de novos terminais quando houvesse a constatação técnica e objetiva da melhoria do padrão de atendimento àqueles que já têm o seu terminal. Foram estabelecidas várias normas. Por exemplo, a ligação que cai,
se refeita até 2 minutos depois, não é cobrada como uma nova ligação, é cobrada como se fosse a continuação
daquela ligação inicial. Temos também um Plano Geral de Metas de Competição.
A TELEBRAS, que é a empresa, como eu disse anteriormente, que era holding do sistema das teles estaduais, é uma empresa estratégica para a banda larga, é uma empresa que tem problemas, tem passivos oriundos
do período ainda em que ela era holding no Sistema TELEBRAS, mas tem uma grande potencialidade e conseguiu ampliar fortemente a rede de fibra ótica nesses últimos 4 anos. O crescimento da fibra ótica no Brasil se
deve, além dos esforços de investimento das operadoras, com seus legítimos interesses privados, também à
atuação firme da TELEBRAS para ampliar o cabeamento.
Nós temos dois grandes desafios na TELEBRAS para o próximo período. Primeiro, no ano que vem, está
previsto o lançamento de um satélite compartilhado entre os Ministérios das Comunicações e da Defesa. A TELEBRAS é a empresa que tem o papel de organizar a construção, em sociedade com a EMBRAER, desse satélite
por uma empresa francesa. Esse satélite é construído na França, e o lançamento está previsto para o ano que
vem. Nós precisamos assegurar recursos para honrar todos os pagamentos que temos que fazer para assegurar que esse satélite seja construído e lançado.
O segundo desafio é o lançamento de um cabo de fibra ótica entre o Brasil e a Europa. Vocês se lembram
que, quando houve aquele caso do Snowden, da NSA, nós tivemos uma grande discussão sobre segurança na
Internet, discussão essa que continua nos fóruns internacionais e dentro do Brasil.
Essa discussão levou, entre outras conclusões, à necessidade de termos um canal de comunicação entre
o Brasil e a Europa que não passe pelos Estados Unidos, que seja um canal direto entre Brasil e Europa. É um
cabo submarino de fibra ótica que já está em fase final de contratação.
A constituição de uma empresa, sociedade da TELEBRAS com a empresa espanhola IslaLink, é que vai
realizar todo esse trabalho. A operação vai ser conjunta. Esse trabalho vai ser realizado por essa empresa, resultante dessa associação entre a TELEBRAS e a empresa espanhola.
A TELEBRAS é uma empresa decisiva para que nós possamos assegurar uma participação do Estado que
induza à redução dos preços de acesso à Internet nos Estados.
No Brasil, nós temos 4 mil pequenos provedores. Temos muitos pequenos provedores na Região Norte,
na Região Nordeste e também nas Regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Esses pequenos provedores precisam
ter a entrega do sinal para que possam fazer a rede de fibra ótica local. Esses pequenos provedores, evidentemente, não podem depender só das operadoras comerciais, que têm seus interesses, obviamente. São serviços
regulados, mas são também empresas privadas que buscam o lucro.
A TELEBRAS, é claro, busca também o lucro, mas ela tem noção do seu papel social como empresa pública. Portanto, ela atua para reduzir o preço, especialmente das regiões de mais difícil acesso, onde, há pouco
tempo, chegava-se a ter um custo de 200 reais para esse acesso e hoje, em algumas regiões, se consegue atender com 70, 60 reais pelo mesmo volume de dados.
Com relação aos Correios, todos sabem que eles têm um papel estratégico para o País; que a universalização dos serviços postais é meta estabelecida como meta de Estado, não é meta de governo apenas; que a
ECT está presente em todos os Municípios brasileiros; e que nós temos uma mudança no padrão de serviços
postais em razão da Internet.
O serviço de correspondência está reduzindo ano a ano. Ainda representa cerca de 50% das receitas dos
Correios, mas, se olharmos para os correios da França, da Itália, da Alemanha, do Japão e dos Estados Unidos,
nós vamos verificar que há uma tendência de queda do serviço postal, que tende a acentuar-se ainda mais nos
próximos 10 anos. É necessário, portanto, que os Correios se fortaleçam em logística.
Esta Casa já aprovou os instrumentos normativos, os instrumentos legais para que os Correios possam
ampliar a sua atuação. Esta Casa já colaborou com o processo de revisão dessa estratégia dos Correios. O forte
da receita dos Correios daqui a 10 anos serão evidentemente as encomendas, os serviços financeiros, através
do Banco Postal, e os serviços de logística integrada disponível para o mercado privado e para o setor público,
de modo que nós possamos ter uma empresa muito mais moderna e ágil para atender a essas demandas tão
decisivas para um país que quer crescer e gerar emprego.
Estes são os desafios dos Correios. Obviamente, os produtos de serviços eletrônicos reduzem o tráfego
postal tradicional e há a entrada das grandes operadoras globais no Brasil, além do acirramento da concorrência no setor de encomendas. É bom que todos tenham consciência de que o setor postal é monopólio dos
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Correios, mas encomenda é concorrencial. Os Correios têm de brigar com grandes multinacionais para atender a esse mercado. E, para brigar com essas multinacionais, evidentemente tem de ter agilidade, capacidade
empresarial de negociação de grandes acordos e principalmente uma estrutura de logística que atenda a essa
demanda crescente, especialmente no comércio eletrônico.
Nós temos alguns projetos estratégicos em curso. Um deles é o transporte aéreo de carga. A ideia é desenvolver novos produtos e serviços com flexibilização de horário e de rotas, reduzir despesas e diminuir o
pagamento de penalidades.
Hoje os Correios têm uma estrutura dependente de contratos com empresas privadas. Existe um estudo
avançado no sentido de constituir uma subsidiária em que os Correios teriam 49% do capital e o parceiro privado, 51%. Aliás, é uma recomendação da CPI dos Correios de 2005 que se buscasse um modelo alternativo.
A ideia é justamente que nós possamos ter um transporte aéreo de carga de maneira que os Correios tenham
maior capacidade de elaboração das estratégias e das táticas logísticas.
Serviços postais eletrônicos é o correio híbrido: entrega física, em papel, ou eletrônica de bilhetes, extratos, folders ou qualquer outro conteúdo, através da Internet, direto aos Correios. Ou seja, se você quer acessar
uma pessoa que não tem acesso à Internet, você começa o processo através de um computador, e o produto
vai chegar na forma de uma carta ou de uma mensagem, de uma foto ou de qualquer outro impresso, diretamente à casa do cliente. Isso vale também para as empresas, que podem fazer digitalmente o processo de
emissão de boletos, de faturas ou de qualquer outra correspondência, de modo que os Correios recebam os
arquivos e depois façam a capilaridade em meio físico para quem ainda quer receber em meio físico.
Há, ainda, a modernização do segmento de logística.
Finalmente, vou falar de um tema que acho muito importante, o debate sobre o marco regulatório das
comunicações no Brasil, que não é só de comunicação telefônica, não é só de comunicação de radiodifusão, mas
é a discussão sobre se aquilo que nós produzimos... O Marquezelli foi Constituinte? (Pausa.) Então, aquilo que o
Marquezelli produziu aqui como Deputado – e nós participamos como militantes – e que outros Constituintes
nesta Casa contribuíram para produzir são os arts. 220 até 224 da Constituição. Primeiro, eu acredito que é uma
construção legislativa complexa. E quem puder examinar as notas taquigráficas e os Anais da Constituinte da
época vai verificar que foi uma negociação muito difícil, uma negociação que exigiu grande capacidade dos
Constituintes, da Relatora – era uma mulher, a Cristina Tavares – e de outros militantes do tema no Congresso
Nacional. Foi um processo muito complexo e muito rico, que resultou num texto que eu, pessoalmente, acho
que merece pouquíssimos reparos.
O texto da Constituição é o que está aí. Evidentemente, é difícil a leitura a distância, especialmente na
nossa faixa etária. O Deputado Luiz Couto consegue ler porque é mais jovem – não é, Luiz Couto? Mas eu tenho
dificuldade, sem óculos ou com óculos. Mas todos têm a Constituição, todos conhecem o texto constitucional.
A gente pode perceber o seguinte: é um texto que buscou fundamentalmente o interesse público e o interesse
nacional. É claro que, como todo texto constitucional, pode sofrer mudanças, pode sofrer reparos, pode merecer avanços. Mas é um texto que prevê claramente o que é o interesse nacional para a área de comunicações,
para a área da chamada mídia. E nós tivemos, ao longo de todo esse período, uma série de debates no Brasil,
inclusive a primeira CONFECOM – Conferência Nacional de Comunicação, quando foi feito um debate intenso
sobre a necessidade ou não de se ampliar, de se melhorar esse marco regulatório.
A lei que está vigendo – e que obviamente é aplicada combinada com a Constituição – é de 1962, assinada
pelo Presidente João Goulart. Na época, a lei mereceu mais de 40 vetos, por conta justamente desse processo
de negociação política para se se chegar a um texto que fosse a expressão do que existia na época. Um detalhe importante é que na época não havia TV digital; na época, não havia praticamente frequência modulada;
na época, não havia Internet; na época, não havia esse acesso tão amplo que nós temos hoje à informação.
Qual é a proposta que nós estamos estruturando para apresentar ao País e para buscar um diálogo intenso com toda a sociedade? É exatamente no sentido de não ter nenhum tipo preconceito ou pré-condição para
estabelecer esse diálogo. Nós queremos organizar alguns eventos, a partir do Ministério das Comunicações,
mas não só do Ministério das Comunicações. Queremos envolver o Ministério da Cultura – já conversei com o
Ministro Juca Ferreira sobre isso —, a Secretaria‑Geral da Presidência, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o
Ministério da Educação e outras áreas de Governo, como os Direitos Humanos, por exemplo, para estabelecer
um diálogo sobre a atual situação do marco legal das comunicações do Brasil e aquilo que pode ou não ser
aperfeiçoado, aquilo que deve ser aperfeiçoado, aquilo que deve ser atualizado.
Esse é o objetivo central, a partir de uma visão, evidentemente, de que cada um de nós pode ter as suas
convicções, cada um de nós pode ter a sua visão sobre esse processo, mas nada se construirá de útil se nós não
tivermos antes um processo de nivelamento da informação, para que todos conheçamos com profundidade
o que temos de regulação no Brasil – e eu acredito que muitos de nós não temos o pleno domínio dessa re-
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gulação – e aquilo que pode ser aperfeiçoado; e mais, quais são os paradigmas internacionais que funcionam
e os que não funcionam; quais são aqueles que asseguram maior liberdade de expressão e aqueles que não
asseguram liberdade de expressão; quais são aqueles que asseguram a concorrência e os que não asseguram
a concorrência; quais são aqueles que garantem os direitos do cidadão enquanto individuo e da coletividade
e aqueles que não os garantem. Esse é o objetivo central da nossa proposição.
Muito se falou, nesses últimos 2 ou 3 meses, que o Governo teria uma proposta para apresentar. Quero
dizer aqui que o Governo não vai apresentar nenhuma proposta neste momento. Vamos abrir um debate. Abrindo o debate, em algum momento deste ano ou do próximo ano nós queremos dialogar com todos os partidos
da Situação e da Oposição, partidos que têm um viés mais liberal em relação a esse tema e partidos que têm
um viés mais regulador em relação a esse tema. Queremos dialogar para tentar construir entendimentos que
sejam úteis à sociedade brasileira, e não que sejam úteis à posição do Ministro, da Presidenta da República ou
de qualquer um dos integrantes do Congresso Nacional.
Eu quero dizer que eu pretendo apresentar esse cronograma de debates. São debates promovidos pelo
Poder Executivo, mas nós queremos convidar, de maneira muito intensa, os Parlamentares à participação já
nessa etapa, evidentemente sem prejuízo daquilo que é depois o papel sagrado do Legislativo, que é exercer
a sua condição de legislador e estabelecer quais são as deliberações finais na Câmara e no Senado, para qualquer mudança legislativa em qualquer área.
Por fim, para encerrar esta minha fala e permitir a participação necessária e desejada dos Parlamentares,
eu queria dizer o seguinte: nós estamos vivendo no mundo hoje um processo de intensa mudança nos padrões
de comunicação, mudança esta que tem uma velocidade extraordinária. Nós estamos discutindo no Brasil a
implementação do 4G em todo o território nacional. Antes ainda, temos 50 milhões de brasileiros usando 2G
e temos que fazer esses 50 milhões migrarem, num custo razoável, para o 3G ou – quem sabe? – pularem direto para o 4G. Temos no Brasil a necessidade de expandir a rede 4G. Para isso, o encerramento da TV analógica
é fundamental, porque corresponde também à limpeza da frequência de 700 mega-hertz, que é a frequência
que vai permitir a ampliação da implementação da comunicação no sistema 4G.
Mas na China, nos Estados Unidos, na Europa e também aqui no Brasil, já estamos discutindo o 5G. E
ninguém sabe qual é a possibilidade máxima dessa ampliação da comunicação.
Nós estamos discutindo no mundo hoje os carros conectados, os carros sem motorista. Parece uma
utopia, como era uma utopia há pouco tempo você ter um smartphone na mão, como era uma utopia para a
nossa geração imaginar um telefone móvel por meio do qual você pudesse falar com pessoas do mundo todo.
Então, quando se discute essas questões, não estamos discutindo só o serviço que vai chegar a cada um
dos cidadãos brasileiros. Nós não podemos discutir, em hipótese alguma, só o Brasil como mercado consumidor de massa. O Brasil é o quinto maior mercado de telecomunicações do mundo.
Mas nós não podemos querer ser apenas o quinto, o quarto, o terceiro, o segundo ou o primeiro mercado. Nós temos que ser o quinto, o quarto, o segundo, o primeiro, na verdade, produtor de hardware e software de equipamentos e aplicativos, para que nós possamos gerar aqui os empregos que hoje são gerados nos
Estados Unidos, na França, na Alemanha, porque esse é o futuro.
Quanto ao setor automobilístico – o Deputado Vicentinho está aqui presente e foi Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC —, hoje, Deputado Vicentinho, tem mais software em um carro de luxo, e tem
mais chip em um carro de luxo do que na nave Apollo, que levou o homem à Lua. Um carro de luxo desses, uma
Mercedes, um Audi, um BMW, ou até mesmo alguns carros fabricados no Brasil, de padrão acima da média de
preço, tem mais chip, mais software do que uma nave espacial dos anos 70.
Ou seja, avançar nessa direção significa discutir a Internet das coisas, significa assegurar que nós teremos
capacidade de infraestrutura para conectar não apenas pessoas, mas equipamentos, e que nós poderemos
estar pari passu com a evolução tecnológica do mundo.
Aquilo que foi feito pelo INOVAR-AUTO, com sucesso, que permitiu no Brasil a instalação de fábricas da
Audi, da BMW, da Mercedes Benz, nós temos que acompanhar no setor de comunicação através do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, através do Ministério da Ciência e da Tecnologia, através
do Ministério das Comunicações.
Esse é o tema portador de futuro. Esse é o tema que gera valor agregado. Esse é o tema que leva paridade do Brasil em relação ao resto do mundo.
Nós estivemos agora em Barcelona, alguns Parlamentares junto com este Ministro e parte da minha
equipe, para discutir justamente, para acompanhar essa Feira Mundial de GSM, de conexão com mobilidade.
E, ao dialogarmos com várias empresas brasileiras, nós lançamos o desafio de que, no próximo ano, o Brasil
possa estar presente com estande que reflita toda a sua evolução tecnológica, que já é grande, mas que coloque como principal desafio que, em 2016, vamos ter um estande que projete o Brasil não como um mercado
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consumidor, mas como um mercado produtor de tecnologia, mercado produtor de aplicativos e de equipamentos. Como uma empresa que se apresentou este ano, lá em Barcelona, brasileira, que produz um celular
em padrão mundial, absolutamente criptografado para permitir comunicações seguras de instâncias de Governo, de empresas, para assegurar que haja total segurança na comunicação. É uma empresa brasileira com
um belo estande lá. Mas nós sabemos que no Brasil existem centenas de empresas atuando. Neste momento
em que nós estamos aqui discutindo, nós temos, em Pernambuco, na Paraíba, em São Paulo, no Rio de Janeiro,
em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul e em vários Estados, empresas que estão pesquisando tecnologia de
ponta para disputar o mercado mundial.
Este ano, a Softex teve um estande bonito, mas simples perto de outros estandes de outros países, com
cerca de 20 e poucas empresas brasileiras. Eu vi uma por uma. E vi que muita gente está disputando tecnologia de ponta em aplicativos. Assim como essa empresa, em termos de celular criptografado, está disputando
a ponta do mercado mundial.
Eu acredito que o nosso grande desafio, para além dos demais – são todos importantes —, é colocar o
Brasil, com apoio do Ministro Armando Monteiro, com o apoio do Ministro Aldo Rebelo, com o apoio do Ministério da Fazenda e do Planejamento, na disputa dos primeiros lugares na produção de conteúdo, de aplicativos
e de equipamentos, para que nós possamos ser um dos países líderes da produção mundial de inovação. Não
é apenas produzir no Brasil o que os outros projetam.
A China já superou essa fase. A China já está na fase de produzir na China o que a China projeta. O Brasil
tem que estar também na mesma direção: produzir no Brasil aquilo que é projetado por brasileiros, que gera
empregos, impostos e atividade econômica no Brasil. E o setor de telecomunicações, hoje, é decisivo, absolutamente decisivo para que nós tenhamos esse avanço econômico a partir de uma conversa extremamente
madura entre o poder público e o setor privado.
Por fim, digo que nós temos um grande desafio. Eu sei que é um desafio difícil, porque eu participei da
Comissão Especial da Reforma Tributária, presidida pelo Germano Rigotto e relatada pelo finado Mussa Demes, e da qual participaram várias pessoas extremamente talentosas da política, o próprio Ministro Armando
Monteiro, o atual Ministro Aloizio Mercadante, bem como vários Parlamentares que eram, na época, da Situação no então Governo Fernando Henrique, e hoje são Oposição, e vários de nós que éramos Oposição e hoje
somos Situação. E nós discutimos lá a mudança do sistema tributário brasileiro. O Brasil não pode continuar –
na minha opinião, e na opinião, eu acho, de todo mundo que acompanha essa questão tributária – tendo um
sistema tributário que tribute mais o consumo e o trabalho do que a renda e a propriedade.
Por não poder continuar, é ocioso qualquer debate que se faça sobre o tamanho da carga tributária brasileira sobre telecomunicações, porque não é um problema de telecomunicação, mas de todo o setor produtivo
brasileiro, de todos os consumidores brasileiros.
Nós precisamos ter um pacto para superar esse malfadado sistema do ICMS, que eu sei que é vital para os
Governos Estaduais, mas é efetivamente desagregador da economia nacional. Temos o desafio de nesta nova
Legislatura, quem sabe da Páscoa adiante – Poder Executivo, de um lado; Poder Legislativo, com o seu papel —,
tentar chegar a um entendimento de como migrar de um sistema tributário anacrônico para um sistema tributário de grande qualidade. Quando me perguntam: “Berzoini, qual é a referência?” Eu diria até que a referência
dos Estados Unidos está boa. É claro que tem outras referências de que eu gosto mais. Mas se conseguíssemos
chegar a um sistema tributário parecido com o norte-americano já seria um grande avanço para o Brasil, porque aí, sim, teríamos uma tributação menor sobre a produção e maior sobre a renda, a riqueza e a propriedade.
Quando eu falo de renda, não estou falando de salário, não, mas do que efetivamente é renda, que a gente sabe olhando o balanço das empresas, a riqueza do pessoal que está na SwissLeaks e em outros cadastros,
a riqueza que é pouco tributada no Brasil, inclusive com isenção de certas bases tributárias.
Quando digo isso parece que não é um tema das comunicações, mas o setor de telecomunicação no
Brasil tem uma grande trava no crescimento da produção, não do consumo, que é o sistema tributário. Se se
olhar para o setor elétrico, mesmo problema; se se olhar para o setor automotivo, mesmo problema; se se olhar
para o setor têxtil; e assim por diante.
Então, quero agradecer a todos a atenção. Mais uma vez, reafirmo que estar nesta tribuna para mim é
uma honra, porque, por mais que esteja honrado com a função que exerço, a função que mais me honrou na
vida foi a da representação de um mandato popular, que é a coisa mais importante para a democracia no Poder Legislativo. Sou parlamentarista, contra a maioria do meu partido. Por ser parlamentarista, gosto muito de
dialogar e estar presente, como estive 16 anos no Parlamento brasileiro.
Muito obrigado. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Agradecemos ao Deputado Ricardo Berzoini a explanação, que certamente vai ensejar um bom debate. O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Convidamos o Deputado José Carlos Aleluia, pelo DEM, na condição de Líder, por até 5 minutos.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro Ricardo
Berzoini, V.Exa., Ministro, está voltando a sua Casa. Fui seu colega aqui, de modo que estamos acostumados a
debater. Vou começar conversando sobre assunto que me interessa muito, interessa muito ao povo brasileiro,
interessa à democracia.
V.Exa. andou afirmando que deve haver liberdade para controlar a mídia. V.Exa. e o seu Governo, o PT,
seguindo orientação do Foro de São Paulo, têm levantado em muitas instâncias, tanto através de V.Exa. quanto
do Presidente Lula e da sua sucessora e seguidora, Presidente Dilma Rousseff, a ideia inicial que era o controle
social da mídia.
Não sei se V.Exa. ainda era Deputado, mas a primeira tentativa do PT foi criar um conselho de jornalismo,
para punir os jornalistas que não seguissem a cartilha do Palácio. Nós derrubamos, Sr. Presidente. Eu era Líder
da Oposição, bloqueamos a pauta até derrubar essa ideia esdrúxula. Depois veio a tentativa de controlar o audiovisual. Nós derrubamos também.
Agora, em que pese na eleição a Presidente tentar negar, o PT continua falando em controle da mídia.
Eu sei, Sr. Presidente, que o simples fato de dizer que está discutindo o controle já inibe a mídia, já tem uma
mídia que trabalha com a ideia de que pode ser regulada, controlada e de que pode acontecer com ela o que
aconteceu com a mídia livre da Venezuela, aliás, regime que Lula admira e suporta – regime Chávez/Maduro
—, ou também o que acontece na Argentina, onde os Kirchners destruíram a imprensa livre.
Sr. Ministro, será que V.Exa., o seu partido querem controlar a mídia para que ela não divulgue o que
hoje está divulgando? Para que o mensalão da época não viesse à tona? Para que o petrolão não viesse à tona?
Sr. Ministro, eu não acredito que os senhores consigam, sobretudo agora que a Presidente está muito
frágil, aprovar nenhum tipo de controle da mídia. O que nós precisamos controlar é o uso do dinheiro público.
Eu estava falando agora há pouco com uma viúva dos Correios que recebe pensão do Postalis de 800
reais por mês. Oitocentos reais por mês! Agora ela vai pagar pelos erros do Presidente Lula, que colocou uma
quadrilha no Postalis, um homem com nome complicado, o russo Alexej não sei o quê, que está solto. Ele comprou títulos da Venezuela. Será que alguém acredita que viúva pode comprar títulos da Venezuela? Ninguém
acredita! Ninguém acredita, Sr. Presidente! Não foi coisa séria, não foi só burrice, não foi só má gestão, não! Foi
assalto. Assaltaram as viúvas dos Correios. E ninguém está preso?
Ora, se nós olharmos a imprensa perto do ano 2000, não sei se 1 ano antes ou 1 ano depois, veremos
que ela publicou pesquisa sobre a credibilidade das instituições, Ministro. Os Correios apareciam como uma
das instituições de maior credibilidade no Brasil, equivalente à Igreja, maior do que os militares, maior do que
os partidos. Como o mensalão começou nos Correios, houve a CPI dos Correios. E agora já se fala em outra CPI
dos Correios!
Ora, Ministro nós estamos falando de 500 mil pessoas envolvidas nesse Postalis, e esse povo continua lá
filiado ao seu partido. O homem que está lá é filiado ao seu partido. Esse Alexej foi lá fazer o quê? Como é que
Lula bota alguém para roubar a viúva?
Eu queria, Ministro, que V.Exa. explicasse só algumas coisas: por que o PT faz tanta questão de controlar
a mídia? Por quê? Será que uma simples discussão da mídia faz com que ela fique quietinha? Será que dá para
segurar o Governo, um Governo com tanto vazamento, com tanta coisa? Vamos nos lembrar de D. Pedro II: se
nós não estamos satisfeitos com a mídia, vamos ter mais imprensa, mais liberdade. Não vamos imitar Maduro.
As instituições brasileiras não vão deixar que o PT leve o Brasil à encruzilhada da Venezuela, nem à situação da Argentina. As Oposições e sobretudo o povo, que já está nas ruas, não vão aceitar que o PT leve o Brasil
para a marcha da Venezuela, do chavismo, do bolivarianismo.
V.Exa., que é um homem habituado aos debates e à democracia, há de convir que eu estou aqui representando o sentimento das viúvas dos Correios e do povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Concedo a palavra ao Deputado Pompeo de Mattos,
pelo PDT. (Pausa.) Ausente do plenário.
O Deputado Cleber Verde vai compartilhar o tempo de Líder com o Deputado Celso Russomanno.
Na sequência terá a palavra o Deputado Sibá Machado.
O SR. DEPUTADO CLEBER VERDE – Quero agradecer ao nosso Líder, Deputado Celso Russomanno, por
me conceder estes 2 minutos.
Eu queria pedir a V.Exa., Sr. Presidente, como estou inscrito para falar no tempo normal, para juntar estes
2 minutos aos 3 que tenho. Eu agradeceria e me sentiria honrado com essa possibilidade.
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Quero cumprimentar nosso Ministro Ricardo Berzoini e todos os Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Quero
dizer que é uma honra estar aqui, na condição de Deputado, de forma muito especial, nesta tarde, Sr. Ministro,
e registrar que eu tive a honra, por ato da Presidência, de ter sido indicado para ser o primeiro Parlamentar Secretário de Comunicação Social desta Casa. Tive a aquiescência do meu partido, a quem agradeço, na pessoa
do Deputado Celso Russomanno.
Quero dizer a V.Exa. que esta Casa tem servidores de ponta. Basta dizer que um dos concursos mais concorridos é para o setor de comunicação. Portanto, eu quero cumprimentar todos os seus servidores, na pessoa
do Diretor-Executivo, Sérgio Chacon, e homenagear todos os servidores não só da Casa, como também os terceirizados, que contribuem de forma direta para que nós possamos fazer a transmissão, através da TV Câmara
e da Rádio Câmara, das atividades parlamentares, do exercício dos nossos mandatos.
Sr. Ministro, a TV Câmara digital aberta e gratuita já está sendo transmitida em 16 Capitais: São Paulo,
Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Cuiabá, Palmas, Vitória, Goiânia, Florianópolis, Salvador, Natal,
Manaus, São Luís, Macapá e João Pessoa.
No primeiro semestre, Recife e Rio Branco passarão a transmitir o sinal da TV Câmara. Treze cidades do
interior de São Paulo e Minas Gerais, entre elas, Campinas, Ribeirão Preto, Uberlândia, Uberaba, Piracicaba, Marília, também transmitirão nosso sinal. Outras 20 estão trabalhando para entrar em operação ainda em 2015. A
TV Câmara já alcança um público potencial de 50 milhões de pessoas, graças à Rede Legislativa de Rádio e TV,
à multiprogramação e aos acordos de cooperação assinados entre Câmara, Senado, Assembleias Legislativas
e Câmaras Municipais. Todas essas 18 Capitais disponibilizam aos seus cidadãos o sinal da TV Câmara, da TV
Senado, da TV Assembleia e da TV Câmara Municipal.
Tenho aqui um discurso, Sr. Presidente, que é mais adequado para o Grande Expediente do que para este
momento. Eu vou ser sucinto e falar de tema extremamente importante.
Sr. Ministro, eu ouvi sua fala e achei extremamente importante. Mas há aqui um ponto que acho crucial
para este momento. Permita-me, Sr. Presidente, poder externá-lo.
Além da multiprogramação, a TV digital oferece capacidade tecnológica para transmitir, simultaneamente,
sinal com a imagem do intérprete de LIBRAS, assim como é feito atualmente pela TV Câmara. Neste momento,
por exemplo, está acontecendo isso. A janelinha, que fica abaixo do vídeo, permite a milhões de brasileiros com
deficiência auditiva acompanhar a programação das emissoras. Com a tecnologia à disposição da TV digital, é
possível a cada um deles acessar, pelo controle remoto, a janela da transmissão em LIBRAS com a mesma qualidade de vídeo da programação que está sendo transmitida.
O que nos preocupa, Sr. Ministro, é o que V.Exa. disse há pouco: que os set-top box, os conversores que
serão distribuídos aos usuários do Bolsa Família, em torno de 15 milhões, podem precarizar ou até mesmo inviabilizar a transmissão desse recurso aos usuários, caso a tecnologia embarcada nos mesmos não seja adequada às normas e às portarias do Ministério das Comunicações e da ANATEL. Isso porque a EAD, constituída
pelas empresas de telecomunicações que compraram a faixa de 700 mega-hertz – V.Exa. já falou aqui – para
operar a tecnologia 4G, é responsável pela compra e distribuição dos conversores. Podem fazer uma opção
tecnológica com especificações técnicas além do desejado.
Eu tenho umas perguntas aqui e vou passá-las a V.Exa. em mão. Não vou lê-las porque o tempo não me
permite, mas queria passar essa preocupação a V.Exa. Certamente, se não houver tecnologia adequada, não
será permitido que, ao trocar analógico para digital, esses 15 milhões de usuários possam deixar, por exemplo,
de ter uma janela com qualidade para ver e acompanhar a transmissão através da LIBRAS.
Portanto, eu quero aqui compartilhar essa preocupação da Casa. Também compartilhei hoje pela manhã com a Ministra Ideli Salvatti, que inclusive já me pediu para participar como ouvidor da discussão que está
acontecendo. Tenho aqui oito perguntas. Não vou poder lê-las, mas vou entregá-las a V.Exa. para que repasse
ao grupo de trabalho e nos ajude na condução e na construção daquilo que queremos, que também é a ampliação da capacidade de transmissão da TV Câmara.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Deputado Celso Russomanno, V.Exa. disporá de 2
minutos porque compartilhou seu tempo com o Deputado Cleber Verde.
O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro Ricardo
Berzoini, senhores convidados, boa tarde.
É um prazer muito grande falar com V.Exa., Sr. Ministro.
No pouco tempo que me cabe, Sr. Presidente, já que o dividi com o Deputado Cleber Verde, da minha
bancada, que hoje está fazendo um ótimo trabalho como Secretário de Comunicação Social desta Casa, quero agradecer ao Ministro Berzoini pelas atitudes que está tomando em defesa dos consumidores brasileiros.
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Recentemente estive com S.Exa. e lhe pedi providências, junto à Agência Nacional de Telecomunicações,
para coibir a prática abusiva das operadoras de telefonia, principalmente de telefonia móvel, de cortar a Internet de todos os brasileiros, sem nenhuma exceção, tanto dos planos pré-pagos quanto dos planos pós-pagos.
Os contratos foram rescindidos unilateralmente, amparados pelo art. 52 do Regulamento da Agência Nacional
de Telecomunicações, sob a alegação de que as operadoras podem romper contratos firmados com os consumidores – contratos anuais, com fidelidade para o consumidor; mas não são obrigadas, da mesma forma – e
cortar a Internet desses consumidores.
Hoje o grande mote do uso do celular já não é mais a telefonia, muito menos o SMS, é o uso da Internet,
através da procura de sites e, principalmente, da comunicação feita pelo WhatsApp. Quando as operadoras de
telefonia no Brasil tomaram ciência de que o filão estava na Internet, passaram a cortá-la unilateralmente de
todos os consumidores deste País.
E V.Exa. prontamente fez uma reunião com a Agência Nacional de Telecomunicações. Sei que marcou
outra reunião, mas estava com problemas de saúde – espero que tenha melhorado. E sei que já marcou para
a semana que vem e está exigindo da Agência providências em relação às operadoras, para proteger o consumidor brasileiro.
Então, neste momento, como Líder do PRB e do Bloco, representando 39 Deputados, venho agradecer
a V.Exa., Ministro, pelo empenho que tem demonstrado em defender aqueles que são hipossuficientes, que
estão em condição de desvantagem e que não têm a quem reclamar, pois as operadoras de telefonia, sem nenhuma exceção, juntaram-se num verdadeiro cartel para, orquestradamente, tirar a Internet de todos os brasileiros – unilateralmente —, desrespeitando, o que é mais grave, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Com a palavra o Deputado Sibá Machado, que vai
compartilhar o seu tempo com o Deputado Paulão. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO SIBÁ MACHADO – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, em primeiro lugar, quero
cumprimentar o Ministro Ricardo Berzoini. Acho que é a pessoa mais certa que a Presidenta Dilma Rousseff
poderia ter escolhido, neste momento, para dirigir tão importante Ministério como o das Comunicações.
No debate é apresentada a necessidade da expansão de a comunicação em alta velocidade atingir as
comunidades mais carentes do Brasil. Isso, com certeza, robustece, revoluciona a comunicação em nosso País,
podendo levar mais liberdade ao nosso povo.
Um sinal de que a Internet é muito importante é o de que quem conhece mais pode decidir melhor. E o
povo está tendo esse discernimento, está quebrando, na prática, monopólios incontestes que sempre existiram na história do Brasil. É muito importante lembrar isso.
A rede de Internet facilita isso. Mas há outros ganhos muito maiores, como este: um Ministro diz que é
possível chegar, com rede de banda larga, a 50 milhões de pessoas que não tiveram acesso a isso. Já pensou na
revolução educacional que vai haver, Deputado Celso Russomanno, V.Exa. que é um comunicador? As escolas
mais longínquas, lá do interior da Amazônia, localizadas nas florestas, poderão receber a rede de Internet. E o
que dizer das comunicações via bibliotecas virtuais, que permitem a leitura de livros aos quais seria quase impossível o acesso? É uma conquista muito robusta. Temos que pensar nisso. Nos hospitais vai ser possível fazer
cirurgias por orientação on-line, o que já ocorre em vários outros lugares e salva a vida de quem não pode ir
até os centros hospitalares mais avançados. Isso é revolução!
O Presidente Lula ousou colocar energia elétrica onde nunca se imaginou colocar. A energia elétrica
chegou. Se chega à escola a energia elétrica, é inevitável que, com a rede de internet banda larga, com a comunicação chegando, o País será outro.
Agora, o debate nunca pode ser ideologizado. Eu não posso concordar com o Líder do DEM. Nós sempre estamos colocando chifre em cabeça de jumento, como dizia minha mãe. Vamos fazer um debate à altura
do tema.
A Inglaterra acaba de fazer uma mudança na lei regulamentar da mídia que poderia ser chamada aqui
de bolivariana – eu respeito muito Simón Bolívar e acho pejorativa a forma como se reportam, desta tribuna,
a um líder daquela magnitude. A Inglaterra fez a lei mais dura de que se tem notícia até agora, e ela passou
pelo Parlamento inglês. A mesma coisa ocorreu na Argentina: a Lei de Mídia foi ratificada pela Corte Suprema
daquele país. E nós estamos falando aqui, Deputado, de uma conjuntura arcaica, burra, idiota, do passado. Isso
não ajuda o Brasil em nenhum momento. Ninguém está querendo controlar ninguém!
O Presidente Barack Obama deixou claro que a rede Fox se tornou, segundo ele, inimiga de Estado. Essa
é uma posição do Presidente Barack Obama, mas temos que trazer essas experiências para cá e discuti-las. Digo

230

Sexta-feira 27

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2015

mais: 33% de monopólio sobre a população é a tolerância máxima que os americanos aceitam que tenha uma
rede de comunicações. Esses dados são públicos. Isso aconteceu, Sr. Presidente.
O Ministro veio a esta Casa querendo fazer um debate. Vamos discutir. Está na hora! É preciso fazer esse
debate. Era isso o que nós queríamos.
Sr. Presidente, se V.Exa. me permitir, eu queria conceder uma parte do meu tempo ao companheiro Paulão.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Com a palavra o Deputado Paulão.
O SR. DEPUTADO PAULÃO – Sr. Presidente, em primeiro lugar quero falar da presença do Parlamentar
e Ministro Ricardo Berzoini, que com grandeza reconhece a importância desta Casa. S.Exa. faz um debate de
qualidade, prestando contas não só ao Parlamento, mas à sociedade.
Infelizmente, o Vice-Líder do DEM, do setor elétrico, Deputado José Carlos Aleluia, que tive a oportunidade também de aqui ouvir falar em democracia em relação aos meios de comunicação, que foi pupilo de
ACM, o lambe-botas da ditadura, homem que controlou a Globo no Brasil, não tem credibilidade para falar em
nome da democracia.
O Ministro Berzoini veio aqui mostrar nossa região, uma região importante como o Nordeste, que teve
crescimento fundamental, principalmente dos segmentos mais pobres. A proposta de democratização dos
meios de comunicação não é do Governo Federal, mas da FENAJ – Federação Nacional dos Jornalistas, e o DEM
não quer colocar em prática essa proposta nem a regularização da profissão de jornalista principalmente. Ou
seja, o partido impede sua tramitação.
Então, vamos fazer um bom debate, sem desqualificar. O Ministro veio aqui fazer o debate. O primeiro
orador foi o Vice-Líder do DEM, tentando desqualificar o debate. A referência democracia/ACM, lambe-botas
da ditadura, do qual V.Exa. foi pupilo, não vale para o Brasil!
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. Eu tenho direito
à palavra porque fui acusado. Tenho direito à réplica neste momento, pelo Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Concedo a palavra a V.Exa. Mas sejamos rápidos, porque o Ministro tem outras obrigações.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Serei rápido, Sr. Ministro.
Quero só dizer ao Deputado que falou, cujo nome eu não sei, que tenho muito orgulho de representar a
democracia, que não é a democracia do PT. Eu tenho muito orgulho de defender a liberdade de imprensa. Se
o Deputado está querendo perseguir a Rede Globo, que assuma que quer esquartejar a Rede Globo, como na
Argentina foi esquartejado o Clarín.
Eu tenho muito orgulho da minha história, tenho muito orgulho do meu partido e espero que ele possa
ter orgulho do PT como eu tenho orgulho do meu partido. O meu partido não é o dono do mensalão nem é
o dono do petrolão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Com a palavra o Deputado Sandro Alex.
O SR. DEPUTADO SANDRO ALEX – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu quero saudar o Ministro Ricardo Berzoini: seja bem-vindo a esta Casa, que também é a sua casa.
Quero também saudar o Deputado Emiliano e sua equipe, que se faz presente. É uma satisfação saber
que V.Exa. faz parte do Ministério, conhecedor profundo que é dessa área tão importante e vital para o Brasil.
Há poucos dias estivemos juntos com o Ministro Berzoini em Barcelona discutindo telefonia móvel e a
participação do Brasil. Eu fico feliz em ouvir do Ministro – foi até um pedido que fiz a S.Exa. quando tomamos
um café em Barcelona – que é necessário que o Brasil esteja mais presente, mostrando sua força e se comunicando mais com o mundo. Eu fico feliz e espero que no ano que vem possamos estar lá.
Naquele evento pudemos, no diálogo com as maiores autoridades que lá estavam, perceber que infelizmente o Brasil, Ministro, tem hoje a maior carga tributária do mundo em telecomunicações. É claro que isso
não é somente do Governo Federal, e sim muito pelo ICMS. Mas é necessário que nós possamos travar aqui o
debate, porque a população tem que saber que a carga tributária em telecomunicações chega a 53%, Emiliano,
em alguns Estados, e naqueles que mais precisam de expansão de rede como, por exemplo, o Pará, que não é
o meu Estado, mas tem alta carga tributária.
É necessário que nós possamos travar aqui o debate para, com o fundo compensatório, não deixar nenhum Estado no prejuízo. Isso é possível, porque o uso será maior dos brasileiros com uma carga tributária
menor. O brasileiro vai usar muito mais o telefone.
Agora também é necessário tocar, Ministro, no assunto chamado FUST e FISTEL. Nós temos dois fundos
com bilhões de reais: um é o da universalização e o outro, da fiscalização. É necessário que sejam utilizados,
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até pela expansão de nossa rede. Peço a V.Exa. que leve ao Governo Federal a necessidade de usar adequadamente os fundos para o que foram criados. E a expansão necessita disso.
Concordo com V.Exa. em relação ao switch off da TV analógica. Temos quer ter cuidado. Nós vamos desligar as TVs, mas temos que fazer isso com a certeza de que os brasileiros têm acesso à TV Digital. E temos que
fiscalizar. Nós vamos acompanhar os 700 mega-hertz. Nós temos que também fiscalizar, Emiliano, ao longo deste
ano, o cumprimento do cronograma estabelecido às empresas de telefonia, para que possam dar cobertura às
áreas rurais e chegar a 100% dos Municípios, como ficou estabelecido.
A radiodifusão precisa muito de V.Exa. Nós estamos num período de transição. Estamos implementando
a migração de rádio AM para FM. E aqui precisamos de uma resposta do TCU. Que valor será aplicado a esses
radiodifusores que aguardam há mais de 1 ano? E assim que tivermos uma resposta, Ministro, é necessária a
discussão sobre rádio digital. Aqui há Parlamentares que se debruçaram sobre a matéria ao longo desses anos,
e tenho orgulho de ter feito parte.
Se vamos migrar para FM e esses radiodifusores vão ter que comprar equipamentos, seria lógico que
comprassem já com tecnologia digital e que a indústria pudesse fabricar esses receptores digitais com a expansão da banda, porque nós vamos ter ampliação da frequência de FM, com a introdução de emissoras das
capitais. Mas é necessário discutir isto desde já. O mercado precisa começar a produzir, para que então as pessoas tenham os receptores, senão nenhuma vai querer transmitir para que ninguém possa ouvi-las. Ou seja,
são assuntos importantes.
Fico feliz em ver o senhor falar da necessidade de se agilizar a tramitação dos processos. Nós buscamos
esse autocadastramento, a celeridade dos processos, e vejo em V.Exa. boa vontade para fazer isso.
Finalmente, Sr. Ministro, é necessário que eu fale – e isso já é do conhecimento de V.Exa. – dos problemas
com o Postalis. O senhor está assumindo agora essa Pasta tão importante. Ao longo da história, pessoas foram
indicadas para serem dirigentes, sem a participação dos trabalhadores. Sr. Ministro, V.Exa. tem oportunidade
de mudar isso, de escrever uma nova história. Eu pergunto: que encaminhamentos vai dar para mudar esse
quadro que há 7 anos foi saldado e equacionado, e se tornou um déficit nesse período? Parece-me necessário
e justo que haja mudança e participação desses trabalhadores. Está em suas mãos a construção de uma nova
história para essa empresa que tem a credibilidade dos brasileiros. Confio em V.Exa.
Nós temos muito trabalho. Eu sou Vice-Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática e sei que ela está empenhada em ajudar a solucionar todos os assuntos de que aqui tratei. Conte
conosco, conte com esta Casa. O Brasil precisa de melhor comunicação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Tem a palavra S.Exa., o Deputado Paes Landim, do
PTB do Piauí.
O SR. DEPUTADO PAES LANDIM –
DISCURSO DO SR. DEPUTADO PAES LANDIM QUE, ENTREGUE AO ORADOR PARA REVISÃO, SERÁ
POSTERIORMENTE PUBLICADO.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Com a palavra o Deputado Chico Alencar, Líder do
PSOL, do Rio de Janeiro.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sr. Presidente Waldir Maranhão, colegas Deputados, servidores,
todos que acompanham esta sessão de comunicação da Casa com a população e também de diálogo entre o
Poder Legislativo e o Poder Executivo, o Brasil caminha criando certos fantasmas. Já houve o fantasma do anticomunismo, o da República sindicalista e agora existe esse fantasma do controle da mídia.
O que se demanda – e há uma iniciativa popular de lei, que é a melhor forma da elaboração legislativa,
iniciativa de um sem-número de entidades, com a qual estão envolvidos profissionais da comunicação também – é a democratização dos meios de comunicação. Nós precisamos democratizar a política; precisamos
democratizar as estruturas de Estado; precisamos democratizar as polícias; precisamos democratizar também
os meios de comunicação. E isso se refere especialmente aos meios de comunicação de concessão pública,
como determina a Constituição Federal.
É evidente que seria um atraso, um retrocesso inadmissível voltar a haver censura em jornal ou ser vetada a publicação de poesia de Camões ou de receita de bolo, ou outra matéria, por algum coronel de plantão
dentro das redações. Isso é a página infeliz de nossa história, superada há bastante tempo.
Agora, é evidente que emissoras de comunicação – radiodifusão, televisão – que praticamente entram
na casa das pessoas sem pedir licença têm que ter uma regulação democrática: propriedade cruzada, monopólios, controle por parte de Parlamentares – porque existe, embora a lei vede. Nisso nós precisamos avançar,
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porque cria desigualdade inclusive na construção da democracia, do ponto de vista da ocupação dos espaços
do Parlamento e dos Poderes Executivos.
No período da Colônia se dizia o seguinte: quem manda na região manda na religião. Hoje em dia não
seria exagero dizer que quem manda na comunicação manda muito nos caminhos da nação.
É isso o que se quer, é esse o debate que a população brasileira e os governos não precisam temer.
E aí faço uma primeira pergunta. Eu leio muito, caro colega – sem mandato agora, a não ser o de Ministro; mas depende: com uma canetada ele pode estar fora; como Deputado não teria essa vulnerabilidade; é
por isso que ele gosta mais do Parlamento (Riso) —, querido Berzoini. E essa é a discussão de fato. Pelo que eu
tenho lido nos jornais, não se discute mais a democratização das concessões públicas de comunicação. Está
vetada, acabou, para colocar no termo exato e evitar fantasmas?
A segunda pergunta: em que mecanismos o Ministério pensa, para democratizar mais e mais esse instrumento fantástico e fabuloso, a despeito do lixo que rola dentro dela, que é a Internet?
Há uma pergunta cuja resposta nos interessa a todos. Eu falei com o Secretário Cleber Verde sobre isso,
que também nunca entendi – e olha que já estou velho aqui. Por que não há sinal aberto para a TV Câmara? Já
me disseram até que determinada emissora, muito forte, diz: “Se se colocar sinal aberto, nós não vamos mais
cobrir nenhuma atividade parlamentar no jornal das 20h15min”. Não vou citar o nome. (Riso.)
Brincadeiras à parte, qual é a razão dessa dificuldade? Seria tão bom! Quer dizer, nós estamos numa função
pública. Qualquer um do povo – reconheçamos que a televisão está em todos os lares – devia ter acesso a isso.
Cito até a demanda de um consumidor de TV por assinatura: diz ele que os pacotes da NET e da SKY são
uma enrolação tremenda. A fruição disso, a troca, é demorada. Às vezes não existe. Há algum mecanismo de
acompanhamento disso pelo Ministério?
E, por fim – eu ainda sou do tempo das rádios livres —, como anda a liberação das rádios comunitárias?
Acabou aquela dificuldade imensa? É claro que me refiro às que são verdadeiramente comunitárias, porque
algumas são um biombo para difusão meramente religiosa, comercial ou mesmo política.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Já concluímos a participação dos Líderes. Passaremos
agora a conceder a palavra aos oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Deputado Aliel Machado, do PCdoB.
O SR. DEPUTADO ALIEL MACHADO – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados aqui presentes, Exmo. Ministro Ricardo Berzoini, é um orgulho muito grande participar desta Comissão Geral.
Eu sou do PCdoB do Paraná, sou da cidade de Ponta Grossa e digo que fui contemplado, na maioria das
suas explanações sobre organização, com o que o Ministério vem fazendo neste início de mandato. Porém,
há algumas coisas fundamentais que afloram e que se discutem com mais veemência durante as campanhas
eleitorais, mas depois acabam no esquecimento ou mesmo em acordos para que elas aconteçam. É nosso papel, principalmente aqui no Parlamento, relembrar algumas coisas e, como muito bem disse o Deputado Chico
Alencar, acabar com alguns fantasmas.
Um exemplo: a regulamentação da mídia, Ministro. Há muitos pontos importantes que eu gostaria de
citar, mas infelizmente o tempo não me permite. Discutir a regulamentação da mídia não significa, em hipótese
nenhuma, censurar qualquer tipo de informação, mas, sim, discutir a democratização das concessões públicas,
a regulamentação financeira da mídia brasileira, que hoje prejudica vários setores da nossa Nação. Nós somos
verdadeiros reféns da atual mídia brasileira, que fica concentrada nas mãos de poucas famílias e não cumpre
o papel que deveria cumprir. Temos, sim, a responsabilidade de fazer isso.
Fiquei muito feliz com a nomeação de V.Exa. para o Ministério das Comunicações. Eu sou militante do
movimento estudantil e acompanhei o seu trabalho aqui na Câmara dos Deputados. Sei da sua atuação como
sindicalista e que também veio dos movimentos sociais. Deixou-me muito feliz a nomeação de V.Exa., pela Presidenta Dilma Rousseff, para um Ministério de tanta importância.
Eu queria me colocar à disposição também para todos os debates necessários, para levar todas as informações que o nosso partido, o PCdoB, comunga e preparou ao longo desta discussão.
Eu quero dizer que esse é o grande desafio, Sr. Ministro. Independentemente de posicionamento político ou das pressões que nós sofremos de setores importantes e poderosos, temos esse desafio outorgado pela
população brasileira, que acreditou nesse projeto político para defender e assim o fez nas urnas. Ao contrário
do que a Oposição, do que o PSDB, do que o PPS e do que o DEM dizem, nós somos a favor de democratizar –
somos a favor, ao contrário do DEM – a função do jornalista, somos a favor da credibilidade da mídia brasileira.
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Infelizmente, o tempo não me permite alongar a fala, mas quero agradecer a V.Exa., Sr. Ministro, a sua
presença. Para nós é de suma importância a sua presença na Câmara dos Deputados hoje.
Coloco-me à disposição e cobro também, Sr. Ministro. V.Exa. já está tomando as providências necessárias, mas eu não poderia deixar de citar o problema que nós estamos tendo hoje em relação às companhias
telefônicas, o problema da Internet em relação aos celulares. Existe uma grande cobrança, e infelizmente foi
um golpe contra o usuário de Internet, principalmente a nossa juventude, que depende desse serviço e hoje
utiliza a Internet através do celular, para interatividade, para o trabalho, para questões de estudo.
Numa decisão monocrática, através daqueles contratos que jamais são lidos – muitas vezes são assinados, e marca-se “x” na opção que diz que se leu o contrato —, engana-se a população brasileira, e depois
mandam uma mensagem dizendo que vão cortar a Internet, seja de plano pós-pago, seja de plano pré-pago.
Isso é um absurdo.
Gostaria de parabenizar V.Exa. pela atitude que tomou e de me colocar à disposição também.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Com a palavra o Deputado Givaldo Vieira, do PT do
Espírito Santo.
O SR. DEPUTADO GIVALDO VIEIRA – Sr. Presidente, colegas Deputados, Ministro Berzoini, boa tarde.
Inicialmente, quero saudá-lo, Sr. Ministro, como Parlamentar que foi desta Casa, um brilhante Deputado, um
dos grandes quadros políticos e administrativos deste País.
V.Exa. já foi escalado para diversas missões bem-sucedidas nas áreas do trabalho, da previdência, da articulação política e, agora, demonstra a sua capacidade, apresentando aqui os planos, à frente do Ministério
das Comunicações, um Ministério estratégico e importante para o País.
Ao saudá-lo, quero cumprimentar o trabalho feito e liderado pela Presidente Dilma. Como o Sr. Ministro
pôde demonstrar, os avanços neste último período são significativos – Emiliano José, nosso querido Deputado
e agora Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica, também do Ministério – para a população brasileira.
O resultado dos números expostos aqui implica a acessibilidade da população à condição de se comunicar, de trocar informações, de se conectar com o mundo. Hoje a sociedade brasileira é mais conectada com
o mundo graças aos avanços corajosos que a Presidente Dilma tem liderado.
Sr. Ministro, quero chamar a atenção para uma questão que já foi levantada: a das rádios comunitárias. As
rádios comunitárias no Brasil foram resultado de um longo período de lutas para a democratização do espaço
de comunicação. Essas rádios já avançaram muito, mas ainda temos um problema muito sério de burocratização dos acessos a essas rádios e também temos necessidade de um maior controle sobre as que já existem,
porque muitas não cumprem o seu papel comunitário.
Onde a rádio comunitária está funcionando bem no aspecto comunitário, há uma verdadeira revolução
na comunidade local, com a participação nesse instrumento de comunicação importante.
Então, pergunto a V.Exa. o que nós temos pela frente no aspecto do apoio às rádios comunitárias como
mecanismo importante da democratização da comunicação brasileira.
Obrigado. Parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Concedo a palavra ao Deputado Zé Geraldo, do PT
do Pará.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos aqueles que me ouvem
neste momento, em primeiro lugar, eu quero saudar o nosso companheiro Ricardo Berzoini, Deputado Federal
por vários anos, que já esteve à frente de outros Ministérios.
Lembro que, quando cheguei a esta Casa, em 2003, nós vivemos duros embates – era tempo da reforma
da Previdência —, e Ricardo Berzoini era Ministro.
Depois, foi presidente do nosso partido em momentos muito difíceis, como no momento em que nós
fomos duramente atacados – pelo Democratas, inclusive, que se expressou de forma muito enraivecida desta
tribuna. Mas nós estamos governando este País, e penso que Berzoini é um patrimônio do nosso partido, é
uma estaca muito bem fincada, inclusive agora, naquele Ministério.
Eu quero dizer a V.Exa., Ministro, que tenho a expectativa de que V.Exa. possa também dirigir o seu olhar
para regiões mais distantes do Brasil, como a Região Norte, como a Região Amazônica. Eu sou do Estado do
Pará e conheço a dimensão territorial, a dimensão continental daquele Estado, o qual é preciso transpor para
chegar, por exemplo, a Jacareacanga, Município que está próximo à Rodovia Transamazônica, na divisa do Pará
com o Amazonas, ou ao Distrito de Castelo dos Sonhos, na divisa com o Estado de Mato Grosso, na BR-163. Lá,
as pessoas querem telefonia celular, o que ainda não têm, apesar de o povoado contar com 15 mil, 20 mil ha-
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bitantes. Lá, em resposta a tudo o que possamos prometer ou falar, eles sempre perguntam: “Mas, Deputado,
e o celular?”
Tenho certeza de que V.Exa. vai trabalhar para que realmente haja telefonia celular em todos os distritos
brasileiros, porque nas cidades, em todas elas, bem ou mal, já há uma comunicação bem melhor. No interior
do País, os computadores já estão chegando às escolas, mas a Internet ainda não funcionando. Nós ainda não
temos uma antena. Onde não há fibra ótica, tem que haver a modalidade da antena. A fibra ótica, por mais que
avance, a algumas localidades não vai chegar.
Então, tenho certeza de que o Ministério está em boas mãos. A Presidenta Dilma escolheu a pessoa certa.
Quero pedir a ajuda de V.Exa., para que nós possamos fazer mudanças na lei das rádios comunitárias, inclusive
para ampliar a capacidade dos seus transmissores, a fim de que elas também cheguem ao interior dos nossos Municípios, porque hoje o alcance é muito pequeno. Vamos agir para que neste País não mais aconteça
de oportunistas conseguirem operar uma rádio comunitária e virarem os donos da rádio, de a rádio tornar-se
patrimônio deles.
Meus parabéns pelo seu trabalho, Ministro. Com certeza, neste Ministério, V.Exa. mais uma vez vai demonstrar sua capacidade.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Concedo a palavra ao Deputado Luiz Couto, do PT
da Paraíba.
O SR. DEPUTADO LUIZ COUTO – Obrigado, Sr. Presidente.
Ministro Ricardo Berzoini, em primeiro lugar, eu quero parabenizá-lo pela forma como apresentou, com
clareza e transparência, aquilo que o Ministério das Comunicações está realizando e as propostas que tem
para fazer com que as comunicações no Brasil se tornem, cada vez mais, um espaço até o qual possa chegar
a população.
Em segundo lugar, quero parabenizá-lo pela escolha do companheiro Emiliano José, uma referência, para
trabalhar na Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica. Tenha certeza de que nós também estamos
contentes com a sua designação para colaborar com as comunicações em nosso País.
Eu levantaria algumas questões que já foram colocadas aqui. Quando se fala em democratização dos
meios de comunicação, há uma reação, como se isso fosse algo estranho. Nós verificamos, por exemplo, que
há capitais que têm uma única rádio comunitária, e há vários pedidos, várias solicitações. Algumas delas são
daquele tempo em que a polícia ia lá, prendia e levava tudo. Depois chegava um político, que não pode ser
proprietário, e dizia: “Se você me der 80% da programação, eu consigo recuperar a sua rádio e trazê-la para cá”.
Nós temos que acabar com isso.
E há também muitos laranjas que cuidam de rádio comercial, de TV, de tudo o mais. Isso é democrático
para eles. Na realidade, isso mostra que não pode haver duas linguagens: para mim, democracia; para o outro,
bolivarianismo etc.
O segundo ponto que gostaria de levantar tem relação com a Internet, que já foi tratada aqui. Há aí também um aspecto importante. Nós verificamos que alguns segmentos querem inclusive adentrar nas redes sociais porque acham que há grande liberdade, por conta dos debates. É claro que deve haver sempre o respeito
à verdade, o elemento fundamental da comunicação.
Por fim, eu queria falar sobre esse debate que V.Exa. coloca, Ministro, sobre o marco legal das comunicações. Não foi dito, de modo algum, que V.Exa., que o Governo vai apresentar uma proposta. Ele vai fazer debates, chamar todo mundo para debater. O que não pode é deixar de debater. Aí, sim, seria antidemocrático.
Eu quero parabenizá-lo pela exposição e também pelo trabalho que vem realizando. V.Exa. sempre é
chamado para vários Ministérios. Já esteve no Ministério do Trabalho e no Ministério da Previdência Social.
Quando há algo importante para ser deslanchado, V.Exa. sempre é chamado.
Parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Com a palavra o Deputado Assis Carvalho, do PT do
Piauí.
O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO – Sr. Presidente, é sempre uma alegria ter aqui esse grande Ministro, que fez um grande trabalho nesta Casa como Parlamentar e continua trabalhando pelo Brasil.
Sr. Ministro, eu queria tratar praticamente de dois pontos. O primeiro é a necessidade, quero reiterar,
de se lutar pela banda larga. Temos que fazer com que a Internet chegue com mais força ao interior do nosso
País, até porque há um grande projeto do Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério das Comunicações, o e-SUS AB – e-SUS Atenção Básica, que, chegando às 38 mil Unidades Básicas de Saúde, pode promover
melhor controle e redução do custo. Porque se perdem muitos recursos pelos ralos por falta de comunicação.
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O segundo ponto é a nossa luta pela democracia nos meios de comunicação, pelo menos nos pequenos
meios de comunicação. Eu tive a felicidade de ser seu auxiliar, Sr. Ministro, no nosso movimento bancário nos
anos 90. V.Exa. era Presidente da CNB – Confederação Nacional dos Bancários, e eu, membro da Executiva. Nessa
época já fazíamos um grande debate sobre as rádios comunitárias. Infelizmente, no enfrentamento dos grandes
meios, não conseguimos avançar como deveríamos.
Precisamos pensar, Sr. Ministro, numa alternativa, precisamos trabalhar uma lei que permita ao cidadão das
comunidades interioranas contar com uma rádio que possa se sustentar. É claro que todos nós somos contra as “rádios picaretárias”, aquelas que usam o nome “rádio comunitária”, mas que são qualquer coisa menos comunitárias.
O que queremos é que sejam realmente comunitárias.
Além disso, Sr. Ministro, porque não podemos perder o foco, há a nossa luta pelo fortalecimento da democracia.
Aprovamos aqui o marco regulatório da Internet. Nós defendemos as agências reguladoras – a da energia elétrica,
a das telecomunicações —, mas, quando se fala no marco regulatório das comunicações, vem alguém aqui e diz
que queremos amordaçar, cassar a palavra ou coisa parecida. Agora vejam só: cinco famílias, no Brasil, dizem
que, com o marco regulatório – que na verdade serviria para democratizar as comunicações —, nós queremos
exatamente cassar a palavra. Cinco famílias poderosas se utilizam desse artifício.
Coincidentemente, Sr. Ministro, aqueles que estiveram na ditadura, dando sustentação a ela, agora vêm
dizer que são defensores da democracia. Querem enganar quem? Podemos chamá-los de clube da mentira.
A teimosia do clube da mentira é a de chamar todo mundo de mentiroso: “Fulano é mentiroso. Sicrano mente,
Beltrano mente”. Mas é exatamente esse clube da mentira que acredita no velho conceito nazista de Hitler de
que se deve repetir uma mentira tantas e quantas vezes forem necessárias, até ela se transformar numa verdade. É isso o que não podemos permitir.
E eu sei que V.Exa., como democrata que é, está lutando, está dialogando e sabe fazer o bom debate.
Nós vamos avançar, para que possamos, se Deus quiser, neste nosso Governo, contribuir com a democratização dos meios de comunicação.
Portando, Sr. Ministro, conte conosco. Estamos aqui para fazer o bom debate e acreditamos na possibilidade de acesso, a toda a sociedade, aos meios de comunicação no País.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Concedo a palavra ao Deputado Altineu Côrtes, do
PR do Rio de Janeiro.
O SR. DEPUTADO ALTINEU CÔRTES – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Ministro Ricardo Berzoini,
meus cumprimentos. Para mim é uma honra estar aqui hoje e ter a oportunidade de lhe fazer um questionamento. Nós já estivemos juntos no Rio de Janeiro, na nossa cidade de São Gonçalo, em Itaboraí.
Ministro, eu não tenho nenhum conhecimento profundo desta matéria, mas nós sabemos que as tarifas
de telefonia no Brasil, se não me engano, são reguladas pela ANATEL. Gostaria que o senhor pudesse, até para
que eu possa ter maior conhecimento, esclarecer um pouco como funciona a regulação dessas tarifas e se existe previsão do Ministério para que ao longo desses próximos anos possa reduzir essas tarifas, já que, também
não tenho certeza, segundo comentários, elas ainda são altas no Brasil.
Nesta oportunidade, então, eu agradeço ao senhor, e gostaria que pudesse nos esclarecer essas questões.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Concedo a palavra ao Deputado Paulo Teixeira, do
PT de São Paulo.
O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA – Cumprimento o Sr. Presidente, as Sras. e os Srs. Deputados, o Sr.
Ministro Ricardo Berzoini, todos os que acompanham esta Comissão Geral da Câmara dos Deputados.
É uma honra tê-lo aqui de volta, Sr. Ministro. V.Exa. exerceu o mandato de Deputado Federal e brilhou
no debate nacional, nas proposições nacionais. Tive a honra de ser Deputado com V.Exa. por 8 anos. É uma
honra tê-lo aqui de volta.
Cumprimento os Deputados da Situação e também os Deputados da Oposição. Estou vendo ali o Deputado José Carlos Aleluia.
Eu ouvi a fala de V.Exa., Sr. Ministro, e tenho comigo que a agenda do Ministério das Comunicações que
V.Exa. colocou nesta tarde é muito importante para a democracia brasileira. Por que é uma agenda importante para a democracia brasileira? Em primeiro lugar, porque pretende alargar o acesso às comunicações. Neste
mundo de revolução tecnológica, de revolução na área de comunicações, é fundamental que cada um dos 200
milhões de brasileiros tenha acesso à Internet, tenha acesso à banda larga.
Nós que temos que viajar pelo Brasil, por este País continental, por obrigação da nossa função, sentimos
que, em alguns lugares, a banda larga existe, e a comunicação pela Internet é forte; em outros lugares, a ban-
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da larga não existe, e a comunicação pela Internet é fraca. É fundamental, para a democracia brasileira, para
o acesso à informação, que haja uma banda larga forte em todo o território nacional, inclusive para a área de
educação, porque a tendência é a do fim do livro como é feito hoje, na forma física, que vai dar lugar ao conhecimento virtual.
O primeiro tema, então, é a Internet de banda larga. O segundo tema é a regulação da telefonia. Nós
precisamos de uma regulação forte no setor, para que todos recebam bons serviços, e serviços baratos.
E o terceiro ponto importante para o País é a atualização do marco regulatório das comunicações. Ele
é de 1963, se eu não me engano, e a comunicação sofreu uma série de mudanças. É fundamental, então, que
haja um novo marco de regulação das comunicações. Creio que seja uma pauta para mais adiante.
Por fim, eu quero saudar a Casa pela realização desta Comissão Geral e dizer a V.Exa., Ministro Berzoini,
que pode contar com este Parlamento para o pleito, para os debates e para o programa que irá conduzir, à
frente do Ministério das Comunicações do Governo da Presidente Dilma Rousseff.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Concedo a palavra ao Deputado JHC.
O SR. DEPUTADO JHC – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria que fosse considerado o tempo
da Liderança, cujo requerimento se encontra na Mesa.
Agradeço ao Sr. Ministro por estar presente nesta Casa, para podermos fazer um debate democrático,
que está sendo assistido e acompanhado por milhares de brasileiros, especialmente pela minha juventude, que
quer ver neste País oportunidades iguais para todos. Oportunidades iguais para todos significa democratizar
o acesso à informação neste mundo globalizado e competitivo em que vivemos hoje.
Tive a honra – e desde já agradeço – de contar com o apoio de Parlamentares que subscreveram e aprovaram o meu requerimento de criação da Subcomissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação, no âmbito da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, para tratar dos assuntos relacionados ao Nordeste brasileiro.
Nós temos uma defasagem muito grande em relação a outras regiões, a outros grandes centros do País.
Quando falamos que apenas 30% dos lares do Nordeste têm acesso à Internet, significa dizer que o Nordeste
parece um ponto fora da curva. Nós temos de inserir, dentro da nossa lógica de Federação, o desenvolvimento
igual para todos.
Desde já, gostaria de fazer um convite ao Sr. Ministro: que acompanhasse e participasse da instalação
dessa Subcomissão, que será de suma importância para o povo brasileiro.
Parabenizo o Ministro pela modernização dos telefones públicos, o que venho acompanhando, e pelos
incentivos fiscais do programa de banda larga, que acompanhei quando era Deputado Estadual da Assembleia
Legislativa de Alagoas. Os Estados poderiam aderir ao convênio com o CONFAZ, para dar esse incentivo. Lamentavelmente, o Estado de Alagoas não aderiu ao programa. Fiz o meu apelo, que não foi atendido, e conto
com a sensibilidade do atual Governo.
Vamos discutir também uma forma de levar a cobertura da telefonia móvel à zona rural. Nós sabemos
que o campo precisa estar conectado, nós sabemos que a nossa juventude precisa estar totalmente conectada. Vários povoados do Estado de Alagoas e do Nordeste brasileiro também precisam dessa cobertura para se
comunicar com o mundo.
Nós precisamos fazer a inclusão digital, nós precisamos democratizar o acesso à informação e à comunicação, como forma de dar transparência e de dar publicidade ao que acontece no nosso País e no mundo.
Isso significa conectar o cidadão, significa que o jovem que, a partir daí, pode também ter acesso à educação,
ficar bem preparado, respaldado para enfrentar as adversidades e os desafios contemporâneos de um mundo
globalizado.
Gostaria, mais uma vez, de agradecer pela presença ao Sr. Ministro.
Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Também quero agradecer a todos os colegas que aprovaram o requerimento de instalação da Subcomissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação no âmbito da Comissão de Ciência e Tecnologia da Casa.
Muito obrigado, Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Concedo a palavra à Deputada Professora Dorinha
Seabra Rezende.
A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE – Boa tarde, Sr. Presidente, Sr. Ministro,
Sras. e Srs. Deputados.
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Eu fui Secretária de Educação do Estado de Tocantins por quase 10 anos e Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação.
A minha pergunta se refere ao FUST, criado em 2000, com um objetivo extremamente interessante, que
tem muito a ver com toda a política, inclusive com a apresentada pelo Ministro, relacionada ao atendimento
das pequenas cidades, ao acesso e à melhoria do serviço em escolas, bibliotecas, postos de saúde. Infelizmente, o FUST nunca saiu do papel.
Para o ano de 2014 a previsão orçamentária era de 6 bilhões de reais, mas o valor foi totalmente contingenciado.
Isso não é uma história recente. Ele nunca funcionou, desde que foi criado. Estão aqui vários colegas ex-Secretários, inclusive o nosso Presidente e o Deputado Ságuas Moraes. Nós apelidamos o FUST de “FRUST”,
por causa da expectativa.
A realidade das escolas já melhorou muito, mas o parque de equipamentos ainda é sucateado, as instalações e o acesso à banda larga são ruins – tudo isso que nós conhecemos.
Há cerca de 10 dias, nós participamos de uma reunião de trabalho, inclusive com o então Ministro da
Educação. Um dos desafios colocados para o grupo foi o de que o Brasil faça um investimento forte em banda
larga para as escolas, por tudo o que isso representa em relação à melhoria da qualidade do ensino. Eu gostaria
que o Ministro falasse sobre isso.
Um projeto do Ministro Aloizio Mercadante em relação ao FUST e à regulamentação está pronto para
ser votado. O volume de recursos poderia estar à disposição, e é fruto das contribuições de todos nós brasileiros. Todos nós, ao pagarmos pelos serviços, contribuímos com o Fundo, que tem outras fontes, que o Ministro
conhece bem.
Que expectativa podem ter as escolas, em especial dos Municípios menores, os serviços públicos de
saúde e de educação, no que se refere ao FUST sair do papel e se consolidar como uma política real de atendimento à população?
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Luis Carlos
Heinze, do PP do Rio Grande do Sul.
O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – Boa tarde, Sr. Presidente, colegas Parlamentares.
Sr. Ministro Ricardo Berzoini, acho que V.Exa. já deve ter recebido reclamações com relação à telefonia.
O meu plano de telefonia é da Vivo, mas não consigo falar daqui, de dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Faço uma ligação, e as pessoas não me escutam; ligo para a pessoa, mas ela não recebe a chamada.
Isso é um problema que nós temos aqui, mas também trabalhamos na Comissão de Agricultura, no Plenário 6.
Já reclamei para a Direção da Casa. O engenheiro Sílvio tem-se empenhado e já conversou com o pessoal da Vivo, da TIM. Não é uma só companhia, são todas. Eu estava nesta semana no Plenário 14, na quarta-feira, numa audiência, e ocorreu o mesmo. Então, de vários pontos aqui da Câmara dos Deputados nós não
conseguimos acesso.
Ontem, o pessoal do meu gabinete me passava um e-mail, durante uma sessão, porque a Ministra Kátia Abreu estava conosco, mas eu não consegui recebê-lo. Do meu apartamento, que fica na Superquadra Sul
311, não consigo falar ao telefone; do apartamento debaixo, eu falo ao telefone; do terceiro andar, não falo ao
telefone. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, do apartamento em que eu moro, no centro da cidade, também não falo ao telefone.
Então, é um problema generalizado, Sr. Ministro. Aqui na Casa, Presidente Waldir Maranhão, nós vamos
ter que fazer uma reunião, especificamente na Comissão, com representantes da ANATEL, do Ministério e das
próprias empresas, para tentar resolver essa situação. Imagine: queremos falar ao telefone e não conseguimos;
pagamos caro e não conseguimos nos comunicar por telefones.
Então, era esse o fato que eu queria deixar registrado. Isso não ocorre só comigo. O nobre Deputado
Dilceu Sperafico, que tem um plano de telefonia da TIM, também não conseguia falar. Ontem, três ou quatro
Deputados não conseguiram falar ao telefone.
Sr. Ministro, uma emissora de rádio do Rio Grande do Sul está aguardando para fazer uma ampliação.
É uma emissora pequena, do interior, em São Sepé, a Rádio Cotrisel. Há 3 anos, 4 anos se arrasta o pedido de
aumento de potência. Dizem que fica distante do Uruguai algo em torno de 150 quilômetros, tem teriam que
ser consultados Uruguai, Argentina, todo o MERCOSUL, para autorizarem um pequeno aumento de potência
de uma pequena emissora do interior do Rio Grande do Sul.
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Então, era esse o registro que eu gostaria de fazer sobre a telefonia, cujo problema é geral, não só de
Brasília. Portanto, temos que fazer essa cobrança que eu estou fazendo neste momento daqui.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Concedo a palavra ao Deputado Ricardo Izar.
O SR. DEPUTADO RICARDO IZAR – Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Ministro, nós tivemos o prazer de, juntos, participar da Mobile World Congress, em Barcelona. O Ministro foi muito receptivo com os Parlamentares. Inclusive trocamos ideias.
Mas eu tenho uma dúvida. Nós aprovamos, há pouco tempo, até com muita discussão aqui no plenário
da Casa, o Marco Civil da Internet. Foi uma questão polêmica. Acho até que foi um pouco apressada a forma
como foi aprovada. E agora nós proibimos os provedores de tecnologia de segurar o login de quem acessa a
Internet. Recentemente, houve um problema com um Juiz Federal, sobre o WhatsApp. Ele mandou os provedores de tecnologia retirarem o WhatsApp do ar. Causou uma polêmica grande.
Isso é um erro claro do texto do Marco Civil. Há alguma chance de consertarmos isso? Que providência
vai ser tomada?
Outro ponto que foi muito importante, também sobre o Marco Civil, e que não foi debatido devidamente
nesta Casa foi o do parental control, que antes era disponibilizado pelas provedoras de tecnologia. Então, todo
usuário de Internet já recebia automaticamente o parental control, e isso servia também para as TV a cabo.
Hoje isso não é mais disponibilizado, por causa do Marco Civil. Temos que baixar um sistema, mas nem todo
mundo tem acesso a isso, nem todo mundo tem conhecimento para isso.
Isso também pode ser revisto ainda, já que temos que combater a pornografia aberta na rede de Internet?
Eram esses os meus questionamentos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Concedo a palavra ao Deputado Beto Rosado, do PP
do Rio Grande do Norte.
O SR. DEPUTADO BETO ROSADO – Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, eu quero aproveitar este momento para informar que,
na minha cidade de Mossoró, no Estado do Rio Grande do Norte, foi instalada, no ano de 2013, a empresa AeC.
A AeC é uma empresa de call center. Ela iniciou suas atividades gerando algo em torno de 2 mil empregos e hoje já conta com 5 mil empregos diretamente gerados naquelas instalações. Para a cidade de Mossoró, uma cidade que tem aproximadamente 250 mil habitantes, essa ação é importante. São profissionais que
estão entrando no mercado de trabalho. Muitas vezes, é o primeiro emprego de muitos mossoroenses, e isso
gera uma expectativa, gera uma condição financeira para entrar em uma universidade particular, movimenta
a economia da cidade e o setor de educação.
Na semana passada, o Governo Federal mandou para a Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 863,
de 2015. E eu apresentei a Emenda nº 22, que trata da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. No
projeto original, o índice é de 2% do pagamento das receitas brutas – um incentivo que é gerado para essas
empresas —, mas está sendo modificado para 4,5%. Esse é o fundo previdenciário. A minha emenda sugere
que se mantenha esse fator de 2%, para que as empresas, principalmente as do setor de comunicações, como
os call centers, possam garantir os 26 mil empregos formais gerados pela atividade, o que gera também uma
massa de 300 milhões em salários.
Temos diversas empresas no ramo, como a empresa Atento, que gera 100 mil empregos diretos; a empresa Contax, que gera algo em torno de 100 mil empregos diretos; e a empresa AeC, que gera no Brasil algo
em torno de 35 mil empregos. Em Mossoró, já estamos gerando 5 mil empregos.
Então, eu faço um apelo ao Governo Federal para que tenha sensibilidade com esse setor da economia
que precisa de incentivo e de apoio. Nós não podemos perder esse incentivo, que só traz bons resultados para
a economia brasileira.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Concedo a palavra ao Deputado Vicentinho, do PT
de São Paulo.
O SR. DEPUTADO VICENTINHO – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estimado Ministro e companheiro, Ricardo Berzoini, em nome de quem saúdo o nosso Emiliano José, nosso colega também Deputado e
hoje Secretário Nacional do Ministério das Comunicações; primeiro, eu queria dialogar com os nossos telespectadores e com os senhores aqui presentes sobre uma coisa que eu considero extremamente importante, e
talvez isso incomode muita gente: é o fato de que a comunicação é um patrimônio do povo. Essa concepção

Março de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 27

239

de que a comunicação é um patrimônio do povo incomoda muitos que se arvoram como representantes do
povo, mas que atuam de acordo com o interesse dos grupos oligopolistas e dos grupos econômicos deste País.
Imaginem como esses grupos ficam chateados quando o povo pobre passa a ter direito à Internet; como
esse povo fica chateado quando descobre que as rádios não serão somente para grupos que manipulam a
opinião pública neste País, mas são para o povo, com todas as cidades tendo rádio comunitária como eco da
sociedade! Imaginem como ficam esses grupos e seus representantes que aqui se encontram – o Ministério,
através do Ministro Ricardo Berzoini, cumpre um papel de Estado e por isso tem que ser respeitado – quando
sabem que as rádios a serem atendidas não podem ser somente as grandes rádios, mas sobretudo a maioria
absoluta das rádios pequenas do nosso povo.
É papel do Estado, portanto, assegurar ao nosso povo o porto seguro da comunicação. E, quando se fala
em rádio para todos, em TV para todos, em Internet para todos, já vêm os agoureiros dizer que isso é controle
da mídia. Estou dizendo isso inclusive olhando para o nobre Deputado Aleluia, que aqui está e fez um discurso
muito forte sobre isso.
Deputado Aleluia, quando nós falamos que é preciso democratizar os meios de comunicação, isso não
significa amordaçar. Não é nada disso! Mas é um direito que nós, cidadãos brasileiros, teremos de não passar
pelo que já passaram famílias como a da Rua Cuba, lá em São Paulo, ou outra que foram condenadas pela
grande mídia, porque a notícia da condenação foi deste tamanho, mas a da absolvição foi do tamanho de uma
formiga, se é que se teve notícia da absolvição.
Então, muitas vezes a mídia não cumpre o seu papel de assegurar a verdade para todos, de assegurar
esse direito. Por essa razão, está correto o povo brasileiro e nós estamos corretos quando queremos que os
meios de comunicação sejam instrumentos democráticos do povo. É o que nós queremos: informação para
todos em condição de igualdade.
Nesse sentido, a sua presença aqui, prezado Ministro, nesse pouco tempo que temos, é de grande qualificação para este Parlamento, que deve se pautar de acordo com a vontade do povo, e não de acordo com a
vontade dos grupos econômicos deste País.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Concedo a palavra ao Deputado Afonso Florence,
do PT da Bahia.
O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, demais presentes
nesta sessão, quero muito rapidamente saudar o Ministro Ricardo Berzoini e parabenizá-lo pelo trabalho e
toda a sua trajetória.
Registro que concluímos agora sessão da CPI da PETROBRAS com o depoimento da ex-Presidenta Graça
Foster, com bastante sucesso no sentido da apresentação de argumentos. Começamos às 9h30min e terminamos agora. Por isso cheguei neste momento, Sr. Presidente, Sr. Ministro, mas rapidamente quero registrar a
importância para nós dessa tarefa que V.Exa. tem pela frente.
Nós viemos de um processo de redemocratização em que conquistamos a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, valor fundamental da democracia. Avançamos de forma ainda incipiente, mas começamos a avançar na busca de uma política nacional de comunicação social.
As rádios comunitárias, na década de 90, foram uma referência de conquista da sociedade civil. Hoje
organizações da sociedade civil têm acesso a esse instrumento, mas há ainda uma imprecisão. É importante
avançarmos no raio de cobertura e no controle social para que, de alguma forma, seja possível viabilizar isso
economicamente sem subordiná-las a uma dinâmica comercial. É importante, obviamente, preservar o espaço
da mídia comercial, mas é importante também consolidar o espaço da mídia pública, em especial ampliando o
raio de cobertura do sinal das rádios comunitárias e fazendo novas concessões – invariavelmente, essas rádios
prestam serviço importante para a população – de forma a aprofundar e oportunizar o acesso a essa mídia.
Sr. Ministro, quero registrar também que, nos últimos 8 anos do Governo Jaques Wagner, tivemos uma
profícua experiência com o Conselho Estadual de Comunicação Social da Bahia. Realizamos a I Conferência de
Comunicação Social, anterior à Conferência Nacional, na Bahia, no Governo Jaques Wagner; a II Conferência
Estadual, que foi a primeira em função do arranjo nacional; avançamos em importantes debates defendendo
a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, mas também com uma política nacional e uma política estadual de comunicação social.
Muito obrigado e sucesso, Ministro, nas suas tarefas futuras!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Concedo a palavra ao Deputado Leo de Brito, do PT
do Acre.
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O SR. DEPUTADO LEO DE BRITO – Boa tarde, Ministro Ricardo Berzoini! Companheiro Berzoini, é uma
satisfação estar aqui também neste debate tão importante a respeito da comunicação.
Como o Deputado Afonso Florence, eu não pude estar aqui no primeiro momento da sua exposição, mas
também gostaria de contribuir e fazer algumas perguntas que considero relevantes relacionadas a este direito
constitucional fundamental de todo e qualquer cidadão brasileiro à comunicação.
Acredito que, num projeto que queira radicalizar a democracia, que queira ampliar a perspectiva dos
direitos, o direito à comunicação é um direito fundamental, um direito de grande relevância para o povo do
nosso País. Infelizmente o que vemos é que ele está concentrado, embora tenhamos as novas mídias que colaboram de maneira significativa para que as pessoas tenham acesso à informação, tenham acesso inclusive a
informações diferentes daquilo que vemos nos meios de comunicação e possam, assim, fazer seu juízo sobre
determinadas informações que muitas vezes são colocadas de maneira tendenciosa.
É fundamental que possamos ter um projeto sim claro de democratização dos meios de comunicação
no nosso País. E é isso que queremos. Ninguém quer que a liberdade de expressão acabe; ninguém quer que
os órgãos de comunicação sejam censurados. Pelo contrário, queremos que a liberdade de expressão possa
ramificar-se por todos os segmentos da sociedade. É nesse sentido a minha fala.
Nós temos artigos da Constituição que precisam ser regulamentados. Eu queria saber se o Ministério
está pensando alguma coisa a esse respeito.
Eu queria também fazer uma pergunta a respeito do que está sendo pensado para o sistema público de
comunicação, no caso do sistema nacional.
Seriam essas as minhas palavras, já agradecendo ao Ministro antecipadamente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Esclarecemos que não há mais oradores inscritos.
Antes de ouvir o Ministro, porém, vamos conceder a palavra ao Deputado José Carlos Aleluia, que pediu réplica por ter sido mencionado.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Pois não. V.Exa. falará após a fala do Ministro.
O SR. MINISTRO RICARDO BERZOINI – Sou obrigado a pedir tréplica. (Riso.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Vamos ouvir o Ministro, que fará suas considerações.
Antes esclareço que houve a participação de 7 Líderes e de 24 Deputados, o que demonstra que o tema suscitou boa compreensão, apesar do horário. Mas com certeza vamos crescer com o debate e ter condições de
oferecer ao País aquilo que a transparência entre os Poderes pode construir de forma pedagógica.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Com a palavra o Sr. Ministro Ricardo Berzoini.
O SR. MINISTRO RICARDO BERZOINI – Agradeço, Sr. Presidente, e já me inscrevo para a tréplica. Certamente alguém vai se inscrever para a “quadréplica”! E vamos a noite toda aqui. (Risos.)
Primeiro, eu gostaria de cumprimentar os Parlamentares que fizeram questionamentos, todos muito
qualificados, visando justamente o contraditório. Como eu disse no início, foi uma pena que o horário tenha
sido transferido das 9 horas para as 15 horas porque, certamente, teríamos muito mais Parlamentares aqui.
Em função dos horários de voo, muitos tiveram que se retirar. Alguns Deputados que perguntaram não
estão mais presentes, mas responderei à Casa, aos telespectadores da TV Câmara, aos ouvintes da Rádio Câmara e também aos internautas.
Primeiro, vou responder ao meu contemporâneo José Carlos Aleluia. A nossa convivência, ele como Deputado de situação, eu como de oposição, depois se inverteu. Sempre tivemos debates muito firmes e calorosos, mas sempre respeitosamente, até porque acho que o contraditório no Parlamento tem que ser feito assim:
ninguém tem que abrir mão das suas ideias e da veemência, mas deve agir sempre muito respeitosamente.
Acho até que S.Exa. foi bastante suave hoje aqui! Já não é o mesmo Aleluia que eu conheci há 10 anos. Mas,
certamente, na réplica será! (Risos.)
Deputado Aleluia, em relação às suas colocações, quero dizer, primeiro, que eu sou Ministro de um governo multipartidário, não é um governo de um partido só. Tenho que produzir políticas e propostas que levem
em conta essa heterogeneidade político-programático-ideológica da base do Governo. No entanto, o Governo tem um programa para o qual foi eleito e não há em nenhum momento, no nosso programa de Governo,
qualquer referência ao controle da mídia. V.Exa. sabe disso.
Agora, há uma discussão que acho saudável para a democracia e, melhor ainda, feita sem que o Governo
apresente uma proposta previamente: qual é papel social dos meios de comunicação numa sociedade democrática? Refiro-me a uma democracia que se constrói a cada momento, que tem idas e vindas, tem retrocessos
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e tem avanços, e que, evidentemente, com o avanço tecnológico, torna-se ainda mais relevante, porque o atual
modelo de negócios da comunicação está em profunda mutação.
Não queremos discutir apenas aquilo que muitos acham que é controle de mídia, até porque isso, na
minha opinião, é vedado pela Constituição. A Constituição Federal brasileira tem uma cláusula pétrea – aliás,
tem várias cláusulas pétreas, mas aponto uma específica: a liberdade de expressão. Ela é cláusula pétrea no
art. 5º da Constituição. O Constituinte fez tanta questão de dar esse sentido de fundamento da República que
a repetiu no art. 220, ou seja, foi redundante propositalmente. E no § 1º repete, já tratando da liberdade de
informação jornalística.
Eu, que sou um estudioso – não sou advogado; sou estudioso, como Parlamentar e militante – da Constituição, digo que é este o meu entendimento: a liberdade de expressão é cláusula pétrea, inviolável. Nem que
se constitua maioria neste Congresso para atenuar ou revogar a liberdade de expressão, certamente o Supremo Tribunal Federal zelará para que não se cometa esse absurdo.
Agora, se é verdade que é cláusula pétrea, também é bom lembrar o que os Constituintes fizeram questão de estabelecer no próprio caput do art. 220: “(...) observado o disposto nesta Constituição”. Depois, no §
1º, estabeleceram: “(...) observado o disposto no art. 5º, incisos (...)” tais, tais e tais... Por que os Constituintes
fizeram isso? Exatamente para deixar claro que, como qualquer outro direito constitucional, este deve ser observado combinado com os outros direitos: os pétreos com os pétreos e os não pétreos, e os não pétreos com
os pétreos. Ou seja, é um direito que se combina. Por exemplo, o direito à honra não deve ser observado pela
liberdade de expressão?
Eu estou dizendo uma redundância porque, na verdade, a Lei de 1962 já diz isso. Muita gente que não
leu o que está em vigor ficaria muito preocupada; poderia considerar restrição à liberdade de expressão. Mas,
não: foi a preocupação do legislador dos anos 60 de combinar a liberdade de expressão, como cláusula pétrea,
já naquela época, com a necessidade de que todos que praticam qualquer atividade, em qualquer área da sociedade, observem que existem direitos a serem combinados.
Nesse sentido, eu acho que esse debate não deve ser feito com preconceito, com essa visão de “Não, isso
é bolivarianismo! Isso é censura! Isso é restrição!” Não, vamos debater. Quem sabe eu possa convencer V.Exa.
de alguma coisa e V.Exa. possa me convencer de alguma coisa? E isso antes que se produza uma proposta porque, quando se produz a proposta, o debate já começa a ficar muito mais acirrado e já se começa muitas vezes
– até por conveniências partidárias, que são legítimas – a ter posições, à direita ou à esquerda, contra o que
se produziu com muito esforço, algo cuja aprovação seja viável. Evidentemente, é legítimo que partidos marquem posição, mas é legítimo também que pessoas, Parlamentares ou não Parlamentares, busquem produzir
sínteses, produzir consensos para além do maniqueísmo ou da tática partidária.
Eu acho que um Parlamentar brilhante como V.Exa., militante, digamos, disciplinado do Parlamento, certamente terá essa abertura para dialogar. Então, convido V.Exa. para que possamos dialogar sobre isso – reservada e publicamente, mas dialogar sobre isso.
Eu sou defensor intransigente da liberdade de expressão. Não tenho qualquer tolerância com restrição
à liberdade de expressão. Contudo, eu sei, por estudar a Constituição há muitos anos, desde o tempo do sindicato, que a liberdade de expressão, como qualquer outra liberdade, é combinada com outras liberdades. O
direito de ir e vir não me permite entrar na sua casa sem a sua licença; o direito a determinadas regras trabalhistas não permite mitigar a liberdade de iniciativa. A Constituição é um todo, e nós procuramos observá-la
de maneira combinada e harmônica com relação aos diversos direitos.
Quero dizer também, homenageando um Ministro já falecido do Governo Fernando Henrique Cardoso,
o Ministro Sérgio Motta, que este tomou uma medida muito importante ao fazer uma regulação pontual da
mídia. Até a sua passagem pelo Ministério, as concessões eram distribuídas – inclusive, na Constituinte, houve
acusação de que foram distribuídas centenas, se não milhares, de concessões no País. E foi o Ministro Sérgio
Motta que estabeleceu que deveria haver licitação.
Então, para mostrar inclusive que não há maniqueísmo da minha parte – pelo menos, não da minha
parte —, eu quero dizer que o Ministro Sérgio Motta deu um passo importante. E deu outro passo importante:
na gestão de Sérgio Motta, e, posteriormente, na gestão do Mendonça de Barros, produziu-se um anteprojeto
de lei de comunicação eletrônica de massa. Se eu reproduzisse o mesmo texto, tirando o nome dos Ministros
Sérgio Motta e do Mendonça de Barros e colocando o meu nome ou o de alguém do meu partido, talvez alguém chamasse o projeto de bolivariano, mas este já se previa algumas regras importantes para o tratamento
dessa matéria.

242

Sexta-feira 27

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2015

Então, pessoalmente, estou totalmente desarmado para fazer esse debate. Guardei a minha proposta, a
minha visão, a minha concepção em casa, porque eu tenho opinião sobre isso mas, como Ministro, não devo
priorizar a minha opinião; devo procurar construir algo que seja útil para a sociedade, mesmo que seja diferente da minha opinião – aliás, preferencialmente, diferente da minha opinião.
Quero dizer que estou aberto ao diálogo com o seu partido, com a Oposição, com a base – porque na
base há muita opinião diferente também, V.Exa. sabe disso. A Base é bastante plural em relação a esse tema.
Segundo, sobre a questão do Postalis – e V.Exa. conhece a minha militância como defensor dos fundos
de pensão e dos seus associados —, eu quero dizer o seguinte: constituímos no Brasil uma estrutura fiscalizatória importante, que é a PREVIC, mas isso não exime essas entidades de direito privado do controle de outras
instâncias do Estado. Então, a Polícia Federal tem obrigação, se provocada; o Ministério Público tem obrigação... E eu disse anteontem à imprensa que, se alguém cometeu qualquer ilegalidade ou mesmo irregularidade
diante das normas do Conselho de Gestão da Previdência Complementar, vai responder por isso, vai responder
por isso! E eu não tenho qualquer transigência com má gestão de recursos dos trabalhadores. Quem gere de
maneira equivocada – sequer ilegal, apenas equivocada – deve responder por isso.
O arcabouço legislativo que nós produzimos em 2001 – salvo engano, as Leis Complementares nº 108 e
nº 109 – é extremamente moderno, apesar de as leis poderem ser atualizadas à luz do que aconteceu nesses
anos. Ele prevê claramente quais são as responsabilidades não só no caso de ilegalidades, mas também de erros de gestão, quando não se tenha ferido a lei mas provocado danos aos trabalhadores.
A PREVIC acompanha isso pari passu. Ora, se há alguém, inclusive da PREVIC, falhou, que responda por
isso. Não há qualquer tolerância, da parte do nosso Governo e da minha parte, como Ministro que tem os Correios sob a sua responsabilidade, com qualquer mau uso do dinheiro público – nesse caso, do dinheiro que é
privado, mas é dos trabalhadores.
Portanto, a direção do Postalis vai responder por isso. A atual direção, a meu juízo, está fazendo um trabalho de saneamento, mas, se houver juízo melhor do que o meu, ela será também responsabilizada.
O Deputado Cleber Verde levantou questão importante sobre a atuação da Câmara no sentido de ampliar a sua capacidade de ação através da TV digital. Foi dito, posteriormente – depois, eu vou localizar qual foi
o Deputado que falou —, que a TV Câmara não está na TV aberta. Através da TV digital, há toda a possiblidade
de ela estar na TV aberta nas maiores cidade do País: nas Capitais, nas cidades médias e até, se tiver fôlego, em
mais cidades. A TV Câmara é um instrumento de democratização da comunicação, porque permite ao Parlamento, que é plural, comunicar-se diretamente com a sociedade, sem depender da mediação de quem tem
outros interesses ao divulgar a atuação do Parlamento.
Eu costumo dizer que a Câmara e o Senado são muito maltratados, porque só se mostra o que acontece de ruim aqui. Raramente se mostra o que acontece de bom. E vocês, que estão aqui acompanhando este
debate até esta hora, sabem que, nas Comissões, nas Subcomissões, nas reuniões partidárias, nas reuniões de
bancada, 95% são de atuação de mandatos populares representando a opinião dos eleitores.
Agora, aqui, como em qualquer lugar do Brasil e do mundo, há gente boa e gente não tão boa. Em qualquer lugar é assim. Lamentavelmente, muitas vezes, a divulgação que se faz é a dos desvios, das ilegalidades,
como se o Parlamento fosse isso. O Parlamento não é isso.
Eu tenho muito orgulho de dizer, ao contrário de... Eu vejo que há pessoas que às vezes ficam constrangidas, mas eu falo: eu tenho muito orgulho de dizer que fui Deputado por 16 anos. Tenho orgulho de ter sido
Deputado, de ter convivido com gente de diferentes opiniões, mas que têm uma atuação voltada para a ética
e para a responsabilidade política.
O Deputado Celso Russomanno fez um elogio pelo qual eu agradeço. Digo que se trata de uma luta difícil. Nós vamos ter que continuar lutando.
V.Exas. sabem que, no desenho da privatização do setor de telecomunicações, o serviço móvel não é um
serviço público, é um serviço privado. Não é tarifa, é preço. Embora a ANATEL tenha poderes para fazer determinadas normatizações, ela tem que ser, digamos, cautelosa juridicamente, porque a contestação judicial é
uma possibilidade efetiva. Então, é sempre melhor buscar um acordo com as operadoras do que buscar uma
normatização direta, que pode ser contestada tanto nesta Casa quanto no Poder Judiciário.
O Deputado Sibá fez uma analogia muito precisa e inteligente sobre a relação da educação com a conexão. Eu quero dizer que, se nós achamos que o Brasil tem que ser uma pátria educadora, essa pátria só será
educadora quando for muito conectada, com banda muito larga, para que conteúdos de vídeo e áudio possam
ser disseminados democraticamente para a formação democrática e a formação político-cidadã do nosso povo.
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O ensino a distância é um instrumento extraordinário, que tem um potencial fantástico, especialmente
para as regiões isoladas do País, mas ele só é possível se houver banda, e banda muito larga, para não ser simplesmente uma tentativa de ensino a distância, mas um ensino a distância efetivamente; isso sem falar que o
ensino a distância combinado com o ensino presencial tem um papel impulsionador.
A telemedicina é algo extremamente relevante para melhorar a qualidade do sistema público de saúde.
O telediagnóstico economiza muito para o País e para o sistema público de saúde e democratiza o diagnóstico
de alta complexidade para as regiões onde não é possível estar presente um profissional de alta complexidade. No caso de regiões mais isoladas, é difícil reter um profissional com essas características, mas pode-se ter
o telediagnóstico a distância, e assim por diante.
Em todas as áreas humanas, a Internet de banda larga é a revolução no acesso ao conteúdo, no acesso
à informação.
Foi dito aqui, acho que pelo Chico Alencar, que há muita porcaria. É claro, cabe a nós separar o joio do
trigo e buscar, sempre que houver essa poluição com ilegalidade, exigir que se cumpra a lei e que se punam
os ilegais.
O companheiro Deputado Paulão fez uma fala também muito positiva.
O Deputado Sandro levantou a questão da carga tributária. Eu quero repetir: a carga tributária de telecomunicação é algo a ser tratado com destaque, mas eu acho que, se nós não tratarmos do problema do ICMS,
que não é imposto federal... Eu quero dizer que falo isso com imenso respeito aos 26 Governadores de Estado
e ao Governador do Distrito Federal. Mas, se nós não tivermos coragem de retomar o trabalho feito, em 1999
e 2000, pela Comissão presidida pelo Germano Rigotto, da qual eu fui membro junto com outras pessoas que
ajudaram muito na articulação política...
Nós éramos Oposição e ajudamos a articular uma proposta de consenso com a Situação, em 1999, 2000
e 2001. Lamentavelmente, o Governo não quis muito diálogo com essa Comissão, apesar de dois terços de
seus membros serem de partidos da então Situação, que era o PSDB, o então PFL, outros partidos e o próprio
PMDB, que também fazia parte da base do Governo Fernando Henrique Cardoso.
Essa carga tributária não está presente só na telecomunicação. Ela está presente em todos os serviços e
produtos por conta de um sistema tributário que se concentra, como eu disse anteriormente, na produção, no
trabalho e no consumo ao invés de se concentrar naquilo que é a tributação nos Estados Unidos.
Eu não estou falando – como diria algum opositor, digamos, centrado nesse tema – do sistema tributário
da Venezuela, da Bolívia ou do Equador; eu estou falando do sistema tributário dos Estados Unidos da América, que, se fosse aplicado no Brasil, mudaria bastante a tributação sobre os pobres, principalmente. Os pobres
seriam menos tributados e os ricos seriam mais tributados, justamente tributados inclusive, de maneira adequada e equilibrada, como ocorre nos países mais avançados.
Quanto à questão do FUST – Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, eu acho que
é um debate que nós vamos ter que fazer com o Congresso Nacional e com a área econômica do Governo. De
fato, se é um fundo para a universalização...
Lamentavelmente, ele foi criado como um fundo contábil e não financeiro. Se fosse um fundo financeiro, Deputada Dorinha, estaria disponível. Como é um fundo contábil, ele faz parte do resultado geral fiscal do
País. Assim, desde o Governo Fernando Henrique, passando pelo Governo Lula, passando pelo Governo Dilma,
toda a área econômica busca produzir o resultado melhor possível para a sua estratégia macroeconômica. E,
evidentemente, o FUST é uma das pecinhas desse resultado. Mas eu defendo que nós tenhamos uma estratégia para retomar a função institucional do FUST. Eu não quero iludir dizendo que é fácil fazer isso. Não é fácil
fazer Isso. Isso tem que ser construído.
Sobre o TCU, que está nos cobrando critérios metodológicos para estabelecer o preço das outorgas em
geral e, especialmente, da migração de AM para FM, eu espero dialogar diretamente com ele nas próximas semanas para eliminar as dúvidas. O problema é que, quanto a algumas informações que o TCU acha importante
ter para definir essa metodologia, não há previsão legal de fornecimento das emissoras para o Ministério das
Comunicações. Então, teremos que abrir um diálogo com as entidades representativas para obter mesmo que
sejam informações agregadas, não individualizadas, mas por faixa de população, de faturamento, de potência, e de área de abrangência, a fim de termos os critérios metodológicos para definir o preço das outorgas em
geral e, especificamente, que é o mais premente, das outorgas de migração de AM para FM.
O Deputado Paes Landim fez uma série de elogios à nossa conduta. Eu lhe agradeço por isso.
O Deputado Chico Alencar abordou uma questão sobre a qual falei anteriormente, e respondi na primeira fala ao Deputado José Carlos Aleluia, mas acho importante reafirmar que devemos lutar para que um
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bem público de altíssimo valor, chamado espectro eletromagnético, seja tratado da forma mais republicana
possível. Ou melhor, que seja tratado republicanamente; que seja radicalmente republicano o tratamento, e
isso tem a ver com a demora dos processos.
Eu recebo com muito carinho Parlamentares me pedindo para olhar os processos. Eu digo a eles que o
ideal seria que eles viessem tratar comigo de outros assuntos, porque esse assunto deveria ser uma rotina, uma
coisa que anda sem ninguém precisar pedir para dar uma olhadinha. Eu também já fui, como Parlamentar, ao
Ministro Hélio Costa, ao Ministro Paulo Bernardo, encaminhar pleitos mas, na verdade, isso tem que andar naturalmente; tem que ser um processo republicano, totalmente transparente.
O meu desejo é encaminhar, este ano, um trabalho de desburocratização para que possamos ter um
processo mais racional e em que não haja nenhuma influência política ou econômica interferindo nas concessões. Para isso, o Congresso Nacional tem um papel fundamental. Se precisarmos mudar alguma coisa
na lei, é fundamental V.Exas. entenderem que é uma mudança para dar total equilíbrio e direito de acesso
ao direito de ser radiodifusor por um critério efetivamente democrático e não por critérios outros que, muitas vezes, influenciam, porque a comunicação influencia na política, a política influencia na comunicação,
as doações de campanha influenciam também na comunicação, assim por diante, e a vida torna-se muito
menos transparente.
Aqueles que nós representamos – quer dizer, V.Exas. representam, porque hoje estou sem mandato,
portanto, eu represento somente os votos do Poder Executivo —, aqueles a quem seus mandatos representam, certamente, se sentirão muito mais seguros e confiantes na democracia se nós tivermos critérios
absolutamente transparentes e democráticos para a concessão de radiodifusão no Brasil. Espero ter o apoio
desta Casa, porque esse não é um tema partidário nem ideológico; é um tema de fundo da democracia e
do respeito à Constituição.
Sobre a democratização da Internet, caro Deputado Chico Alencar, na verdade, a melhor forma é assegurar infraestrutura e realizar, através de um ente público como a TELEBRAS, uma política de fornecer acesso
barato onde não haja acesso barato. A gente deveria desejar que a Internet fosse gratuita, mas nem a água, que
é mais essencial à sobrevivência, é gratuita. Nós cobramos; as instituições que fazem o provimento de água nas
cidades, nos Estados, cobram tarifas. Evidentemente, há tarifa social, há política de preços, tarifas progressivas.
A Internet também tem que ser algo em que se combine gratuidade onde é possível praticá-la com políticas
públicas e preços razoáveis com qualidade decente onde não é possível. Essa é a democratização máxima.
Agora, há outra questão – não sei se faz parte da sua pergunta – que nós estamos tratando internacionalmente, que é a democratização da gestão da Internet. Hoje, ela está concentrada em um único país, através
da ICANN, que é uma instituição privada dos Estados Unidos da América – a ICANN é uma instituição privada. A
partir da crise de 2013, com a NSA e Snowden, estabeleceu-se um movimento mundial, capitaneado pela Presidenta Dilma Rousseff, com a participação importante da Chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e de vários
outros países, que cobrou uma instituição multilateral e multissetorial, ou seja, uma instituição internacional
que não fosse só estatal, que tivesse a participação da sociedade civil, como no Brasil nós temos a gestão da
Internet com participação da sociedade civil – não é uma participação formal, é uma participação na direção
do processo, com participação também do Governo, porque o Governo tem responsabilidade e atribuições
nisso. Então, esse é o debate.
Este ano, temos vários eventos que vão acelerar esse debate. Lá em Barcelona, tratamos com autoridades norte-americanas, francesas, argentinas, espanholas e colombianas sobre a necessidade de termos um
entendimento para não haver um conflito sobre a gestão mundial da Internet.
No Brasil, a gestão é efetivamente democrática. A gestão do sistema de Internet do Brasil pode ser mais
democrática, pois sempre é possível aperfeiçoar a democracia.
O Deputado Aliel Machado, do PCdoB também fez considerações importantes sobre a questão da mídia
e sobre celulares. Eu quero dizer que a tendência na sociedade é que a Internet seja cada vez mais algo móvel
– mobile, como se fala internacionalmente. Ou seja, Internet fixa é algo que vai continuar importante, mas a
predominância vai ser a mobilidade.
Para se ter mobilidade com qualidade, é preciso ter infraestrutura pesada. O investimento das operadoras privadas e do setor público terá que ser muito grande, e nós vivemos um período de, digamos, restrições
orçamentárias. Nós vamos precisar lutar, como pessoas convencidas dessa tese – lutar dentro do Governo; lutar aqui, no Congresso – para que possamos reforçar a infraestrutura, apesar das limitações orçamentárias no
setor público e do desaquecimento da economia no setor privado.
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O Deputado José Geraldo falou da dificuldade, mas, antes, o Deputado Givaldo falou sobre as rádios comunitárias. Eu falei no início que uma das prioridades era a desburocratização, e essa desburocratização tem
que começar pelas rádios e TVs educativas, pelas rádios e TVs comunitárias e pelas pequenas rádios comerciais
das pequenas cidades.
Não podemos tratar, do ponto de vista burocrático, até porque a Constituição nos orienta a não tratar,
uma pequena rádio de uma cidade de 10 mil habitantes com a mesma burocracia com que tratamos uma rádio
comercial de São Paulo ou de Salvador. Não devemos e não podemos tratar. Então, a desburocratização começa de baixo para cima. Queremos chegar em cima também; queremos facilitar, do ponto de vista burocrático,
a vida dos grandes radiodifusores, mas queremos começar de baixo para cima.
Conversei já bastante com a ABERT e com outras entidades de radiodifusores. Independente de eventuais divergências sobre outros temas, temos um diálogo muito fluido com o objetivo de construir efetivamente
uma mudança nesse panorama de vinte e tantos mil processos que andam a passo de tartaruga. Nós queremos
que os processos sejam muitos milhares, mas que andem a passos muito velozes, para que a possamos apurá-los. Você tem direito a exercer a radiodifusão, concede-se; não tem, não se concede. Acabou!
É claro que há questões técnicas que são específicas. A ANATEL é o braço do Ministério para essa avaliação, mas até essas questões podem ser desburocratizadas. Até porque, onde há escassez, o mercado paralelo
fica muito valorizado, e há muita gente que é especializada no mercado paralelo de transferências de outorgas.
Então, se nós tivermos mais fluidez, mais rapidez, ao invés de se fortalecer o mercado paralelo, se fortalece o
mercado primário, que é o poder concedente do Estado.
O Deputado Zé Geraldo falou da questão da fibra ótica no Pará. Nós estamos olhando o Pará com carinho e atenção, porque é um Estado muito peculiar, pela extensão, pelas condições geográficas. Certamente, no
Programa Nacional de Banda Larga, na atuação da TELEBRAS, o Pará vai ter uma atenção especial. Já avançou
nesses últimos 4 anos; pode avançar mais.
O Deputado Luiz Couto, do PT, também fez uma série de considerações positivas sobre a atuação do Ministério. Eu sempre recebo os elogios com alegria, mas com muita reserva, porque prefiro, às vezes, a tensão
da crítica. Aí, ficamos mais dispostos a acordar ainda mais cedo no dia seguinte e trabalhar duro.
O Deputado Altineu Côrtes, que está aqui na primeira fila, falou dos preços e tarifas do setor. Eu estava
até mostrando aqui para o nosso Presidente que nós tivemos uma boa notícia: no momento em que as tarifas
foram pressionadas, como o setor de telecomunicações tem uma discussão de amortização dos investimentos, nós tivemos agora, no mês de fevereiro, a redução das tarifas de ligação de fixo para móvel em 22% na
mesma cidade; em 14% em cidades diferentes com o mesmo DDD e em 12% em cidades com DDD diferentes.
É óbvio que nós desejamos reduzir ainda mais. Há uma projeção de que, nos próximos 4 ou 5 anos, as
tarifas vão se reduzir ainda mais, e os preços da telefonia celular tendem também a não subir, porque há uma
competição efetiva no mercado e há ganho de escala. Com a ampliação da base, que foi possível, graças, inclusive, à incorporação no mercado de trabalho de 20 milhões de pessoas em 12 anos, nós temos hoje uma
base muito maior.
Os custos fixos das operadoras estão reduzindo, e há uma certa conglomeração do setor – a Vivo comprou o controle da GVT, a Telefónica comprou o controle da GVT, algumas outras empresas também se juntaram; as empresas do grupo EMBRATEL, Claro, NET, são do mesmo controlador, estão juntando-se numa única
operação. Agora a tendência é vender o combo, e não o produto separado, embora elas tenham a obrigação
de vender os produtos separados também. Elas juntaram a operação.
Então, há ganho de escala e há sinergias administrativas que estão propiciando redução de custos. Há
um setor de capital intensivo e um setor de margens nem sempre tão folgadas, mas de alto investimento. Eles
têm que investir pesado.
Hoje eu recebi o grupo Algar, um grupo que muita gente não conhece, mas que oferece todo serviço de
comunicação na região do Triângulo Mineiro e um pouco em São Paulo. Eles estão prevendo também investimentos fortes. Embora seja uma operadora pequena em relação às outras, ela exerce um papel importante de
concorrência na região do Triângulo Mineiro.
O Deputado Paulo Teixeira também falou de tarifas e outras questões importantes.
O Deputado Jhc, nosso João Henrique Caldas, falou sobre conexão e educação, o mesmo tema que já
foi desenvolvido anteriormente. Isso é fundamental.
A Deputada Dorinha Seabra cobrou não apenas a questão do FUST, mas também o FUST por conta da
questão das escolas.
Eu disse aqui, Deputada, no início da minha apresentação, que a meta do Governo é ter todas as escolas
urbanas e rurais conectadas com banda larga.
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No PGMU – Plano Geral de Metas de Universalização – anterior, a obrigação dada para as concessionárias foi a de fazer a interligação com 1 mega. Naquela época, 1 mega era até uma coisa razoável; hoje, ninguém
quer mais, principalmente uma escola. Uma escola precisa de 25 mega, de 50 mega. Então nós estamos estruturando de maneira a pensar como chegar a esses 50 mega numa parceira público-privada, com recursos
orçamentários e de leilões reversos, com crédito do FISTEL – Fundo de Fiscalização das Telecomunicações – e
com recursos também das próprias operadoras, como troca pelas obrigações do antigo PGMU.
O primeiro PGMU, quando foi privatizada a telefonia, baseava o... A coisa mais importante era ter o posto
telefônico, o orelhão e uma lojinha com possibilidade de fazer ligações, atendimentos. Muitos orelhões do Brasil hoje fazem uma ou duas ligações por mês. Disseminou-se muito o celular pré-pago, então, eles se tornaram
menos relevantes, mas há algumas regiões onde eles ainda são importantes.
Então, o que nós estamos cobrando da ANATEL é que se faça o mapeamento de onde o telefone público ainda tem utilidade relevante e onde não tem, para discutir como trocar por outras obrigações na área da
banda larga, a fim de que as operadoras privadas também assumam novas responsabilidades.
Quem tem obrigação nesses casos são as concessionárias, e essa é outra confusão. Concessionárias são
aquelas que participaram da concessão nos anos 90, em 1996 e 1997. As demais que optaram só, por exemplo, pelo serviço de celular ou outro tipo de fixo, como as que vendem a TV, a Internet e o fixo e que não são
concessionárias, porque outras vendem e são concessionárias, essas não têm obrigações decorrentes da concessão, porque não são concessionárias.
O Deputado Heinze falou do uso do celular no plenário da Câmara e nas Comissões. Em qualquer lugar
do mundo, onde temos uma grande concentração de celulares, a dificuldade aumenta. Claro que nós não devemos nos conformar com isso, mas isso é verdade. Por exemplo, agora em Barcelona – quem estava em Barcelona sabe disso – havia mais de 100 mil pessoas de fora da cidade em um evento, e não conseguiam falar ao
celular. Nós temos que encontrar soluções técnicas adequadas.
O Governo isentou de tributação as small cells, as pequenas antenas. Talvez seja o caso, aqui na Câmara,
de pensar com a engenharia da Casa e das operadoras uma rede de antenas menores dentro do próprio recinto para poder irradiar e receber sinal no plenário e nas Comissões. É uma questão técnica que pode ser tratada
com a ANATEL, com as operadoras e com a engenharia da Casa.
É claro que seria importante os Parlamentares interessados fazerem uma visita à ANATEL para conhecer
os painéis de controle sobre a qualidade da telefonia e a vigilância feitas por aquela Agência.
É evidente que, como qualquer serviço que depende de energia elétrica, depende de condições climáticas – porque celular é afetado por condições climáticas –, depende muitas vezes de outras questões técnicas,
e eventualmente não ficamos satisfeitos com o serviço. A meta tem que ser a máxima qualidade possível, lembrando que é uma operação complexa em certas regiões, como na Região Amazônica e em algumas regiões
isoladas de todos os Estados.
O Deputado Heinze falou que acompanha processo de rádio, cuja tramitação é de 3, 4 anos. Eu assinei,
há uma semana, um processo de 2002. São 13 anos! Eu fico chocado cada vez que eu vejo um processo de 13
anos. Não tem sentido, no século XXI, nós termos processos que durem mais do que 2, 3 anos, quem sabe 6
meses, quem sabe no máximo 1 ano. Não faz sentido!
Agora é óbvio que a estrutura do Ministério tem limites, mas há problemas burocráticos lá que podem
ser mudados com normas infralegais, outros, com normas que têm que ser mudadas pelo Congresso Nacional
e que podem desburocratizar efetivamente a radiodifusão no Brasil.
O Deputado Ricardo Izar – sempre que eu o ouço, eu me lembro com saudade e com carinho de seu pai,
porque é exatamente cópia dele, é o DNA absoluto – falou sobre o Marco Civil e se nós não erramos na confecção da lei. Errar na confecção de alguma lei sempre é possível. Acho que, na neutralidade, nós não erramos.
Agora está aberta a consulta do Ministério da Justiça para regulamentar a neutralidade. Foi feito um
acordo neste plenário de que seria votado pela importância desse instrumento, mas que a regulamentação
seria feita, a posteriori, pelo Poder Executivo. O Poder Executivo, por não querer assumir essa responsabilidade
sozinho, ou por querer democratizar essa responsabilidade sem fugir da responsabilidade, abriu uma consulta
pública para que dela participe a sociedade. Estiveram presentes no lançamento da consulta o Ministro José
Eduardo Cardozo, o Ministro Aldo Rebelo, o Ministro Juca Ferreira e eu.
Na questão citada por V.Exa. sobre o caso do juiz do Piauí, o problema não era de neutralidade, o problema
ali era de jurisdição. O WhatsApp alegou que não é jurisdicionado no Brasil, e, portanto, não poderia fornecer
as informações solicitadas, e o juiz, a meu ver até para fazer um chamamento ao debate, tomou a decisão de
suspender o WhatsApp em todo o Brasil.
A decisão, digamos quase política – porque eu acho que não é injurídica não, é também jurídica –, chama
a atenção para o seguinte: “Olha, que história é essa de uma empresa que atua no Brasil, que virou um instru-
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mento de comunicação importante no País e que afeta inclusive a rentabilidade das operadoras, não fornecer
informações? Por que não?” Criou-se uma comunicação não tarifada, não cobrada, que economiza para nós,
mas evidentemente tem que se pensar o modelo do negócio como um todo. E o WhatsApp disse: “Não, eu
não tenho operação direta no Brasil, minha operação no Brasil é rede. Não tenho responsabilidade perante a
Justiça brasileira.”
Então esse é um debate importante sobre as grandes redes sociais mundiais – como o Facebook, o próprio Google, que é um pacote de serviços de redes sociais; o Yahoo!, o WhatsApp, o Instagram e outros. Como
é que se faz um pacto? Daí a necessidade de discussão sobre a governança mundial da Internet, e não sobre
a governança só nacional.
Qual o papel dos países centrais nesse processo? Dos Estados Unidos, por exemplo, que demonstrou ter
grande interesse de conhecer os detalhes da vida alheia, por meio de operações como a da NSA? Como é que
se faz para garantir o direito do cidadão? Como é que se faz para garantir a eficácia da Justiça brasileira? Isso
a neutralidade não afeta. A neutralidade diz que a operadora não pode barrar ou limitar, em termos de velocidade, o serviço A, B ou C. Ela tem que oferecer como se fosse uma rua de trânsito livre. Ela tem que oferecer
trânsito livre para todo mundo. Se ficar lento, vai ficar lento para todo mundo. Se estiver rápido, é rápido para
todo mundo.
Então, esse é o conceito de neutralidade, que é no sentido de não haver censura política, de não haver
censura econômica, de não haver política de discriminação comercial; no sentido de se fazer da Internet um
instrumento realmente democrático.
Eu acho que foi um acerto a neutralidade. Agora, a neutralidade tem uma decorrência que precisa ser
discutida: grandes operadoras de serviços de Internet que usam muito a rede e não investem em infraestrutura
como, por exemplo, as operadoras de serviço de cinema pela Internet. Não quero citar o nome aqui. Até posso
citar: a Netflix, que usa muito a rede. Mas e quem fornece essa rede e não pode tarifar esse serviço?
Então a neutralidade tem decorrências que precisam ser tratadas juridicamente. Sem ferir a neutralidade,
mas permitindo, por exemplo, conceitos de equilíbrio de competição econômica, de capacidade de utilização
da infraestrutura e de preservação da rentabilidade de quem fornece a infraestrutura, ainda que cobre por ela.
Senão, nós teremos uma situação em que grandes operações mundiais, talvez situadas em paraísos fiscais, usem
a rede do mundo todo, lucrando altíssimo, sem deixar qualquer tipo de contribuição aos países em geral – ou
deixam em um ou em outro país –, e acabam por prejudicar o próprio desempenho da rede.
O Deputado Beto Rosado falou sobre a contribuição previdenciária dos call centers – o Beto está aí? – e
eu queria responder brevemente porque o tempo já avança bastante.
Eu quero dizer que a desoneração da folha foi uma política pensada, originalmente, para aumentar a
competitividade do setor privado brasileiro, especialmente em relação a bens que enfrentam competição no
mercado interno e com outros países do mercado externo, mas, no ano passado, por vários motivos, isso foi
muito ampliado. Então, em setores como este setor de serviço, por exemplo, há a dúvida sobre se ter um tratamento diferenciado ou não, mas foi mantido o tratamento diferenciado no projeto enviado pelo Executivo.
Só se mudou a alíquota, e eu tenho dúvida até se se deve manter, sinceramente.
Aqui eu não estou falando como Governo, porque o Governo tem uma área que cuida disso, e não é a
minha. Falando como analista desse tipo de assunto, eu tenho dúvida até se tem que se manter. O Governo
manteve, e só ajustou as alíquotas pela necessidade de preservar a sustentabilidade da Previdência Social, pela
necessidade de sustentar a viabilidade de benefícios que hoje estão sendo questionados, inclusive quanto à
forma de se sustentar em médio e longo prazo.
O Deputado Afonso Florence falou bastante sobre o acesso e mencionou o Conselho de Comunicação
Social da Bahia, uma experiência importante.
O Deputado Leo, do PT, também enfrentou a questão da Internet como direito e a necessidade de debater a expansão do sistema. Nós estamos debatendo justamente isso agora no Ministério e aceitamos sugestões,
contribuições. Quero vir aqui às Comissões específicas das duas Casas para discutir esse assunto.
O Deputado Leo falou ainda da regulamentação dos artigos da Constituição. Essa é a discussão que temos feito, como eu falei com o Deputado José Carlos Aleluia há pouco. Quanto aos linhões, a ELETROBRAS já
está dialogando com o Ministério para a utilização da fibra ótica dos linhões no Plano Nacional de Banda Larga.
É claro que os interesses da ELETROBRAS têm que ser preservados, pois é uma empresa pública.
O sistema público de rádio e televisão é fundamental para o País. Sobre o sistema público de rádio e televisão, eu costumo dizer que a TVE, do Rio, que é federal, e a TV Cultura, de São Paulo, que é estadual, têm uma
história de contribuição para a cultura e para a democracia muito importante. Muitos de nós aqui aprendemos
a gostar de cinema brasileiro, a conhecer o teatro brasileiro, a conhecer alguns temas importantes por meio de
documentários transmitidos pela TV pública. Não é que a TV comercial não possa também cumprir esse papel
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– ela também pode –, mas a TV pública estabelece inclusive uma referência de qualidade. Lamentavelmente,
em alguns Estados, muitas vezes, há acusações de uso distorcido da TV pública, mas isso é para ser corrigido
com política, com convencimento, e assim por diante.
Nossa posição no Ministério em relação à TV pública é liberar o máximo possível para quem quer fazer
parte do sistema público nacional. Não está no âmbito do nosso Ministério, mas isso é para fortalecer a experiência nacional de TV pública, que não é TV estatal. Muita gente confunde TV pública com TV estatal. Queremos que essas experiências sejam as mais democráticas possíveis, com a participação da sociedade civil na
gestão – não ser apenas uma gestão de Governo, mas com a participação da sociedade. Enfim, este é um tema
relevante para esta política de comunicação.
Eu queria, antes de encerrar e ouvir a réplica do Deputado José Carlos Aleluia e de quem mais quiser usar
esse direito, dizer que o nosso Ministério está totalmente aberto e chamando – não está aberto passivamente;
está aberto chamando – os Parlamentares para lá comparecer, conversar comigo e com os Secretários, para
não ficarmos numa relação distante.
Como eu falei na abertura, sou parlamentarista e, para mim, quando se fala “governo”, não se fala em
Poder Executivo. Para mim, quando se fala “governo”, fala-se Poder Executivo e Poder Legislativo, com o papel
também de controle do Poder Judiciário.
Então, quando a gente fala em governar o Brasil, não é somente o Poder Executivo que governa; a Situação e a Oposição também participam, através das suas emendas, das suas propostas, dos seus discursos, do
Governo nacional, e o nosso Ministério está sendo conduzido com essa ótica. Deputados, Senadores e a sociedade civil são muito bem-vindos ao Ministério para qualquer tema pertinente a sua atuação.
Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) - Esta sessão iniciou-se às 15 horas e, de forma regimental, será encerrada às 19 horas.
Vamos passar agora às réplicas.
Com a palavra o Deputado José Carlos Aleluia.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Ministro, sua passagem pelo Parlamento, além da sua
longa vida sindical, deu-lhe a maturidade que faz com que eu tenha que fazer uma réplica com muito cuidado,
para que V.Exa. não tenha necessidade de fazer a tréplica.
V.Exa., de forma muito hábil, tratou do assunto que terminou sendo o assunto que dominou sua apresentação. Embora tenha feito uma exposição extensa e fundamentada sobre os planos do Ministério, o debate terminou girando basicamente em torno do controle social e econômico da mídia. E V.Exa. se saiu bem, na
medida em que admitiu reconhecer como cláusula pétrea a liberdade de imprensa. E foi mais prudente ainda
ao dizer que não era o Ministro do seu partido, e sim o Ministro do Governo, que tem uma composição que vai
da extrema direita até a extrema esquerda. Portanto, não teria como ser Ministro assumindo posição exclusiva
de um partido, que na minha opinião tem posição equivocada expressada por vários dos seus membros, inclusive pelo seu Presidente. Nesse particular, fico satisfeito com a postura de V.Exa. como Ministro de Estado.
Assim sendo, não tem que voltar a tocar nesse assunto.
Outro ponto em que V.Exa. mostrou muita habilidade e tratou de forma muito rápida foi o escândalo do
Postalis. Mas eu sou obrigado a voltar a esse assunto não para incomodá-lo, mas para lhe pedir. V.Exa. insinuou,
com muita competência, que a Polícia Federal teria que fazer o seu papel. Peço a V.Exa., como responsável
pelo Ministério ao qual estão subordinados os Correios, portanto, a pessoa a quem o Presidente e a Diretoria
dos Correios se reportam, que determine aos Correios que solicitem à Polícia Federal e ao Ministério Público a
abertura de investigação sobre o escândalo de desvio ocorrido.
Estou aqui com uma matéria do jornalista Casado. Os números são assustadores. Assustadores! O País
consegue investir, pela União, cerca de 30 bilhões por ano, e tem um rombo de mais de 5 bilhões em uma
fundação, que em 2017 havia sido equilibrada. V.Exa. sabe disso. No Governo do Presidente Lula, o plano de
Benefício Definido – BD estava desequilibrado e foi feito um pagamento por nós, usuários dos Correios, pelo
povo brasileiro, para equilibrá-lo. Nesse intervalo de tempo, essa diretoria conseguiu dilapidar monstruosa
quantidade de dinheiro.
Então peço a V.Exa., como Ministro de Estado, que determine à Diretoria dos Correios que solicite à Polícia Federal e ao Ministério Público que abram investigação em torno desse escândalo, do qual, evidentemente, V.Exa. não tem responsabilidade, porque foi agora para o Ministério. Mas hoje tem a responsabilidade sim
de apurá-lo.
Muito obrigado, Ministro.
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O SR. MINISTRO RICARDO BERZOINI – Brevemente, para esclarecê-lo, Deputado, a Superintendência
Nacional de Previdência Complementar – PREVIC já está com uma apuração bastante avançada em relação a isso,
e a partir dessa apuração evidentemente fica mais fácil qualquer trabalho de outro nível de autoridade pública.
O Ministério Público pode agir a qualquer momento. V.Exa. pode provocar isso. Eu sugeriria a V.Exa. que
fizesse uma visita com sua bancada à PREVIC para pedir as informações cabíveis sobre esse caso, porque, como
eu disse, o Governo da Presidenta Dilma Rousseff não tem qualquer tolerância com episódios dessa natureza.
E, certamente – eu conheço a fundo essa matéria –, por ser militante, eu, que defendo os trabalhadores nessa
questão, tenho certeza de que é possível identificar caso por caso o que aconteceu e o que não aconteceu,
porque são investimentos em ativos do mercado financeiro.
Eu costumo dizer que, se gestor fosse dessa área, aplicaria em títulos do Tesouro, em ações de grandes
empresas públicas e privadas, jamais nesses tipos de fundos. Mas eu sei que muitos fundos de previdência
complementar preferem esse tipo de fundo – fundo de cota, fundo de debênture –, que muitas vezes não tem
a devida credibilidade. E quem aplica tem que responder por isso, não pode se eximir da responsabilidade.
O SR. DEPUTADO JHC – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JHC – Sr. Presidente, vou fazer uma rápida comunicação, devido ao adiantado da
hora e como a sessão está se encerrando, coincidentemente sobre o mesmo assunto: hoje nós conseguimos
assinaturas mais do que as necessárias para criar, Sr. Ministro, a Frente Parlamentar dos Fundos de Pensão, em
defesa e pelo fortalecimento dos trabalhadores.
Acreditamos, sim, que é possível fazer um trabalho transparente e modernizar a nossa legislação. Para
isso, é necessário que tenhamos nesta Casa uma porta de entrada para essas discussões e, assim, desmistificar
alguns tabus. Os fundos de pensão do mundo inteiro movem a economia e é isso que precisa ser despertado
no cidadão brasileiro.
Com certeza, Ministro, V.Exa. é conhecedor da área e poderá também colaborar com essa Frente Parlamentar. Vamos discutir de forma transparente e democrática esse assunto.
Desde já, faço o convite aos colegas a fim de desenvolvermos um trabalho profícuo para que os contribuintes, aquele que colabora e, aquele que está gerindo esses fundos sintam-se protegidos e tenham retorno
da melhor qualidade.
Ao fazer este registro, deixo os nossos agradecimentos aos nobres Parlamentares pela criação nesta Casa
da Frente Parlamentar dos Fundos de Pensão.
Sr. Presidente, agradeço a oportunidade.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Com a palavra o Deputado Bebeto.
O SR. DEPUTADO BEBETO –Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, não tive oportunidade de
acompanhar plenamente esta Comissão Geral, mas, ao seu término, quero fazer um registro em nome dos trabalhadores e trabalhadoras do sul da Bahia, sobretudo da região do cacau, sobre a ida de V.Exa., sexta-feira, à
cidade de Itabuna para inaugurar um call center, que é extremamente importante para todos nós daquela região.
Em nome da região do cacau, das cidades de Ilhéus e Itabuna, eu quero agradecer a V.Exa. e ao Ministério das Comunicações a iniciativa. Certamente esse call center vai ajudar profundamente a região não apenas
na geração de novos postos de trabalho, mas também no cumprimento do papel fundamental no processo
de comunicação. Portanto, quero parabenizá-lo pela iniciativa.
Gostaria muito de estar presente ao evento, mas lamentavelmente nós havíamos agendado outro encontro anteriormente. Desde já desejo êxito a V.Exa. A região por certo saberá reconhecer o ato e o gesto do
Ministério das Comunicações.
Muito obrigado, Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Com a palavra o Deputado Esperidião Amin. S.Exa.
dispõe de 1 minuto para homenagear o nosso Ministro.
O SR. DEPUTADO ESPERIDIÃO AMIN – Eu ouvi agora que nós, no final da reunião, estamos chegando
ao começo, não? E eu também quero voltar a um ponto inicial. Eu acompanhei a reunião pelos meios de comunicação e gostaria de fazer dois registros.
Primeiro, eu acho que esta Pasta, de imensa responsabilidade, no mundo atual, principalmente, está confiada a uma pessoa que eu aprendi a respeitar, independentemente de eventuais divergências. O nosso único
ponto de coincidência foi a reforma política, com ressalvas, mas aprendi a conviver num clima respeitoso, cordial, fraterno, apesar de eventuais divergências que são estranhas até à questão partidária.
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Segundo, eu queria pedir ao senhor que ouvisse o ex-Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania naquela questão que eu o escutei mencionar, de não apenas formalmente tratar da idoneidade
do prestador de serviço, que é o concessionário do meio de comunicação.
V.Exa. teve oportunidade de debater isso, como Deputado, como Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça, e sabe do empenho pessoal que eu tive para que nós chegássemos a uma clareza tão cristalina quanto possível quanto à idoneidade, quanto à ficha limpa de quem vai receber a concessão de um serviço público.
Desejo-lhe sucesso e sou seu torcedor, apesar de ontem ter torcido pelo Palmeiras – ontem; só ontem –,
porque o Robinho é ex-jogador do Avaí.
Um abraço.
O SR. MINISTRO RICARDO BERZOINI – Exatamente. E eu, como palmeirense, hoje estou mais feliz do
que em outros momentos.
O SR. DEPUTADO ESPERIDIÃO AMIN – Eu sou corintiano.
O SR. MINISTRO RICARDO BERZOINI – Eu sei disso.
O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE – Sr. Presidente, quero registrar rapidamente uma saudação ao
Ministro pela sua ida amanhã à cidade de Itabuna para a inauguração desse importante equipamento para a
Bahia e a região.
O SR. DEPUTADO JHC – Sr. Presidente, também quero fazer um registro. Tive agora a informação de que
são 227 Parlamentares apoiadores da Frente Parlamentar em defesa do fortalecimento dos fundos de pensão.
O SR. MINISTRO RICARDO BERZOINI – Este ex-Parlamentar aqui também. Convide-me para a instalação que virei com prazer.
O SR. DEPUTADO JHC – Com certeza. Será uma honra para nós.
Muito obrigado.
O SR. MINISTRO RICARDO BERZOINI – Quero registrar para V.Exa., Deputado Esperidião Amin – o respeito é muito –, que foi justamente lembrando a intervenção de V.Exa. que já pensamos, no Ministério, em
como equacionar essa questão.
De fato, é um constrangimento para os membros da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
e da própria Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática votar a lista de processos de maneira burocrática e protocolar.
Ou examinamos os processos um por um ou encontramos outra forma de apreciação que dê mais segurança aos Parlamentares.
Registro inclusive que V.Exa. passou a se abster de votar em todas as votações como um gesto político
de dizer: “Não concordo com esse tipo de tramitação”.
Em homenagem a essa preocupação e ao fato em si, que é relevante, estamos tratando disso para superar a questão. Se necessário, vamos propor mudança na lei.
E vamos contar com o apoio de pessoas como V.Exa., preocupadas com a transparência em relação a um
bem público, o espectro eletromagnético, um bem muito valioso.
Muitos acham que são apenas ondas no ar. Não, nisso há uma lucratividade imensa para várias atividades humanas. É um bem de interesse público do ponto de vista da segurança, da defesa civil e de outras áreas.
Nós precisamos gerir com responsabilidade o espectro eletromagnético em nosso País.
Muito obrigado. Vou chamá-lo ao Ministério para conversarmos sobre isso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldir Maranhão) – Srs. Deputados, Sr. Ministro, chegamos ao final da
Comissão Geral. Com certeza o balanço é positivo, compreendendo que, pedagogicamente, S.Exa. fez um bom
debate e recolheu desta Casa grandes contribuições.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pronunciamento encaminhado pela oradora.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, quero prestar aqui minha homenagem aos 93 anos do partido dos comunistas brasileiros,
certamente o partido com maior passado de lutas pela democracia, soberania nacional e socialismo.
Nesse período, os comunistas enfrentaram duas longas ditaduras e passaram por todo tipo de provas e
sacrifícios em defesa de seus ideais. Teve destacada atuação na conquista da democracia, sobretudo nas lutas
pela anistia e pela reorganização da UNE.
Desde a formação da Frente Brasil Popular, em 1989, o PCdoB tem sido um firme companheiro do PT na
difícil jornada pela transformação social do Brasil. Integrante de primeira hora do Governo do PT, o PCdoB é
um partido não apenas protagonista da mudança, mas também um firme aliado no enfrentamento das crises.
Concluo, Sr. Presidente, com o Depoimento do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva que diz: “Eu me sinto irmão dos companheiros do PCdoB. Sou testemunha do profundo amor que vocês têm ao nosso país e ao nosso
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povo. Em mais de 30 anos de fraterno convívio e de tantas lutas compartilhadas, aprendi a admirar a notável contribuição do partido para o progresso econômico, político e social do Brasil. Nesse período, não houve uma única
causa democrática ou igualitária que o partido não tenha abraçado com entusiasmo”.
Longa vida ao PCdoB e à nossa aliança por um Brasil mais justo, soberano e solidário.
O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, dirijo-me a esta tribuna com o objetivo de divulgar informações e combater o preconceito contra as pessoas que convivem com a epilepsia. Associações de pacientes trouxeram para o Brasil a
campanha mundial Purple Day, o Dia Lilás.
A população com epilepsia no mundo está estimada em 50 milhões de pessoas, sendo que em torno de
85% delas encontram-se nos países mais pobres. No Brasil, a doença atinge entre 1% a 2% da população. São
mais de 2 milhões de pessoas.
Hoje, 26 de março, Dia Mundial da Conscientização da Epilepsia, é muito importante alertar para esta
patologia que, muitas vezes, se mostra silenciosa.
O preconceito, ainda hoje constante, manifesta-se em todas as instâncias da nossa sociedade, ocasionando um sofrimento ainda maior do que as próprias crises epilépticas. Esse preconceito pode ser atribuído
basicamente a dois fatores: a desinformação e a dificuldade em lidar com as diferenças.
Estes são os principais fatores que mantêm o bullying nas escolas, o desemprego e subemprego das
pessoas com epilepsia, pois, na grande maioria dos casos, elas estão aptas ao estudo e trabalho, desde que
não executem atividades que exponham risco a elas mesmas ou a outros, como: dirigir veículos, trabalhar com
material cortante ou fogo, eletricidade, altura, outros.
A campanha do Dia Lilás, de origem canadense, está colorindo de roxo a iluminação de prédios importantes, como o Congresso Nacional, a Universidade de Campinas, a sede da Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo, entre outros. Segundo o embaixador da campanha no Brasil, Eduardo Caminada, a mobilização
é uma forma de chamar a atenção para a causa e informar a população sobre a epilepsia.
Pelo menos 20 cidades estão sediando eventos relacionados à campanha. A Câmara Municipal de São
Paulo vai promover uma mesa de debates sobre o tema na manhã desta sexta-feira, dia 27. Também amanhã
a Capital de Rondônia, Porto Velho, sediará o 13º Encontro da Federação Nacional de Epilepsia.
No dia 28, sábado, três Capitais vão ter caminhadas pelo Dia Lilás. Em Brasília, o movimento vai ocorrer
a partir das 9 horas, na área próxima ao Parque Nicolândia, no Parque da Cidade. Em São Paulo, a caminhada
vai ser no Parque do Ibirapuera, às 10 horas. No Rio de Janeiro, a ação partirá da Estação Cardeal Arcoverde,
em Copacabana, e também começará às 10 horas.
Esse assunto, de extrema relevância, merece a atenção do Governo, em especial do Ministério da Saúde
e do Congresso Nacional.
Obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. BRUNA FURLAN (PSDB-SP. Pronunciamento encaminhado pela oradora.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, durante o período de 14 a 19 de março de 2015, estive em uma “visita oficial” aos módulos
antárticos emergenciais (MAE) e à reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF).
Durante essa viagem, me foi prestado o privilégio de conhecer muito mais sobre o chão brasileiro na
Antártica, o solo nacional naquele continente.
É a maior área selvagem natural que ainda resta na terra. Quinto continente em extensão, a Antártica é
o único sem divisão geopolítica.
Concordadas áreas marinha e terrestre dão a dimensão da grandiosidade e vastidão do continente antártico que, indubitavelmente, constitui parte vital do planeta.
A Antártica, o espaço e os fundos oceânicos constituem as últimas grandes fronteiras a serem totalmente conquistadas pelo homem.
Esse espaço antártico é de vital importância para o nosso País em diversos campos como, por exemplo:
geopolítica científica, ambiental e econômica, pois fortalece nossa soberania nacional.
Essas atividades científicas se constituem no principal pilar de sustentação do status do Brasil como membro consultivo do tratado da Antártica, condição que lhe confere efetiva participação nos processos decisórios
sobre a gestão ambiental e o futuro político da Antártica.
Com dificuldade de investimentos do Governo Federal, os pesquisadores realizam média de 20 importantes pesquisas anuais nas áreas de oceanografia, biologia, biologia marinha, glaciologia, geologia, meteorologia e arquitetura, além de permitir à Marinha do Brasil, com apoio da Força Aérea Brasileira realizar uma das
maiores operações de apoio logístico em termos de complexidade e distância.
O continente antártico é o mais frio, mais seco, mais alto, mais ventoso, mais remoto, mais desconhecido
e o mais preservado.
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Fui eleita Vice-Presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados com o compromisso de melhorar as condições de trabalho desses pesquisadores, oficiais, heróis que abdicam do convívio
familiar, ficam meses sem ver a luz do sol, no inverno, pela sua vocação e espírito público com honestidade de
propósitos.
Jazo exibindo esses motes, pois muitas vezes achamos que a Marinha do Brasil desenvolve um bom trabalho, mas não imaginamos a extensão e a importância dos seus projetos para a soberania nacional.
Quero felicitar, assim, a Marinha do Brasil, por intermédio de seu Gabinete do Comandante da Marinha,
em sua Assessoria de Relações Institucionais. pelo sortilégio do oficio acenado a esta Parlamentar que possibilitou a inesquecível experiência e a inolvidável “visita oficial”.
Obrigada.
O SR. PROFESSOR VICTÓRIO GALLI (Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, é com satisfação que venho hoje aqui a este plenário para registrar nesta Casa a evolução
da assistência aos direitos do consumidor, no Estado de Mato Grosso, por intermédio da Superintendência do
PROCON – Instituto de Defesa do Consumidor.
O PROCON do Estado de Mato Grosso é hoje referência de prestação de serviços para o País, em especial
pelo seu corpo técnico concursado e específico para a função, bem como por realizar parcerias de sucesso com
o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e agora com a Assembleia Legislativa.
Com a inauguração de uma unidade de atendimento na Assembleia Legislativa, nesta semana, Mato
Grosso passa a contar com 46 postos de PROCON, sendo 43 PROCONs Municipais, a Sede do PROCON Estadual
e os postos de atendimento do PROCON-MT no Ganha Tempo e na Assembleia Legislativa.
A instalação da nova unidade resulta de termo de cooperação técnica, celebrado entre a Assembleia
Legislativa e o Governo de Mato Grosso em 2014, por indicação do Deputado Guilherme Maluf, digníssimo
Presidente do Legislativo Estadual.
A nova unidade do órgão poderá receber demandas de consumo de qualquer Município do Estado,
servindo diariamente à população. É bom ressaltar, o Ouvidor-Geral da Assembleia Legislativa, ex-Deputado
Benedito Pinto, acompanhou com determinação todo o processo e teve participação efetiva para que essa
unidade do PROCON se tornasse hoje realidade.
A proposta do Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, Márcio Dorileo, para que a população possa exercitar a cidadania, é estreitar a parceria entre o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa,
ampliando assim o número de PROCONs no Estado e facilitar o alcance da população à rede de proteção dos
direitos do consumidor.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, comemoramos no dia 15 de março o Dia Mundial do Consumidor.
E, dentro da sua missão de promover o equilíbrio das relações de consumo por meio da aplicação das normas
de defesa do consumidor em benefício da sociedade, os PROCONs do nosso País, no seu trabalho do dia a dia,
cumprem sua visão de ser nacionalmente reconhecidos como referência na solução dos conflitos decorrentes
das relações de consumo.
E pelo excelente trabalho que vem sendo realizado pelo PROCON de Mato Grosso, por força da qualificação do seu corpo técnico, merece referência a Superintendente Gisela Simona Viana de Souza, advogada,
bacharel em Direito pela Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT.
Gisela Viana possui um curriculum invejável! Desde 2008 é Superintendente do PROCON de Mato Grosso
e responde também pela Presidência da Associação Brasileira de PROCONs – PROCONs Brasil, que reúne todos
os PROCONs do País.
A representante do PROCON de Mato Grosso compõe ainda a comissão de especialistas nomeada pelo
Ministério da Justiça para assessorar o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, e integra a Comissão Nacional de Proteção ao Consumidor e Acesso à Justiça, composta pelo Conselho Nacional de Justiça,
Conselho Nacional do Ministério Público e Conselho Nacional dos Defensores Públicos-Gerais.
Gisela Viana foi homenageada em 2011 pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso pelos serviços prestados à comunidade mato-grossense à frente do PROCON Estadual; e também homenageada pela
Câmara Municipal de Cuiabá em 2011 pelos relevantes serviços prestados ao povo cuiabano, sendo merecedora, ainda, de 18 moções de aplausos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, no período de 2008 a 2014.
Na pessoa de Gisela Viana parabenizo todos os funcionários do PROCON de Mato Grosso pelo excelente
trabalho que vêm realizando em defesa da população, e envio minhas congratulações ao Governo do Estado
e à Assembleia Legislativa pela parceria, abrindo as portas do Legislativo para um espaço em defesa do consumidor mato-grossense.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Waldir Maranhão) – Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão. Lembro que
haverá Sessão Não Deliberativa Solene amanhã, sexta-feira, dia 27 de março, às 15 horas, em homenagem ao
Dia Internacional da Síndrome de Down.
O SR. PRESIDENTE (Waldir Maranhão) – Encerro a sessão, convocando Sessão Não Deliberativa de Debates para amanhã, sexta-feira, dia 27 de março, às 9 horas.
GRANDE EXPEDIENTE
Oradores:
10h00min – Waldenor Pereira (PT – BA)
10h25min – Alberto Fraga (DEM – DF)
10h50min – Jefferson Campos (PSD – SP)
11h15min – Marcelo Aguiar (DEM – SP)
11h40min – Jorge Côrte Real (PTB – PE)
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS OU RECURSOS
I – EMENDAS
1. PROJETOS 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 5.586/05 (Poder Executivo) – Acrescenta o art. 317-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
– Código Penal (Tipificando o crime de enriquecimento ilícito quando o funcionário público possuir bens ou
valores, incompatíveis com sua renda, ou quando deles faça uso de tal modo que permita atribuir-lhe a propriedade).
SOBRESTA A PAUTA EM: 04/05/2015 (46º dia)
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2015
Nº 2.902/11 (Poder Executivo) – Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo
Penal, para dispor sobre a medida cautelar de indisponibilidade de bens, direitos e valores; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal; e altera as Leis nº 9.613, de 3 de março de 1998, e nº
11.343, de 23 de agosto de 2006 (Estabelece normas para medida cautelar de indisponibilidade de bens, direitos e valores de proveniência ilícita, e procedimentos de destruição de drogas, destinação e perdimento de
bens apreendidos).
SOBRESTA A PAUTA EM: 04/05/2015 (46º dia)
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2015
Nº 863/15 (Poder Executivo) – Altera a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, quanto à contribuição previdenciária sobre a receita bruta; a Lei nº 12.469, de 26 de agosto de 2011, a Lei nº 12.995, de 18 de junho de
2014, e a Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, quanto à tributação de bebidas frias; e a Lei nº 12.780, de
9 de janeiro de 2013, que dispõe sobre medidas tributárias referentes à realização, no Brasil, dos Jogos Olímpicos de 2016 e dos Jogos Paraolímpicos de 2016.
SOBRESTA A PAUTA EM: 05/05/2015 (46º dia)
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2015
2. PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE ALTERA O RICD
Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Art. 216, § 1º, do RICD).
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Nº 17/15 (Chico Alencar) – Dispõe sobre o afastamento de membro da Mesa Diretora, de Presidente de Comissão e de membro do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar que tenha contra si instaurado inquérito ou
denúncia no âmbito do STF.
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2015
Nº 20/15 (Reginaldo Lopes) – Altera o Art. 102 do Regimento Interno incluindo o § 5º e 6º. Trata da prejudicialidade de requerimentos e recursos atinentes a proposição de iniciativa coletiva em decorrência de mudança
de legislatura.
DECURSO: 3ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31/03/2015
Nº 21/15 (JHC) – Acrescenta Capítulo II-B ao Título II do Regimento Interno, para acrescentar a Secretaria da
Juventude aos órgãos da Câmara dos Deputados, e dá outras providências.
DECURSO: 3ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31/03/2015
Nº 26/15 (Carlos Manato) – Altera os arts. 191 e 196 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução n. 17, de 1989, para dispor sobre a declaração de incorporação de proposição considerada
prejudicada e texto incorporado ao substitutivo aprovado, e dá outras providências.
DECURSO: 1ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/04/2015
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 855/2013 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Campo Belo FM Stereo Ltda para executar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no Município de Campo Belo, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2015
Nº 861/2013 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Amigos da Vila Operária a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Guaraçaí, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2015
Nº 939/2013 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
o Centro Cultural Comunitário Amarais a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Campinas, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 27/03/2015
Nº 995/2013 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Amigos do Bairro do Limão – ASCOBLI a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Pinhalzinho, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 27/03/2015
Nº 996/2013 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Cultural Comunitária de Radiodifusão Grande Visão Parque dos Pinheiros a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Álvares Machado, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 27/03/2015
Nº 1.145/2013 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Regional de Barueri Educacional, Cultural e Comunicação Social – ARB a executar, pelo prazo de
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dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Barueri, Estado
de São Paulo.
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2015
Nº 1.230/2013 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga permissão à Empresa de Radiodifusão Alfa Centauro Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no Município de Igaraçu do Tietê, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2015
Nº 1.248/2013 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova
a permissão outorgada à DBC Comunicações S/C Ltda. para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Ibaté, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2015
Nº 1.522/2014 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Cidade de santos a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Santos, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2015
Nº 1.523/2014 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação dos Amigos e Produtores Rurais de Caxingó – AAPRC a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Caxingó, Estado do Piauí.
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2015
Nº 1.525/2014 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Retiro Velho Radiodifusão de Piedade do Rio Grande a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Piedade do Rio Grande, Estado
de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2015
Nº 1.528/2014 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação de Moradores do Bairro Piçarra Nova a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Nazaré do Piauí, Estado do Piauí.
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2015
Nº 1.535/2014 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural e Educacional de Trombudo Central a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Trombudo
Central, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2015
Nº 1.538/2014 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Vida Nova a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária no Município de Malhada, Estado da Bahia.
DECURSO: 3ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31/03/2015
Nº 1.543/2014 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de Itaguari a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Itaguari, Estado de Goiás.
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2015
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Nº 1.545/2014 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação de Rádio Comunitária de Juazeirinho a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Conceição do Coité, Estado da Bahia.
DECURSO: 3ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31/03/2015
Nº 1.547/2014 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Pedro Machado de Guaiúba a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Guaiúba, Estado do Ceará.
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2015
Nº 1.550/2014 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária dos Moradores de Aroazes – ASCOMAR a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Aroazes, Estado do Piauí.
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2015
Nº 1.553/2014 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Cultural Mulher da Sombrinha a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de Catende, Estado de Pernambuco.
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2015
Nº 1.555/2014 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
autoriza a Associação de Radio Difusão Comunitária Harmonia a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Dom Pedrito, Estado do
Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2015
Nº 1.559/2014 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação de Comunicação Comunitária de José de Freitas a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de José de Freitas, Estado do Piauí.
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2015
Nº 1.562/2014 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Cultural Radiofônica e Comunitária de Betim a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Betim, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2015
Nº 1.565/2014 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a
Associação de Pais, Alunos e Mestres de Santa Luzia – Touros/RN a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Touros, Estado do Rio Grande do Norte.
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2015
PROJETO DE LEI
Nº 6.128/2013 (Keiko Ota) – Institui o Dia Nacional do Perdão.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01/04/2015
Nº 7.027/2013 (TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL) – Cria cargos efetivos e funções comissionadas nos quadros de pessoal dos Tribunais Regionais Eleitorais, destinados às zonas eleitorais e transforma funções de chefes de cartórios.
ÚLTIMA SESSÃO: 27/03/2015
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Nº 7.573/2014 (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) – 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.
Apensados: PL 7909/2014 (Tribunal Superior do Trabalho)
DECURSO: 1ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/04/2015
1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS
PROJETO DE LEI
Nº 245/2011 (Sandes Júnior) – Determina que a imunidade de execução em favor de Estado Estrangeiro não
alcança o crédito trabalhista.
Apensados: PL 3276/2012 (Guilherme Mussi)
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2015
Nº 3.733/2012 (Luiz Couto) – Estabelece a obrigatoriedade de instalação de telões em Praça Pública nos municípios com população entre 20 mil e 100 mil habitantes para transmissão dos trabalhos do Poder Legislativo Federal.
ÚLTIMA SESSÃO: 27/03/2015
3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE – ART. 164, § 2º, DO RICD
(SUJEITO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS OUVIDA A CCJC, NOS TERMOS DO ART. 164, §§ 2º e 3º DO RICD)
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (Art. 164, § 2º, do RICD).
PROJETO DE LEI
Nº 550/2015 (Alice Portugal) – Acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993, para dispor sobre
a duração do trabalho do Assistente Social.
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2015

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I – COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
SEMINÁRIO
LOCAL: Auditório da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe
HORÁRIO: 09h
A – Seminário:
Tema:“Os impactos socioeconômicos e na saúde dos trabalhadores e trabalhadoras rurais decorrentes da monocultura praticada pelo agronegócio e do uso de agrotóxicos.”
Convidados: KÁTIA REGINA DE ABREU – Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ;
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PATRUS ANANIAS DE SOUZA – Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário;
ADEMAR ARTHUR CHIORO DOS REIS – Ministro de Estado da Saúde;
MANOEL MOACIR COSTA MACEDO – Chefe-Geral da Embrapa Tabuleiros Costeiros, representando o residente
da Embrapa;(confirmado)
PAULO GADELHA – Presidente da Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz;
ALEXANDRE CONCEIÇÃO – Coordenador do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra – MST;
LUIS EUGENIO PORTELA FERNANDES DE SOUZA – Presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva – Abrasco;
JORGE HENRIQUE MONTALVÁN RABANAL – Coordenador Estadual da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e pela Vida;
DÊNIS MONTEIRO – Secretário-Executivo da Articulação Nacional de Agroecologia;
ANDERSON AMARO SILVA SANTOS – Dirigente da Via Campesina;
Autor do Requerimento 01/15: Deputado João Daniel – PT/SE.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31-03-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 599/15 – Da Sra. Margarida Salomão – que “altera a Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, que
, dentre outros objetos “altera a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na cadeia de produção e
comercialização da soja e de seus subprodutos”, para restituir a apuração de crédito presumido para rações animais”.
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-03-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 88/15 – Do Sr. Carlos Andrade – que “dispõe sobre a concessão de seguro-desemprego ao
agricultor familiar rural e/ou extrativista que tenha suas terras inundadas por ocasião de enchentes sazonais”.
(Apensado: PL 224/2015)
RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO.
PROJETO DE LEI Nº 303/15 – Do Sr. Valmir Assunção e outros – que “altera dispositivo da Lei n.º 6.383, de 07 de
dezembro de 1976, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado MARCOS MONTES.
PROJETO DE LEI Nº 376/15 – Do Sr. Fausto Pinato – que “dispõe sobre a concessão de linhas de financiamento
para atender iniciativas de recuperação e/ou preservação voluntária de nascentes, realizados em área rural ou
urbana com características rurais, de propriedades privadas ou públicas”.
RELATOR: Deputado NILSON LEITÃO.
PROJETO DE LEI Nº 515/15 – Do Sr. Kaio Maniçoba – que “determina o fornecimento de milho em grãos dos
estoques públicos, com a concessão de subvenção econômica, às regiões da área de atuação da SUDENE afetadas por estiagem que tenham decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Poder Executivo Federal”.
RELATOR: Deputado MARCELO CASTRO.
PROJETO DE LEI Nº 525/15 – Do Sr. Alceu Moreira – que “altera a Lei no 7.678, de 8 de novembro de 1988, para estabelecer o tratamento tributário para o vinho produzido por agricultor familiar ou empreendedor familiar rural”.
RELATOR: Relator a Designar.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-03-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 6.362/13 – Do Sr. Wilson Filho – que “dispõe sobre a isenção de cobrança de tarifa de energia elétrica para poços artesianos, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado KAIO MANIÇOBA.
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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 PEDRO CHAVES.
PROJETO DE LEI Nº 7.958/14 – Do Sr. Félix Mendonça Júnior – que “altera a Lei nº 12.844, de 19 de julho de
2013, com o objetivo de estimular a liquidação ou a renegociação de dívidas inscritas ou não na dívida ativa
da União oriundas de crédito rural de responsabilidade de produtores rurais da Micro Região de Irecê, Bahia”.
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS.
PROJETO DE LEI Nº 30/15 – Do Sr. Luis Carlos Heinze – que “altera a Lei 12.651/12, de 25 de maio de 2012”.
RELATOR: Deputado BETO ROSADO.
PROJETO DE LEI Nº 60/15 – Do Sr. Pompeo de Mattos – que “altera o art. 1º da Lei nº 6969, de 10 de dezembro
de 1981 (dispõe sobre a aquisição, por usucapião especial, de imóveis rurais)”.
RELATOR: Deputado LUIZ CLÁUDIO.
PROJETO DE LEI Nº 96/15 – Do Sr. Alceu Moreira – que “dispõe sobre a incidência das contribuições para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social nas operações de venda de gasolina de aviação”.
RELATOR: Deputado HEULER CRUVINEL.
PROJETO DE LEI Nº 293/15 – Do Sr. Valmir Assunção – que “cria o controle da produção e consumo de agrotóxicos por meio de vigilância eletrônica e sanitária”. (Apensado: PL 492/2015)
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO.
PROJETO DE LEI Nº 302/15 – Do Sr. Valmir Assunção e outros – que “”Modifica a Lei 4.595, de 1964, para determinar
que as instituições financeiras informem ao Banco Central do Brasil e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA os imóveis rurais adquiridos em liquidação de empréstimos de difícil ou duvidosa solução.””
RELATOR: Deputado NEWTON CARDOSO JR.
PROJETO DE LEI Nº 309/15 – Do Sr. Kaio Maniçoba – que “dispõe sobre anistia a parcelas de dívidas originárias de operações de crédito contratadas ao amparo do PRONAF ou do Fundo de Terras e da Reforma Agrária – Banco da Terra”.
RELATOR: Deputado BOHN GASS.
PROJETO DE LEI Nº 329/15 – Do Sr. Valmir Assunção – que “dá nova redação ao §1º, do art. 12, da Lei nº 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado NILSON LEITÃO.
PROJETO DE LEI Nº 334/15 – Do Sr. Marco Tebaldi – que “altera o art. 4º da Lei nº 1283 de 18 de dezembro de
1.950, regulamentado pelo decreto nº 30.691 de 29 de março de 1952, que dispõe sobre a inspeção industrial
e sanitária dos produtos de origem animal, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA.
PROJETO DE LEI Nº 409/15 – Do Sr. Luis Carlos Heinze – que “institui isenção da contribuição para o PIS/PASEP,
COFINS e CIDE-Combustíveis incidente sobre o óleo diesel utilizado na agricultura e pecuária e nos transportes de passageiros e de cargas”.
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-03-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 2.629/11 – Do Sr. Fábio Faria – que “obriga a inclusão de ciclovias quando do projeto e da
execução de obras rodoviárias federais”.
RELATOR: Deputado VENEZIANO VITAL DO RÊGO.
PROJETO DE LEI Nº 3.115/12 – Do Sr. João Arruda – que “dá nova redação ao art. 8º da Lei nº 9.099, de 26 de
setembro de 1995, que “dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências.””
RELATOR: Deputado ELMAR NASCIMENTO.
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PROJETO DE LEI Nº 3.616/12 – Do Sr. Félix Mendonça Júnior – que “altera a Lei nº 8.934, de 18 de novembro de
1994, que “Dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências”,
para incluir o art. 60-A, com o objetivo de dispor sobre a gratuidade na baixa de empresas que não apresentem
qualquer atividade por, no mínimo, 3 (três) anos”.
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO.
PROJETO DE LEI Nº 265/15 – Do Sr. Eli Correa Filho – que “altera o §1º do art. 42º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995”.
RELATOR: Deputado EVANDRO GUSSI.
B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 2.491/11 – Do Sr. Manoel Junior – que “institui o Programa Lixo Reciclado na Escola, na rede
pública de ensino”.
RELATOR: Deputado VENEZIANO VITAL DO RÊGO.
PROJETO DE LEI Nº 3.372/12 – Do Sr. Paulo Foletto – que “dispõe sobre a escolta durante o transporte de explosivos em rodovias e ferrovias federais”.
RELATOR: Deputado SERGIO ZVEITER.
PROJETO DE LEI Nº 3.788/12 – Do Senado Federal – Lúcia Vânia – (PLS 450/2011) – que “altera a Lei n° 8.078,
de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para garantir a facilitação de atendimento do
consumidor por órgãos públicos de proteção e defesa por meio da internet”.
RELATOR: Deputado TADEU ALENCAR.
COMISSÃO DE CULTURA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-03-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 566/15 – Do Sr. Rubens Bueno – que “dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Importação
incidente sobre instrumentos musicais, equipamentos musicais, suas partes e acessórios, constantes da Tabela
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), e partituras musicais”.
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-03-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.655/12 – Do Sr. Eduardo Barbosa – que “altera a Tabela de Valores da Taxa de Fiscalização
de Instalação, objeto da Lei nº 5.070, de 7 de julho de 1966; Lei nº 9.472, de 16 de julho de 2007, e Lei nº 9.691,
de 22 de julho de 1998; altera a Tabela de Valores da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública,
objeto da Lei nº 11.652, de 07 de abril de 2008; altera a Tabela de Valores da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional – CONDECINE, objeto da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de
setembro de 2001; e Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011; e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado MOSES RODRIGUES.
PROJETO DE LEI Nº 7.671/14 – Do Sr. Washington Reis – que “denomina “Viaduto Ademir Barros” o novo viaduto localizado no Km 102 da rodovia BR-040, entrada do Distrito de Xerém, no Município de Duque de Caxias,
Estado do Rio de Janeiro”. (Apensado: PL 7707/2014)
RELATOR: Deputado JEAN WYLLYS.
PROJETO DE LEI Nº 7.861/14 – Do Sr. Washington Reis – que “denomina “Túnel Governador Marcelo Alencar” o novo
túnel da Nova Subida da Serra de Petrópolis, localizado na altura do Km 78 da BR-040, no Estado do Rio de Janeiro”.
RELATOR: Deputado JEAN WYLLYS.
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PROJETO DE LEI Nº 8.093/14 – Do Sr. Onofre Santo Agostini – que “assegura a entrada gratuita em eventos
agropecuários financiados com recursos públicos”. (Apensado: PL 8282/2014)
RELATOR: Deputado SÉRGIO REIS.
PROJETO DE LEI Nº 8.141/14 – Do Sr. Lincoln Portela – que “concede à cidade de Itabira, do Estado de Minas
Gerais, o título de “Capital Nacional da Poesia”, e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada MARGARIDA SALOMÃO.
PROJETO DE LEI Nº 8.187/14 – Do Senado Federal – Mozarildo Cavalcanti – (PLS 28/2011) – que “institui o Dia
Nacional da Advocacia Pública”.
RELATOR: Deputado LEÔNIDAS CRISTINO.
PROJETO DE LEI Nº 8.193/14 – Do Senado Federal – Sodré Santoro – (PLS 118/2013) – que “institui o Dia Nacional do Leiloeiro”.
RELATOR: Deputado LEÔNIDAS CRISTINO.
PROJETO DE LEI Nº 8.195/14 – Do Senado Federal – Ana Rita – (PLS 435/2013) – que “institui o Dia Nacional da
Economia Solidária”.
RELATOR: Deputado WALDENOR PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 8.196/14 – Do Senado Federal – José Agripino – (PLS 348/2013) – que “institui o Dia Nacional do Patrono da Construção Civil e dos Profissionais da Engenharia Civil”.
RELATOR: Deputado WALDENOR PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 22/15 – Do Sr. Otavio Leite – que “estabelece que os programas de fomento, apoio e incentivo à cultura, empreendidos pela administração federal, possam se estender a atividades e projetos que objetivem o desenvolvimento do Turismo Receptivo Brasileiro, nos termos desta Lei”.
RELATOR: Deputado WALDENOR PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 98/15 – Do Sr. Alceu Moreira – que “confere o título de “Capital Nacional do Tropeirismo” à
cidade de Bom Jesus, no Estado do Rio Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado JOSE STÉDILE.
PROJETO DE LEI Nº 147/15 – Do Sr. Félix Mendonça Júnior – que “declara Celso Furtado Patrono da Economia Brasileira”.
RELATOR: Deputado MARCELO MATOS.
PROJETO DE LEI Nº 296/15 – Do Sr. Valmir Assunção – que “determina que o dia Nacional da Consciência Negra,
20 de novembro, seja feriado nacional”.
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI.
PROJETO DE LEI Nº 405/15 – Do Sr. Carlos Bezerra – que “inscreve o nome de Irineu Evangelista de Sousa, conhecido como Barão de Mauá, no Livro dos Heróis da Pátria”.
RELATOR: Deputado TADEU ALENCAR.
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-03-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 491/15 – Do Sr. Jorge Solla – que “acresce o art. 8º-A à Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de
1973, que “dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e
correlatos, e dá outras providências”, estabelecendo a dispensação fracionada de medicamentos”.
RELATOR: Deputado ELI CORREA FILHO.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 4.883/12 – Do Senado Federal – Humberto Costa – (PLS 66/2012) – que “obriga o concessionário de veículo automotor a notificar pessoalmente o proprietário do veículo objeto de recall e a ofertar
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gratuitamente o reparo do vício constatado pelo recall sempre que o proprietário do veículo automotor solicitar qualquer serviço ao concessionário”.
RELATOR: Deputado SÉRGIO BRITO.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-03-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.847/12 – Do Sr. Wilson Filho – que “institui a obrigatoriedade de as montadoras de veículos, por intermédio dos suas concessionárias ou importadoras, fornecerem carro reserva similar ao do cliente,
no caso do automóvel ficar parado por mais de 48 horas por falta de peças originais ou impossibilidade de realização do serviço durante o prazo de garantia contratado”. (Apensados: PL 5158/2013 e PL 6925/2013)
RELATOR: Deputado MARCOS ROTTA.
PROJETO DE LEI Nº 7.289/14 – Do Sr. Lelo Coimbra – que “dispõe sobre a afixação de cartazes, com informações
acerca de frutas e hortaliças, nos supermercados e demais estabelecimentos varejistas que comercializam esses produtos”.
RELATORA: Deputada ELIZIANE GAMA.
PROJETO DE LEI Nº 55/15 – Do Sr. Pompeo de Mattos – que “proíbe a adição de açúcar ou outra forma de adoçante na industrialização da erva-mate, composto denominado de “Ilex Paraguayensis” e dá outras providências”
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN JUNIOR.
PROJETO DE LEI Nº 65/15 – Do Sr. Pompeo de Mattos – que “institui juros de mora a partir do 5º dia útil do vencimento da obrigação e dá outras providências”
RELATOR: Deputado WELITON PRADO.
PROJETO DE LEI Nº 82/15 – Do Sr. Pompeo de Mattos – que “obriga o fornecimento de rodas e pneus sobressalentes em idênticas dimensões das demais rodas e pneus que equipam os veículos novos, nacionais e importados, comercializados no País”.
RELATOR: Deputado EROS BIONDINI.
PROJETO DE LEI Nº 91/15 – Do Sr. Adail Carneiro – que “dá nova redação ao parágrafo único do art. 2º da Lei
nº 10.962, de 11 de outubro de 2004, que “Dispõe a oferta e as formas de afixação de preços de produtos e
serviços para o consumidor”, com a finalidade de proteger o consumidor, ao determinar a inclusão da data de
vencimento do produto no seu respectivo código de barras, utilizado na sua identificação nas gôndolas e nos
caixas de pagamento nos estabelecimentos comerciais”.
RELATOR: Deputado JOÃO FERNANDO COUTINHO.
PROJETO DE LEI Nº 120/15 – Do Sr. Juscelino Rezende Filho – que “acrescenta parágrafo ao art. 8º da Lei 8.078,
de 11 de setembro de 1990 – Código do Consumidor – para fazer constar, nas embalagens de inaladores de
medicamentos, o número de doses que restam”.
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO.
PROJETO DE LEI Nº 128/15 – Do Sr. Heuler Cruvinel – que “”Garante aos consumidores o direito de livre escolha
da oficina ao acionar sua seguradora em caso de sinistro e da outras providências””.
RELATOR: Deputado ALEXANDRE LEITE.
PROJETO DE LEI Nº 151/15 – Do Sr. Félix Mendonça Júnior – que “dispõe acerca da portabilidade bancária como
direito do consumidor e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA.
PROJETO DE LEI Nº 230/15 – Do Sr. Rômulo Gouveia – que “disciplina a aquisição de água mineral ou potável
de mesa, nas1ed condições que especifica”. 74
RELATOR: Deputado WALTER IHOSHI.
PROJETO DE LEI Nº 292/15 – Do Sr. Valmir Assunção – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de as prestadoras
do serviço de telefonia expandirem a cobertura do serviço para todos os distritos dos municípios abrangidos
em sua área de outorga”. (Apensado: PL 378/2015)
RELATOR: Deputado ELMAR NASCIMENTO.
PROJETO DE LEI Nº 341/15 – Do Sr. Rômulo Gouveia – que “proíbe a renovação automática de contratos de
prestação de serviços”.
RELATOR: Deputado HEULER CRUVINEL.
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PROJETO DE LEI Nº 362/15 – Do Sr. Jorge Solla – que “estabelece o Código Nacional de Direitos dos Usuários
das Ações e dos Serviços de Saúde e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ELI CORREA FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 380/15 – Do Sr. Fábio Mitidieri – que “altera a Lei nº 10.742, de 6 de outubro de 2003, para
dispor sobre a regulamentação econômica do setor de órteses, próteses, produtos para a saúde e incluir na
competência da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED a fixação e ajustes de preços do
setor”. (Apensado: PL 657/2015)
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR.
PROJETO DE LEI Nº 402/15 – Do Sr. Lucas Vergilio – que “acrescenta novo artigo à Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para dispor sobre o direito de desistência em contratos de prestação de serviço com prazo de
vigência irrevogável”.
RELATOR: Deputado HERCULANO PASSOS.
PROJETO DE LEI Nº 496/15 – Do Sr. Mário Negromonte Jr. – que “dispõe sobre a exclusão dos custos de transmissão de energia elétrica da base de cálculo da tarifa de energia elétrica incidente sobre as unidades consumidoras localizadas nos Municípios que possuem hidrelétricas”.
RELATOR: Deputado WALTER IHOSHI.
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-03-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 485/15 – Do Sr. Alfredo Nascimento – que “altera a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012,
para estabelecer reserva de vagas destinadas a pessoas com deficiência nos concursos seletivos para ingresso
em cursos de instituições federais de ensino superior e de ensino técnico de nível médio”.
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02-04-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 589/15 – Do Sr. Diego Andrade – que “dispõe sobre a suspensão e cassação da eficácia da
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF de estabelecimentos
que distribuam, adquiram, comercializem, transportem ou estoquem produtos que tenham sido objeto de
contrafação, crimes contra a marca, sonegação de tributos ou furto ou roubo”.
RELATOR: Deputado MAURO PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 699/15 – Do Sr. Rômulo Gouveia – que “proíbe a venda direta ao consumidor de carne previamente moída”.
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO.
PROJETO DE LEI Nº 725/15 – Do Sr. Chico Alencar – que “dispõe sobre os registros financeiros das pessoas jurídicas de direito privado”.
RELATOR: Deputado JORGE CÔRTE REAL.
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PROJETO DE LEI Nº 789/15 – Do Sr. Nelson Marquezelli – que “altera a Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, que
dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado WALTER IHOSHI.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-03-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 486/15 – Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “dispõe sobre o registro de bombas
para extração de água de aquífero subterrâneo”.
RELATOR: Deputado JORGE BOEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 537/15 – Do Sr. Marcos Reategui – que “obriga as empresas e produtores de florestas plantadas a
destinar no mínimo 5% da sua produção de madeira em toras para a construção civil, moveleira, construção naval, etc”.
RELATOR: Deputado MARCOS SOARES.
PROJETO DE LEI Nº 551/15 – Do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “dispõe sobre a vedação da abertura do capital social de empresa pública e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.
PROJETO DE LEI Nº 595/15 – Do Sr. Covatti Filho – que “altera a redação do cabeço do art. 1º; do art. 10 e do
Inciso I do art. 12 e acrescenta o Inciso VI ao art. 37, da Lei nº 8.934 de 18 de novembro de 1994, que “Dispõe
sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências””.
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-03-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 21/15 – Do Sr. Otavio Leite – que “institui financiamento especial para porteiros e funcionários de edifícios e condomínios para aquisição da casa própria”.
RELATOR: Deputado ALEX MANENTE.
PROJETO DE LEI Nº 524/15 – Do Sr. Carlos Gomes – que “estabelece limites para emissão sonora nas atividades
em templos religiosos”.
RELATOR: Deputado JEFFERSON CAMPOS.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-03-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 8.140/14 – Do Sr. Mandetta – que “altera a Lei nº 12.842, de 10 de julho de 2013, que dispõe
sobre o exercício da Medicina”.
RELATORA: Deputada RAQUEL MUNIZ.
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PROJETO DE LEI Nº 8.182/14 – Do Sr. Pedro Paulo – que “acrescenta os parágrafos 18, 19, 20, 21 e 22 ao artigo
2º da lei nº 10.836, de 09 de janeiro de 2004, que cria o Programa Bolsa Família, visando possibilitar a independência dos beneficiários do Programa Bolsa Família (Porta de Saída do Bolsa Família), oferecendo benefício
adicional para famílias que atingirem metas voltadas para a educação e saúde”.
RELATOR: Deputado CELSO JACOB.
PROJETO DE LEI Nº 8.200/14 – Do Sr. Alexandre Leite – que “altera o art. 24 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para vedar a promoção automática no ensino fundamental e médio”.
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE.
PROJETO DE LEI Nº 20/15 – Do Sr. Otavio Leite – que “considera como despesa classificável nos preceitos do
art. 212 da Constituição Federal os gastos com apoio a programas de inserção do escotismo na rede regular
de ensino”.
RELATORA: Deputada MARIANA CARVALHO.
PROJETO DE LEI Nº 43/15 – Do Sr. Sergio Vidigal – que “altera o inciso XIII do art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tornando obrigatória a apresentação da caderneta de saúde da criança para efetivar matrícula na educação infantil”.
RELATOR: Deputado ANGELIM.
PROJETO DE LEI Nº 75/15 – Do Sr. Pompeo de Mattos – que “dispõe sobre a isenção do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, na aquisição de móveis escolares e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado SERGIO VIDIGAL.
PROJETO DE LEI Nº 104/15 – Do Sr. Alceu Moreira – que “proíbe o uso de aparelhos eletrônicos portáteis nas
salas de aula dos estabelecimentos de educação básica e superior”.
RELATOR: Deputado LEÔNIDAS CRISTINO.
PROJETO DE LEI Nº 114/15 – Do Sr. Alceu Moreira – que “regulamenta o exercício da profissão de Quiropraxista”.
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL.
PROJETO DE LEI Nº 150/15 – Do Sr. Félix Mendonça Júnior – que “destina cinquenta por cento da receita do
Tesouro Nacional decorrente do pagamento de participações e dividendos pelas entidades integrantes da Administração Pública Federal indireta, inclusive os relativos a lucros acumulados em exercícios anteriores, para
o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE”.
RELATOR: Deputado WALDENOR PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 243/15 – Do Sr. Wadson Ribeiro – que “altera a redação do art. 11 da Lei nº 11.180, de 23 de
setembro de 2005, com relação à concessão de bolsa-permanência para estudantes beneficiários do Programa
Universidade para Todos (Prouni)”. (Apensados: PL 244/2015 e PL 650/2015)
RELATOR: Deputado CELSO PANSERA.
PROJETO DE LEI Nº 251/15 – Do Sr. Pompeo de Mattos – que “altera a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que
regulamentou o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação
básica, previsto na alínea “e” do inciso III do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para
viabilizar que todos os Estados e Municípios, que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir o
valor fixado, recebam, da União, os recursos necessários à complementação da integralização do aludido piso
salarial profissional nacional”.
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA.
PROJETO DE LEI Nº 252/15 – Do Sr. Pompeo de Mattos – que “altera a Lei nº 7.398, de 4 de novembro de 1985,
para assegurar aos estudantes da educação básica o direito de fundar, organizar e participar de Grêmios Estudantis, proibindo a transferência compulsória e a perda de bolsas de seus dirigentes durante o período compreendido entre o registro de candidatura a cargo de representação ou direção estudantil e, caso seja eleito,
um ano após o final do mandato”.
RELATOR: Deputado ANGELIM.
PROJETO DE LEI Nº 255/15 – Do Sr. Pompeo de Mattos – que “torna obrigatória a veiculação de mensagens
educativas nos livros e materiais distribuídos pelo Ministério da Educação e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado DIEGO GARCIA.
PROJETO DE LEI Nº 322/15 – Do Sr. Luciano Ducci – que “institui a “Semana Nacional do Uso Consciente da Água””.
RELATOR: Deputado GIVALDO VIEIRA.
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PROJETO DE LEI Nº 325/15 – Do Sr. Goulart – que “dispõe sobre o fornecimento de uniforme e material escolar
na educação básica”.
RELATORA: Deputada RAQUEL MUNIZ.
PROJETO DE LEI Nº 351/15 – Do Sr. Felipe Bornier – que “dispõe sobre a obrigatoriedade da prestação de atendimento contínuo em creches, destinadas à Educação infantil”.
RELATOR: Deputado DIEGO GARCIA.
COMISSÃO DO ESPORTE
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-03-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 8.175/14 – Do Sr. Damião Feliciano – que “dispõe sobre a criação do Fundo de Incentivo ao
Esporte destinado a financiar projetos que objetivem exclusivamente promover o desenvolvimento da prática
desportiva no País”.
RELATOR: Deputado MARCELO MATOS.
PROJETO DE LEI Nº 130/15 – Do Sr. João Derly – que “dispõe sobre o aumento dos limites para dedução, do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, dos valores destinados a projetos desportivos e paradesportivos,
e prorroga o prazo para dedução”.
RELATOR: Deputado JOÃO ARRUDA.
PROJETO DE LEI Nº 205/15 – Do Sr. Pompeo de Mattos – que “altera o inciso I e o parágrafo único do art. 22 da
Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998 e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado DAMIÃO FELICIANO.
PROJETO DE LEI Nº 364/15 – Do Sr. Marco Antônio Cabral – que “altera a Lei nº 11.438, de 29 de dezembro 2006,
que dispõe sobre incentivos e benefícios para fomentar as atividades de caráter desportivo e dá outras providências”. (Apensado: PL 505/2015)
RELATOR: Deputado DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-03-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 7.525/10 – Da Sra. Elcione Barbalho – que “dispõe sobre a constituição de reserva para fazer
frente a eventuais danos ambientais e sócio-econômico causados por vazamento de petróleo ou de gás natural
decorrente de acidente ou falha de operação em equipamentos para exploração e produção de hidrocarbonetos”.
RELATOR: Deputado ALEXANDRE BALDY.
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COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DA AMAZÔNIA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-03-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 483/15 – Do Sr. Adail Carneiro – que “dispõe sobre os usos a serem priorizados para as águas
oriundas da transposição do rio São Francisco nos Estados da região Nordeste”.
RELATOR: Deputado VITOR VALIM.
PROJETO DE LEI Nº 533/15 – Do Sr. Dagoberto – que “cria áreas de livre comércio nos Municípios de Corumbá
e Ponta Porã, no Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PROJETO DE LEI Nº 612/15 – Do Sr. Rômulo Gouveia – que “dispõe sobre a contratação de energia elétrica proveniente da fonte solar em instalações geradoras situadas na região Nordeste”.
RELATOR: Deputado CACÁ LEÃO.
PROJETO DE LEI Nº 648/15 – Do Sr. Luiz Nishimori – que “cria Área de Livre Comércio no Município de Guaíra,
Estado do Paraná”.
RELATOR: Deputado ALFREDO NASCIMENTO.
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A
PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (DIA 30/03/2015)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 616/15 – Do Sr. Felipe Bornier – que “dispõe sobre a obrigatoriedade dos Estados e Municípios desenvolverem políticas públicas mínimas de proteção animal para celebração de convênios com a União”.
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR.
PROJETO DE LEI Nº 654/15 – Do Sr. Luiz Nishimori – que “dispõe sobre a proibição do uso de amálgama dentária, composta por mercúrio, para restauração dentária”.
RELATOR: Deputado RODRIGO MARTINS.
PROJETO DE LEI Nº 661/15 – Do Sr. Daniel Vilela – que “cria a Área de Proteção Ambiental Rio-Parque do Araguaia”.
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-03-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 523/15 – Do Sr. Carlos Bezerra – que “proíbe a utilização de papel reciclado na fabricação
de embalagem de produtos alimentícios”.
RELATOR: Deputado ROBERTO SALES.
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-03-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 443/15 – Do Sr. Jair Bolsonaro – que “denomina “Mar Presidente Médici – Amazônia Azul” a
Zona Econômica Exclusiva brasileira, faixa que se estende das doze às duzentas milhas marítimas, contadas a
partir das linhas de base que servem para medir a largura do mar territorial”.
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR.
PROJETO DE LEI Nº 669/15 – Do Sr. William Woo – que “altera o art. 14 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, para
autorizar a concessão de visto por dois anos a estrangeiro que venha desenvolver atividades religiosas no Brasil”.
RELATOR: Deputado EROS BIONDINI.
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-03-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 84/15 – Do Sr. Pompeo de Mattos – que “altera a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210 de 11
de julho de 1984) para restringir os depósitos em contas bancárias relacionadas à remuneração e benefícios
previdenciários inerentes à condição do presidiário”.
RELATOR: Deputado LAUDIVIO CARVALHO.
PROJETO DE LEI Nº 101/15 – Do Sr. Alceu Moreira – que “altera a Lei nº 11.343 de 23 de agosto de 2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção
e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências, para excluir a exigência de autorização judicial
e da presença do Ministério Público, para a realização da incineração das drogas apreendidas pela polícia judiciária”.
RELATOR: Deputado DELEGADO ÉDER MAURO.
PROJETO DE LEI Nº 191/15 – Do Sr. Vicentinho – que “altera a Lei 10.446, de 08 de maio de 2002, para dispor
sobre a participação da Polícia Federal na investigação de crimes em que houver omissão ou ineficiência das
esferas competentes e em crimes contra a atividade jornalística”.
RELATOR: Deputado LAUDIVIO CARVALHO.
PROJETO DE LEI Nº 193/15 – Do Sr. Major Olimpio Gomes – que “regulamenta o § 7º do art. 144, que versa sobre organização e funcionamento dos órgãos integrantes do sistema de segurança pública reconhecendo a
atividade como insalubre e de risco”.
RELATOR: Deputado SUBTENENTE GONZAGA.
PROJETO DE LEI Nº 246/15 – Do Sr. Pompeo de Mattos – que “disciplina a declaração da perda da propriedade
ou posse adquiridas por atividade ilícita, regulamenta a Ação Civil Pública de Extinção de Domínio para tal fim,
e dá outras providências”. (Apensados: PL 355/2015 e PL 856/2015)
RELATOR: Deputado RONALDO MARTINS.
PROJETO DE LEI Nº 344/15 – Do Sr. Capitão Augusto – que “altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003,
que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de
Armas – Sinarm, define crimes e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado LAUDIVIO CARVALHO.
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PROJETO DE LEI Nº 347/15 – Da Sra. Rosangela Gomes – que “acrescenta dispositivo ao art. 12 da Lei nº 11.340,
de 7 de agosto de 2006, para tornar obrigatória a informação sobre a condição de pessoa com deficiência da
mulher vítima de agressão doméstica ou familiar e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada MOEMA GRAMACHO.
PROJETO DE LEI Nº 374/15 – Do Sr. Laudivio Carvalho – que “altera a Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999, com o
objetivo de ampliar os mecanismos de proteção às vítimas e testemunhas vulneráveis, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA.
PROJETO DE LEI Nº 404/15 – Da Sra. Luiza Erundina – que “acrescenta artigos à Lei 12.594 de 18 de Janeiro de
2012, Sistema de Atendimento Socioeducativo (Sinase) para dispor sobre a revista pessoal”.
RELATOR: Deputado POMPEO DE MATTOS.
II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 182, DE 2007, DO SENADO FEDERAL, QUE ALTERA OS ARTS. 17, 46 E 55 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, PARA ASSEGURAR AOS PARTIDOS POLÍTICOS A TITULARIDADE DOS MANDATOS
PARLAMENTARES E ESTABELECER A PERDA DOS MANDATOS DOS MEMBROS DO
PODER LEGISLATIVO E DO PODER EXECUTIVO QUE SE DESFILIAREM DOS
PARTIDOS PELOS QUAIS FOREM ELEITOS (PEC DA FIDELIDADE
PARTIDÁRIA), E APENSADAS
SEMINÁRIO
LOCAL: Auditório Costa Lima – Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
HORÁRIO: 08h30 às 12h
A – Seminário:
Seminário Reforma Política
Coordenador: Deputado Federal Daniel Vilela
Convidados:
1) Deputado Hélio de Sousa, presidente da Assembleia Legislativa
2) Des. Leobino Valente Chaves, presidente do Tribunal de Justiça
3) Des. Walter Carlos Lemes, presidente do Tribunal Regional Eleitoral
4) Procurador Regional Eleitoral, Marcello Santiago Wolff
5) Presidente da OAB, Enil Henrique de Souza Filho
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 1572,
DE 2011, DO SR. VICENTE CANDIDO, QUE “INSTITUI O CÓDIGO COMERCIAL”
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (15 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-04-15
Projetos de Lei (Art. 205, §4º)
PROJETO DE LEI Nº 1.572/11 – Do Sr. Vicente Candido – que “institui o Código Comercial”.
III – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS COMISSÕES
EM 26/03/2015:
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural:
PROJETO DE LEI Nº 732/2015
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Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 23/2015
PROJETO DE LEI Nº 721/2015
PROJETO DE LEI Nº 748/2015
PROJETO DE LEI Nº 749/2015
PROJETO DE LEI Nº 777/2015
PROJETO DE LEI Nº 778/2015
PROJETO DE LEI Nº 797/2015
PROJETO DE LEI Nº 801/2015
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 9/2015
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 10/2015
Comissão de Cultura:
PROJETO DE LEI Nº 743/2015
PROJETO DE LEI Nº 751/2015
PROJETO DE LEI Nº 807/2015
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio:
PROJETO DE LEI Nº 739/2015
PROJETO DE LEI Nº 813/2015
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 30/2015
Comissão de Direitos Humanos e Minorias:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 17/2015
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 18/2015
PROJETO DE LEI Nº 738/2015
Comissão de Educação:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 23/2015
Comissão de Finanças e Tributação:
PROJETO DE LEI Nº 737/2015
PROJETO DE LEI Nº 808/2015
PROJETO DE LEI Nº 815/2015
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 31/2015
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 33/2015
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 35/2015
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle:
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 7/2015
Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 19/2015
Comissão de Minas e Energia:
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 4/2015
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 22/2015
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 6/2015
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado:
PROJETO DE LEI Nº 744/2015
PROJETO DE LEI Nº 745/2015
PROJETO DE LEI Nº 768/2015
PROJETO DE LEI Nº 798/2015
PROJETO DE LEI Nº 803/2015
PROJETO DE LEI Nº 805/2015
Comissão de Seguridade Social e Família:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 21/2015
PROJETO DE LEI Nº 543/2015
PROJETO DE LEI Nº 736/2015
PROJETO DE LEI Nº 741/2015
PROJETO DE LEI Nº 760/2015
PROJETO DE LEI Nº 761/2015
PROJETO DE LEI Nº 765/2015
PROJETO DE LEI Nº 788/2015
PROJETO DE LEI Nº 810/2015
PROJETO DE LEI Nº 811/2015
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
PROJETO DE LEI Nº 35/2015
PROJETO DE LEI Nº 535/2015
PROJETO DE LEI Nº 632/2015
PROJETO DE LEI Nº 773/2015
PROJETO DE LEI Nº 793/2015
Comissão de Viação e Transportes:
PROJETO DE LEI Nº 659/2015
PROJETO DE LEI Nº 792/2015
PROJETO DE LEI Nº 799/2015
Comissão do Esporte:
PROJETO DE LEI Nº 755/2015
(Encerra-se a sessão às 18 horas e 38 minutos.)
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 42/2015 – Do Sr. Hissa Abrahão – Institui o Fundo da Zona Franca de Manaus e autoriza deduzir do imposto
de renda das pessoas jurídicas as doações efetuadas ao Fundo da Zona Franca de Manaus; e altera o Decreto-Lei nº. 288 de 28 de fevereiro de 1967.
Nº 43/2015 – Do Sr. Celso Maldaner – Acrescenta § 6º ao art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para vedar que o candidato considerado inelegível seja substituído pelo cônjuge e por parentes
Nº 44/2015 – Do Sr. Alceu Moreira – Corrige os limites de faturamento para adesão ao Simples Nacional.
PROJETO DE LEI
Nº 919/2015 – Do Sr. Bebeto – Estabelece o percentual mínimo de cacau nos chocolates e seus derivados, nacionais e importados, comercializados em todo o território nacional e torna obrigatória a informação do percentual total de cacau nos rótulos desses produtos.
Nº 920/2015 – Do Sr. Hugo Leal – Altera o caput do art. 218 e acrescenta dispositivo ao artigo 280 da Lei nº. Nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.
Nº 921/2015 – Do Sr. Goulart – Dispõe sobre o transporte de animais domésticos por transporte coletivo de
passageiros no País.
Nº 922/2015 – Do Sr. Capitão Augusto – Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Nº 923/2015 – Do Sr. Cesar Souza – Concede passe livre, no sistema de transporte público coletivo, aos estudantes beneficiários do Programa Bolsa Família.
Nº 924/2015 – Da Srª. Dâmina Pereira – Obriga a instalação de detectores de metais na portaria de estádios e
ginásios.
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Nº 925/2015 – Do Sr. Jefferson Campos – Estabelece que instituições de ensino, de cuidados e de recreação,
públicas e privadas, comuniquem aos responsáveis acerca do não comparecimento de criança à instituição
Nº 926/2015 – Do Sr. Gilberto Nascimento – Dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento por pessoa física,
atendente humano nos serviços de atendimento ao consumidor – SAC das telefonias, nos termos que requer.
Nº 927/2015 – Do Sr. Vinicius Carvalho – Altera a Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos) para condicionar
a doação ao Fundo Partidário à autorização para acesso aos dados bancários, fiscais e contábeis do doador
Nº 928/2015 – Do Sr. Marcelo Belinati – Altera a redação do art. 47 da Lei Nº 9.504, de 30 de setembro de 1997,
reduzindo de 45 para 15 o número de dias reservados pelas emissoras de rádio e televisão pagos ou não, para
veiculação da propaganda eleitoral gratuita.
Nº 929/2015 – Do Sr. Deley – Altera o art. 1º da Lei nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006, para permitir a prorrogação do prazo para dedução, do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e pelas pessoas jurídicas,
dos valores despendidos a título de patrocínio ou doação, no apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos previamente aprovados pelo Ministério do Esporte.
Nº 930/2015 – Do Sr. Goulart – Dá nova redação ao art. 39 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências.
Nº 931/2015 – Do Sr. Rômulo Gouveia – Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de links de acesso à
base de dados de desaparecidos em sítios de Internet de órgãos federais.
Nº 932/2015 – Do Sr. Rômulo Gouveia – Altera a Lei nº 12.232, de 29 de abril de 2010, para estabelecer cota
para representação de afrodescendentes na publicidade governamental.
Nº 933/2015 – Do Sr. Rômulo Gouveia – Acrescenta inciso ao art. 24 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
dispondo sobre o acesso à educação infantil e ao primeiro ano do ensino fundamental.
Nº 934/2015 – Do Sr. Rômulo Gouveia – Proíbe a estipulação de cláusula de fidelização nos contratos de prestação de serviços.
Nº 935/2015 – Do Sr. Wadson Ribeiro – Dispõe sobre a implantação de Corredores Ecológicos que possibilitem
a segura transposição da fauna, sob ou sobre as estradas, rodovias e ferrovias.
Nº 936/2015 – Do Sr. Professor Victório Galli – O prestador de serviços de calçados, bolsas e roupas poderá,
vender ou doar o produto deixado pelo consumidor em seu estabelecimento, se o mesmo não for retirado até
90 dias, independente de pagamento antecipado ou não do serviço.
Nº 937/2015 – Do Sr. Wadson Ribeiro – Estabelece percentual de bolsas para os cursos de Medicina por um
prazo de dez (10) anos e cria contrapartida social para alunos formados com bolsas do Programa Universidade
para Todos – PROUNI.
Nº 938/2015 – Do Sr. Subtenente Gonzaga – Altera a pena do crime de receptação previsto no caput e nos §§
do art. 180 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e dá outras providencias
Nº 939/2015 – Do Sr. Otavio Leite – Dispõe sobre responsabilidade técnica nas atividades desenvolvidas nas
academias de ginásticas e/ou desportivas.
Nº 940/2015 – Do Sr. Otavio Leite – Institui crédito especial para o Microempreendedor Individual – MEI, nas
condições que especifica
Nº 941/2015 – Do Sr. Carlos Manato – Altera a Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013, que “Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública,
nacional ou estrangeira, e dá outras providências”, para revogar o Capítulo V, que trata do Acordo de Leniência.
Nº 942/2015 – Do Sr. Luiz Carlos Ramos – Dispõe sobre a cobrança da taxa de estacionamento por shoppings
centers.
Nº 943/2015 – Do Sr. Alfredo Kaefer – Altera a Lei nº 9.3Nº 94, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a inclusão do ensino da Bíblia nos ensinos fundamental e médio
da educação básica.
Nº 944/2015 – Do Sr. Alfredo Kaefer – Altera a redação dos artigos 618, 643 e 652 da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1Nº 943.
Nº 945/2015 – Da Srª. Magda Mofatto – Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, para determinar o estabelecimento de programas de assistência técnica e jurídica a Municípios interessados em renovar seus sistemas
de iluminação pública, aumentando sua eficiência energética.
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Nº 946/2015 – Do Sr. Eros Biondini – Permite a dedução dos gastos com medicamentos na apuração do Imposto de Renda das pessoas físicas, nas condições que determina
Nº 947/2015 – Do Sr. Fábio Mitidieri – Institui o Dia 25 de maio como o Dia Nacional do Desporto Escolar.
Nº 948/2015 – Do Sr. Fábio Mitidieri – Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que dispõe sobre o
imposto de renda das pessoas físicas, para permitir a dedução de despesas médicas veterinárias, cirurgias e
internações de semoventes.
Nº 949/2015 – Do Sr. Fábio Mitidieri – Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que dispõe sobre o
imposto de renda das pessoas físicas, para permitir a dedução de despesas com medicamentos.
Nº 950/2015 – Do Sr. Fábio Mitidieri – Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 19Nº 95, que dispõe sobre o
imposto de renda das pessoas físicas, para permitir a dedução de despesas com o pagamento de prestações
de aquisição da casa própria ou de despesas com aluguel residencial.
Nº 951/2015 – Do Sr. Fábio Mitidieri – Extingue a cobrança de foro e laudêmio sobre terrenos de marinha.
Nº 952/2015 – Do Sr. Fábio Mitidieri – Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, para obrigar o fornecimento de estepe – pneu e roda sobressalentes – idêntico aos demais
pneus e rodas instalados no veículo.
Nº 953/2015 – Da Srª. Tia Eron – Inclui o parágrafo único ao art. 112 da Lei nº 4737 de 1965 o Código Eleitoral.
Nº 954/2015 – Do Sr. Alceu Moreira – Reduz a zero as alíquotas da CIDE-combustíveis, da contribuição para o
Pis/Pasep e da Cofins incidentes sobre a comercialização de óleo diesel e suas correntes.
Nº 955/2015 – Do Sr. Décio Lima – Acrescenta dispositivo à Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, que estabelece
princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 29/2015 – Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional – Aprova o texto do Acordo-Quadro de
Cooperação nos Domínios da Educação e da Educação Superior entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Áustria, assinado em Brasília, em 11 de março de 2013.
Nº 30/2015 – Do Sr. Eros Biondini – Susta a Resolução nº 12, de 16 de janeiro de 2015, do Conselho Nacional de
Combate à Discriminação e Promoções dos Direitos de Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais – CNDC/LGBT, que
“Estabelece parâmetros para a garantia das condições de acesso e permanência de pessoas travestis e transexuais – e todas aquelas que tenham sua identidade de gênero não reconhecida em diferentes espaços sociais
– nos sistemas e instituições de ensino, formulando orientações quanto ao reconhecimento institucional da
identidade de gênero e sua operacionalização.”
INDICAÇÃO
Nº 208/2015 – Da Srª. Dâmina Pereira – Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Turismo, a
inclusão do carnaval das cidades históricas mineiras nos programas e ações desse Ministério.
Nº 209/2015 – Do Sr. Tiririca – Sugere ao Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior que sejam
tomadas providências no sentido de que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
no âmbito da economia da cultura, desenvolva programa de apoio específico aos circos.
Nº 210/2015 – Do Sr. Júlio Delgado – Sugere a inclusão do tofacitinib no rol de substâncias autorizadas pela Anvisa
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
Nº 9/2015 – Do Sr. Max Filho – Propõe que a Comissão de Educação realize ato de fiscalizaçãoe e controle no
Programa de Financiamento Estudantil (FIES) a fim de acompanhar a continuidade da execução do programa
fente aos cortes orçamentatários e mudanças nas regras de funcionamento.
Nº 10/2015 – Do Sr. Pastor Franklin – Propõe que a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática realize, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, auditoria de natureza operacional sobre os procedimentos adotados pelo Poder Executivo para análise do processo que outorga concessão à Rede de Rádio
e Televisão Tiradentes Ltda. para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, no município de Belém, Estado do Pará.
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Nº 11/2015 – Do Sr. Pastor Franklin – Propõe que a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática realize, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, auditoria de natureza operacional sobre os procedimentos adotados pelo Poder Executivo para análise do processo que outorga concessão à Televisão Brasil
Limitada para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens, no município de São José dos Campos, Estado de São Paulo.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 242/2015 – Do Sr. Darcísio Perondi – Requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Saúde informações sobre o andamento da regulamentação do uso de novas tecnologias no combate à dengue e à febre chikungunya no Brasil.
Nº 243/2015 – Do Sr. Arnaldo Faria de Sá – Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre a qualidade do serviço de correspondências e encomendas dos Correios.
Nº 244/2015 – Da Srª. Cristiane Brasil – Requer ao Senhor Ministro de Estado da Justiça, informações sobre as
tentativas de cooptação de jovens no País pelo Estado Islâmico.
Nº 245/2015 – Da Comissão Externa destinada a fazer levantamento in loco bem como acompanhar e fiscalizar
os fatos relativos ao cancelamento da construção das refinarias Premium I e Premium II, respectivamente nos
estados do Maranhão e do Ceará. – Requer informações ao Ministro de Estado de Minas e Energia, Sr. Eduardo
Braga, a respeito das Refinarias Premium I e Premium II.
REQUERIMENTO
Nº 1.184/2015 – Do Sr. Luis Tibé – Requerer a inclusão na Ordem do Dia do PL 7924/2014, que dispõe sobre o
subsídio do Defensor Público-Geral Federal e dá outras providências”.
Nº 1.185/2015 – Do Sr. Luis Tibé – Projeto de Lei n° 7922/2014, da Defensoria Pública da União, que: “Dispõe
sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos dos Servidores da Defensoria Pública da União, fixa o valor
de suas remunerações e dá outras providências”
Nº 1.186/2015 – Da Srª. Leandre – Requer a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei nº 6699, de 2002, que
“modifica dispositivo do Código Penal, e dá outras providências”.
Nº 1187/2015 – Do Sr. Ricardo Tripoli – Requer a desapensação do Projeto de Lei nº 2.833, de 2011, ao Projeto
de Lei Nº 4548 de 1998
Nº 1.188/2015 – Do Sr. Rômulo Gouveia – Requer a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei nº 3.180-A de
2004 que “Acrescenta art. ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, criando um novo
tipo penal”.
Nº 1189/2015 – Do Sr. Rômulo Gouveia – Requer o envio de voto de pesar pelo falecimento do Sr. AGRIPINO
BATISTA DE OLIVEIRA , ocorrido no dia 20 de março em Campina Grande/PB.
Nº 1190/2015 – Do Sr. Professor Victório Galli – Requer a convocação de Sessão Solene da Câmara dos Deputados em homenagens póstumas aos 150 anos de Marechal Rondon.
Nº 1191/2015 – Do Sr. Givaldo Carimbão – Requerem a instituição da Frente Parlamentar Mista Católica Apostólica Romana.
Nº 1.192/2015 – Do Sr. Roberto Britto – Requer a inclusão de pauta da PEC 308 de 2004,que Altera os arts. 21,
32 e 144, da Constituição Federal, criando as polícias penitenciárias federal e estaduais.
Nº 1.193/2015 – Do Sr. Otavio Leite – Solicita a retirada de tramitação do PROJETO DE LEI N.º 18, de 2015, que
estabelece diretrizes para o funcionamento de empresas que prestam serviços na área de atividade ou de condicionamento físicos.
Nº 1.194/2015 – Do Sr. Otavio Leite – Solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei N.º 22, de 2015, que estabelece que os programas de fomento, apoio e incentivo à cultura, empreendidos pela administração federal,
possam se estender a atividades e projetos que objetivem o desenvolvimento do Turismo Receptivo Brasileiro,
nos termos desta Lei.
Nº 1.195/2015 – Do Sr. Orlando Silva – Requer Moção de Congratulação as atrizes Fernanda Montenegro e Nathalia
Timberg pela postura humana, profissional e de repúdio as manifestações de ódio, preconceito e intolerância.
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Nº 1.196/2015 – Do Sr. Roney Nemer – Requer a convocação de Sessão Solene da Câmara dos Deputados em
Homenagem ao Lançamento da Campanha da Fraternidade 2016.
Nº 1.197/2015 – Do Sr. Roney Nemer – Requer a convocação de Sessão Solene da Câmara dos Deputados em
Homenagem ao Lançamento da Campanha da Fraternidade.
Nº 1.198/2015 – Do Sr. Roney Nemer – Requer a convocação de Sessão Solene da Câmara dos Deputados em
Homenagem ao Lançamento da Campanha da Fraternidade.
Nº 1.199/2015 – Do Sr. Ezequiel Teixeira – Requer a inclusão na ordem do dia do Projeto de Emenda à Constituição 339 de 2009 que altera a redação do §3º do art. 39 e do §1º do art. 42 da Constituição da República.
Nº 1.200/2015 – Do Sr. Subtenente Gonzaga – Requer o apensamento do PL 938, de 2015 ao PL 779, de 1995.
Nº 1.201/2015 – Do Sr. Celso Maldaner – Requer nos termos do Artigo 155 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei Complementar nº 271, de 2005.
Nº 1.202/2015 – Do Sr. Fausto Pinato – Requer o registro da Frente Parlamentar Brasil-China
Nº 1.203/2015 – Do Sr. Marcelo Belinati – Requer inclusão na Ordem do Dia da PEC nº 339 de 2009, que “Assegura o direito ao adicional noturno aos policiais militares, bombeiros militares e aos integrantes dos órgãos
de segurança pública”.
Nº 1.204/2015 – Da Srª. Bruna Furlan – Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário da Proposta de Emenda
Constitucional nº555/2006 que “Revoga o Art.4 da Emenda Constitucional 41 de 2003”.
Nº 1.205/2015 – Do Sr. Beto Rosado – Requer a convocação de Sessão Solene da Câmara dos Deputados para
comemorar e celebrar o Dia Nacional do Sertanejo, a se realizar aos 3 de maio de 2015.
Nº 1.206/2015 – Do Sr. Glauber Braga – REQUERIMENTO de inclusão na Pauta do Projeto de Lei Complementar nº
277, 2008, que “Regulamenta o inciso VII do art. 153 da Constituição Federal (Imposto sobre Grandes Fortunas)”.
Nº 1207/2015 – Do Sr. Alceu Moreira – Requer a desapensação do PL nº 175, de 2015, do PL nº 8.076, de 2014.
PROPOSIÇÕES DESPACHADAS
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 10, DE 2015
(Do Poder Executivo)
Mensagem nº 62/2015
Aviso nº 102/2015 – C. Civil
Altera a Constituição para dispor sobre a ação civil pública de extinção do direito de posse
ou de propriedade proveniente de atividade criminosa, improbidade administrativa ou enriquecimento ilícito.
DESPACHO: À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
Art. 1º A Constituição passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 129. ................................................................................................................................................................................ ..
....................................................................................................................................................................................................
X – promover inquérito civil e ação civil pública de extinção do direito de posse ou de propriedade,
e de todos os direitos sobre bem ou valor de qualquer natureza que sejam produto ou proveito de
atividade criminosa, improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, ou com as quais estejam
relacionadas, na forma da lei.
........................................................................................................................................................................................ ...” (NR)
“Art. 132-A. Compete à Advocacia-Geral da União e às Procuradorias dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios promover, concorrentemente com o Ministério Público, ação civil pública de
extinção do direito de posse ou de propriedade e de todos os direitos sobre bem ou valor de qualquer natureza, que sejam produto ou proveito de atividade criminosa, improbidade administrativa,
enriquecimento ilícito ou com as quais estejam relacionadas, na forma da lei.” (NR)
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 19 de março de 2015
EMI nº 00038/2015 MJ AGU CGU
Brasília, 18 de Março de 2015
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Submeto à superior deliberação de Vossa Excelência a anexa Proposta de Emenda à Constituição que
acrescenta o inciso X ao art. 129 da Constituição Federal e o art. 132-A para dispor sobre as funções institucionais do Ministério Público e da Advocacia Pública.
2. A iniciativa encontra respaldo em compromissos firmados pelo Brasil perante foros internacionais, que
remontam, especialmente à Convenção de Palermo (Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado
Transacional), promulgada por meio do Decreto nº 5.015, de 12 de março de 2004, e à Convenção de Mérida
(Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção), promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006.
3. Ambos os diplomas estabelecem a necessidade de os Estados Partes tomarem as medidas necessárias para permitir o confisco que no caso brasileiro exige, para além das hipóteses já existentes, o tratamento
por meio desse instrumento de extinção de propriedade ou posse, a partir de ação civil. Referida construção
jurídica é fruto de entendimentos compartilhados por diversos estudiosos da matéria, bem como tem sido amplamente discutida, em âmbito nacional, pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de
Dinheiro (Enccla), espaço que envolve diversos órgãos dos três Poderes da República, sob a coordenação do
Ministério da Justiça, na busca por unir esforços no enfrentamento aos desafios da prevenção e repressão à
corrupção e à lavagem de dinheiro.
4. Nesse sentido, a presente proposta trata de tema que envolve restrição ao direito de propriedade.
Esse direito, embora não seja absoluto pela Constituição, somente está submetido à expropriação com base
em modificação constitucional, à esteira do que se observa pelo disposto no art. 243, que originariamente previa a expropriação e o confisco de terras e bens ligados ao tráfico de drogas. Referido dispositivo foi, inclusive,
objeto da Emenda Constitucional nº 81, de 5 de junho de 2014, e teve acrescentada a hipótese da exploração
do trabalho escravo como fundamento a tal despojamento do direito de propriedade.
5. Com efeito, conquanto um dos objetivos do Estado de Direito também seja a preservação do direito de
propriedade, este não mais será respaldado quando a propriedade advier de atividade criminosa, improbidade
administrativa e de enriquecimento ilícito. Para tanto, a presente iniciativa confere legitimidade ao Ministério
Público, à Advocacia-Geral da União e Procuradorias Estaduais, Municipais e Distrital para propositura da ação
civil pública de extinção de propriedade ou posse. Com isso, amplia-se para a matéria civil tema originariamente tratado apenas em sede de ações criminais, que demonstraram eficácia limitada para alcançar os objetivos
traçados mundialmente no enfrentamento à corrupção.
6. Assim, serão conferidas condições para que o Estado seja eficiente na prevenção e repressão à corrupção, atingindo um dos seus principais eixos de reprodução, que se dá por meio da aquisição, posse, propriedade e circulação de bens provenientes de práticas repudiadas socialmente.
7. São essas, Senhora Presidenta, as razões que nos levam a propor a Vossa Excelência o encaminhamento da proposta de emenda à Constituição em questão ao Congresso Nacional.
Respeitosamente,– Assinado por: José Eduardo Martins Cardozo, Luis Inacio Lucena Adams, Valdir
Moysés Simão.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 31, DE 2015
(Da Sra. Christiane de Souza Yared)
Altera a Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991, e Lei nº 7.798, de 10 de julho de
1989, para instituir contribuição adicional para financiamento da seguridade social incidente
sobre a receita da venda de veículos automóveis.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. A Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991, passa a vigorar acrescido do art. 3°-A:
“Art. 3°-A. A base de cálculo da contribuição mensal devida pelos fabricantes e importadores de veículos
automóveis, na condição de contribuintes e de substitutos das concessionárias e revendedoras varejistas,
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será obtida multiplicando-se o preço de venda do automóvel no varejo por 1,015 (um inteiro e quinze
milésimos).”
Art. 2º. A Lei nº 7.798, de 10 de julho de 1989, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º.......................................................................................................................................................................................
§ 5º Deduzir-se-á do valor do tributo a pagar, após a aplicação da alíquota, o valor do acréscimo da
base de cálculo previsto no art. 3º-A, da Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991.
§ 6º Do cálculo previsto no § 5º, não será gerado crédito tributário em caso de valor negativo.” (NR)
Art. 3º. Os recursos obtidos com o acréscimo da contribuição mensal previsto no art. 3º-A da Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991, deverão financiar, preferencialmente, ações de saúde para recuperação de pessoas politraumatizadas em decorrência de acidentes de trânsito.
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de noventa dias dessa data.
Justificação
Há vários anos, milhares de brasileiros se tornam vítimas por acidentes de trânsito. Conforme dados da
Polícia Rodoviária Federal, o ano de 2014 terminou o ano com 168.593 acidentes de trânsito. Destes, 100.396
resultaram em pessoas feridas, e mortes em 8.227 casos.
Apesar das estatísticas apontarem uma redução de 9,6% em comparação com 2013, a quantidade de
acidentes resulta em um grande número de pessoas que são levadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) em
busca de tratamentos. Também são numerosos os casos de pessoas que requerem auxílio-doença ou que se
aposentam por invalidez, bem como de pensões por morte decorrentes dos acidentes, o que prejudica o equilíbrio das contas da previdência social.
Assim, é importante que se busquem novas formas de financiamento para a seguridade social, com o
objetivo de compensar essa verdadeira tragédia nacional.
Nesse sentido, este Projeto de Lei Complementar (PLP) busca vincular uma parte das receitas obtidas com a
venda de veículos automotores com o financiamento da seguridade social, conforme o modelo adotado na Austrália.
Para isso, o PLP promove um aumento na base de cálculo da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) sobre a receita obtida na venda de automóveis em 0,15%. Em compensação, esse
valor é deduzido da base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), anulando os seus efeitos.
Ressaltamos que essa nova contribuição social não pretende resolver o problema do trânsito no Brasil,
que depende de investimentos em infraestrutura e de uma conscientização da população, por meio de campanhas educativas, mas o PLP busca melhorar o atendimento daqueles que sofreram com a violência no trânsito em nosso país.
Dessa forma, esperamos contar com o apoio dos nobres parlamentares a fim de ver aprovada a presente proposição.
Sala das Sessões, em 18 de março de 2015,– Deputada Christiane Yared.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 33, DE 2015
(Do Sr. Baleia Rossi)
Altera a Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 2003, que relaciona atividades
sujeitas ao Imposto sobre Serviços de qualquer natureza – ISS.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Altere-se o subitem 14.05 da Lista de serviços anexa à Lei Complementar n.º 116, de 31 de julho
de 2003, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“14.05 – recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos
não destinados à industrialização ou comercialização”.
Art. 2º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
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Justificação
Apesar dos questionamentos a respeito da incidência do ISS e do ICMS, a Constituição Federal estabelece no inc. IX, da letra “b”, do art. 155, que o ICMS, da competência tributária dos Estados e do Distrito Federal,
incide “sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios.”
Com efeito, o Decreto-Lei n.º 406, de 31 de dezembro de 1968, em sua lista de serviços fixava que o ISS
não incidiria sobre “objetos não destinados à Industrialização ou comercialização”, permitindo então, coerentemente, a incidência do ICMS nesses casos.
Com a emissão da Lei Complementar n.º 116, em 31 de julho de 2003, no entanto, tal entendimento
foi alterado, passando o ISS a incidir sobre “objetos quaisquer”, abrangendo, portanto, campo de incidência
do ICMS.
A presente proposição pretende tão-somente restabelecer o texto original do Decreto-Lei 406/68, sanando equívocos ocorridos por ocasião da aprovação da Lei Complementar n.º 116/03, tornando mais preciso
o texto legal.
Pelo alcance da matéria, estamos certos da aprovação deste projeto de lei complementar, que pretende
aprimorar a legislação tributária.
Sala das Sessões, em 19 de março de 2015.– Deputado Baleia Rossi.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 35, DE 2015
(Do Sr. Chico Lopes)
Estabelece cláusulas sociais de proteção aos trabalhadores nos contratos de financiamentos
firmados com agências financeiras oficiais de fomento ou seus agentes financeiros.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A concessão ou renovação de financiamentos por agências financeiras oficiais de fomento ou por
seus agentes financeiros deverá ser condicionada à criação de postos de trabalho ou à restrição à demissão
imotivada durante período convencionado, respeitados os elementos de natureza econômica e financeira necessários à viabilidade dos projetos financiados.
Parágrafo único. O Poder Executivo fixará a relação entre os valores financiados e número de empregos
a gerar ou manter, podendo estabelecer exigências distintas conforme as especificidades da atividade econômica de que se tratar.
Art. 2º Os interessados em obter crédito junto às agências financeiras oficiais de fomento apresentarão
projeto específico no qual indicarão a meta de ampliação de empregos ou de restrição da demissão imotivada,
sem prejuízo das demais exigências relativas aos financiamentos concedidos por aquelas entidades.
Parágrafo único. Aprovado o financiamento, a meta de geração ou manutenção de empregos indicada
pelo tomador de crédito integrará o contrato de financiamento, que preverá sanções para o descumprimento
da cláusula social.
Art. 3º As agências financeiras oficiais de fomento deverão encaminhar ao Congresso Nacional, até o último dia do mês subsequente de cada ano, relatório pormenorizado sobre as operações realizadas, indicando
número de operações de financiamento realizadas e seus respectivos valores.
§ 1º As informações de que trata o caput discriminarão os setores produtivos beneficiados, as localidades dos empreendimentos e a estimativa dos impactos econômicos gerados pelos projetos, notadamente em
termos de geração de emprego e renda.
§ 2º Em todos os casos, as normas de proteção ao sigilo bancário deverão ser observadas.
Art. 4º A concessão ou renovação de quaisquer empréstimos ou financiamentos pelas agências financeiras oficiais de fomento não será permitida para instituições cujos dirigentes sejam condenados por assédio
moral ou sexual, racismo, trabalho infantil, trabalho escravo ou crime contra o meio ambiente.
Art. 5º As desonerações de tributos às empresas serão condicionadas à criação de postos de trabalho ou
à restrição à demissão imotivada.
Art. 6º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
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Justificação
O projeto de lei complementar apresentado visa a definir parâmetros objetivos para as contrapartidas
sociais a serem prestadas pelos tomadores de crédito junto às agências financeiras oficiais de fomento.
Originalmente a matéria foi proposta pelo então senador Inácio Arruda (PCdoB-CE) durante a tramitação
da Medida Provisória nº 453/2009, e agora a retomamos na Câmara dos Deputados.
É consabido que a concessão de crédito por tais entidades visa beneficiar atividades voltadas ao desenvolvimento e à ampliação do bem-estar da população, em linha com o mandamento constitucional segundo
o qual o sistema financeiro deve ser estruturado de modo a promover o desenvolvimento equilibrado do País
e a servir aos interesses da coletividade.
Por outras palavras, o Estado direciona recursos para a oferta de financiamentos a fim de ver cumpridos determinados objetivos. Nada mais natural e desejável, então, do que a definição com clareza de metas a
serem alcançadas, o que pode facilitar o controle da efetividade de políticas públicas e sua eventual revisão.
É certo, ainda, que não merece prosperar uma definição reducionista de desenvolvimento, que se limite
a considerar o aumento de produtividade e a eficiência econômica, sem manifestar preocupação direta com
os cidadãos e o seu acesso a direitos fundamentais. A intervenção do Estado na economia, caso não se atentasse para a efetiva melhoria na qualidade de vida das pessoas, seria incompatível com nossa Constituição,
que tanto apreço manifesta pela busca do pleno emprego, pela redução de desigualdades sociais e regionais,
pelos direitos dos trabalhadores, entre outros valores e orientações que não deixam dúvidas acerca da relevância do combate ao desemprego.
Nesse sentido, propõe-se a inclusão, nos contratos de financiamento firmados por agências financeiras
oficiais de fomento ou seus agentes financeiros, de cláusulas cujo objetivo seja a proteção de trabalhadores,
por meio da criação de empregos ou da restrição à demissão imotivada em períodos determinados.
É de se ter presente que, mesmo quando se trata de empréstimos e financiamentos concedidos por instituições financeiras sem qualquer vínculo ou subordinação com o Estado, há hipóteses em que são impostas
condicionantes aos contratos firmados entre bancos e entidades congêneres, de um lado, e seus clientes, de
outro. É o caso das normas sobre responsabilidade socioambiental das instituições financeiras.
O mesmo raciocínio exposto até aqui se aplica a desonerações tributárias, uma vez que, se o Estado admite recolher menor valor de tributos para beneficiar determinado segmento da economia, evidentemente
alguma contrapartida há de ser esperada. E, novamente, a definição de qual seja tal retorno apenas pode contribuir para a avaliação da efetividade de determinada política econômica e das políticas públicas em geral.
Em suma, a proteção ao trabalhador é uma meta consagrada constitucionalmente que deve integrar a
agenda estatal e vincular benefícios estendidos à iniciativa privada, seja sob a forma de direcionamento de
crédito, seja sob a forma de desoneração tributária.
Sala das Sessões, em 19 de março de 2015.– Deputado Chico Lopes.
PROJETO DE LEI Nº 35, DE 2015
(Do Sr. Sergio Vidigal)
Acrescenta parágrafos aos arts. 40 e 55 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para dispor
sobre a exigência de contratação de presidiários e egressos pelas empresas contratadas para
a execução de obras ou serviços a serem executados em estabelecimentos prisionais.
DESPACHO: APENSE-SE AO PL 4014/2012.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 40 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte § 5º:
“Art. 40. ....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
§ 5º Nas licitações para obras ou serviços a serem executados em estabelecimentos prisionais, a
Administração pode exigir que a contratada venha a empregar presidiários e egressos para a execução do contrato, nos quantitativos, termos e condições estabelecidos no edital de licitação.” (NR)
Art. 2º O art. 55 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte § 4º:
“Art. 55. ....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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§ 4º Nos contratos referentes a obras ou serviços a serem executados em estabelecimentos prisionais,
quando constar do edital a exigência de que trata o § 5º do art. 40 desta Lei, deverão constar do contrato os
quantitativos, termos e condições a que estará sujeita a contratada, em cumprimento à exigência de emprego
de presidiários e egressos para a execução do contrato.” (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, não se aplicando a licitações cujos editais já
tenham sido publicados.
Justificação
Trata-se a presente proposta de reapresentação do Projeto de Lei nº 6808, de 2010, de autoria da Ex-Deputada Federal Sueli Vidigal, do meu partido, com o objetivo de dispor sobre a exigência de contratação de
presidiários e egressos pelas empresas contratadas para a execução de obras ou serviços a serem executados
em estabelecimentos prisionais.
Referido projeto foi arquivado nos termos do artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
mas mantém-se oportuno e atual, como se pode ver das razões que o justificaram à época de sua apresentação:
“É de extrema importância a adequação da prestação dos serviços penitenciários, como forma de garantir a eficiência do governo federal na gestão desses serviços.
Torna-se imperiosa a promoção da dignidade da pessoa humana, enquanto presidiária e egressa, concretizando o modelo de Estado Democrático de Direito brasileiro.
É fundamental o trabalho para o presidiário e para o egresso, como forma de garantir seus direitos fundamentais à ressocialização.
O Governo Federal, na formulação e concretização das suas respectivas políticas públicas penitenciárias,
além de empreender melhorias e adequações na prestação dos serviços aludidos, deve buscar alternativas
consentâneas com a Constituição Federal.
Considerando as disposições da Lei de Execução penal, notadamente àquelas pertinentes ao trabalho
dos presidiários e dos egressos; conto com os meus nobres pares para aprovação desse projeto”.
Desta forma, por concordar com os argumentos despendidos na justificativa colacionada, que demonstra a necessidade da proposta, cujo autor entendeu oportuna a sua reapresentação, espero aprovação rápida
do presente Projeto de Lei, na forma do Substitutivo apresentado Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público.
Sala das Sessões, em 02 de fevereiro de 2015.– Dep. Sérgio Vidigal, Deputado Federal – PDT/ES.
PROJETO DE LEI Nº 543, DE 2015
(Do Sr. William Woo)
Acrescenta novo parágrafo ao artigo 101 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1.990 – Estatuto da
Criança e do Adolescente.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Esta lei acrescenta parágrafo ao artigo 101 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1.990 – Estatuto da
Criança e do Adolescente.
Art. 2º Acrescente-se o seguinte parágrafo ao artigo 101 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1.990 – Estatuto
da Criança e do Adolescente:
“Art. 101....................................................................................................................................................................................
§2º Para a execução das medidas de proteção previstas nesta Lei, no intuito de auxiliar os Conselhos
Tutelares no cumprimento de suas atribuições, as autoridades judiciárias das Varas Especiais da Infância e da Juventude poderão constituir corpo de Comissários Voluntários da Infância e da Adolescência, de conduta e reputação comprovadamente ilibadas, por meio de regulamentação própria.” (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Há imensa e patente deficiência dos meios de controle, fiscalização e execução das medidas de proteção
às crianças e adolescentes, previstas na Lei 8.069, de 13 de julho de 1.990. Nos 18 anos de vigência do Estatu-
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to da Criança e do Adolescente – ECA, não foi possível atingir o nível de amparo pretendido pelo legislador à
época, em razão da insuficiência de recursos para tal.
Hoje o número de adolescentes envolvidos com o tráfico de entorpecentes, narco-dependentes, alcoólatras ou aliciados para as mais diversas modalidades de crime organizado é assombroso. Nas grandes cidades,
são comuns as cenas de adolescentes ingerindo bebidas alcoólicas, nos milhares de estabelecimentos noturnos. Por sua vez, os Conselhos Tutelares são insuficientes para que as ações necessárias à aplicação do Estatuto
sejam devidamente cumpridas.
Visando a correção de tamanha deficiência da aplicação da Lei, propõe-se a criação dos Comissários da
Infância e da Adolescência, subordinados aos Juízes Titulares das Varas Especializadas da Infância e da Juventude.
Razões estas que conferem imperatividade à presente iniciativa, motivada pela necessidade de resguardar a juventude brasileira e o futuro de nossa nação.
Assim, em face do patente interesse público deste Projeto, espera-se contar com o apoio e com a receptividade dos Nobres Pares.
Sala das Sessões, em 3 de março de 2015.– Deputado William Woo, PV/SP.
PROJETO DE LEI Nº 632, DE 2015
(Do Sr. Alberto Fraga)
Altera a Lei n52 7.289, de 18 de dezembro de 1984, modificada pela Lei nº 7.475, de 13 de maio
de 1986 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), e a Lei nº 7.479,
de 2 de junho de 1986 (Estatuto do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal), modificando o
tempo de serviço prestado pelos militares femininos do Distrito Federal.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei 7.475, de 13 de maio de 1986, passa a vigorar acrescido do art. 91-A.
“Art. 91-A. A transferência a pedido, para a reserva remunerada será concedida ao militar que a requerer, desde que conte no mínimo com 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e 25 (vinte e cinco)
anos se mulher.”
Art. 2º. O artigo 92 da Lei 7.479, de 2 de 1986, passa a vigorar da seguinte forma:
“Art. 92. A transferência a pedido para a reserva remunerada será concedida ao militar que a requerer, desde que conte no mínimo com 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos
se mulher.” (NR)
Art.3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
As atividades dos policiais militares caracterizam-se pela imensa variedade da natureza das situações
que defrontam-se diariamente, bem como pelo estado de incerteza e de permanente risco pessoal, o que a faz
ser uma atividade altamente desgastante, tanto pelo aspecto físico quanto psicológico.
Submetidos a tais condições de trabalho e a uni regime jurídico inflexível e impessoal, decorrência do
interesse público, os policiais são submetidos a estafantes jornadas de trabalho, defrontando-se seguidamente com situações extremas.
Defensores da Lei, muitas vezes não podem socorre-se dos mesmos institutos jurídicos que as demais
pessoas. Não têm os mesmos privilégios dos demais trabalhadores, tampouco podem reivindicar direitos constitucionais garantidos a “qualquer do povo”. A própria ideia de liberdade para o policial é muito diferente da
expressa noção que a maioria das pessoas tem.
Não é de se esperar que esses profissionais possam resistir por anos a fio a uma carga anormal de trabalho,
que muitas vezes passa de 80 (oitenta) horas semanais, ultrapassando, em alguns casos, o limite do suportável.
Se é uma carga excessiva para qualquer policiai, excede principalmente à constituição física feminina.
Inobstante o dever para com a sociedade e com a justiça, permanece nesses policiais a condição de serem
mulheres. Apesar da grande vontade que acompanha todos os policiais femininos, é inegável que não podem
submeter-se às mesmas agruras que os homens.
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Tal proposta não deve ser encarada como privilégio, mas como um reconhecimento pela coragem e determinação daquelas mulheres que defendem a moral, a justiça, a paz e o bem comum por 25 (vinte e cinco)
anos seguidos, tomando-se merecedoras dessa distinção.
De forma semelhante e justa é dado o tratamento que foi concedido aos professores e enfermeiros,
acrescido que em quase todos os estados da Federação essa modalidade já foi adotada.
Absolutamente convencido de que a presente iniciativa representa aperfeiçoamento ao ordenamento
jurídico federal, contribuindo para mais uma medida de justiça, conto com o imprescindível apoio dos colegas
parlamentares em favor de sua aprovação.
Sala das Sessões, em 9 de março de 2015.– Deputado Alberto Fraga, DEM/DF.
PROJETO DE LEI Nº 659, DE 2015
(Do Sr. Professor Victório Galli)
Altera dispositivo da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997- Código de Trânsito Brasileiro
para tornar obrigatório o uso de placa e veículos de duas ou três rodas.
DESPACHO: APENSE-SE AO PL 4986/2013.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. O Art. 115, § 6º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997- Código de Trânsito Brasileiro, passa
a vigorar com as seguintes alterações:
“Art.115.....................................................................................................................................................................................
§ 6º – Os veículos de duas ou três rodas são obrigados o uso da placa dianteira.. (NR).
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor após a data de sua publicação.
Justificação
Este projeto simples, mas, que seguramente irá proteger cada vez mais os cidadãos de bem desse país,
sofre algumas resistências por parte daqueles que olham só para o lado da estética de seus veículos.
Ao refletimos sobre as atuais modalidades de crimes praticados em nosso País, nos deparamos com uma
onda crescente de ilícitos envolvendo veículos de duas rodas (Motos). Precisamos encurtar ou diminuir os índices de roubos, assaltos e outros ilícitos envolvendo bandidos sobre duas rodas.
A sinalização dianteira (placa) deixará mais notória a identificação do veículo, facilitando anotação e filmagem da placa afim de coibir a ação de criminosos que se utilizam de tais veículos.
Reconhecemos que cidadãos de bem não concordam com uso de placa na dianteira de suas motos, mas
temos que entender que a vida é mais importante do que a estética de seus veículos automotores. Nesse sentido
estamos ciente de que este projeto dificultará mais ainda a ação dos bandidos em cima desse tipo de veículos.
Sala das Sessões, em 10 de março de 2015.– Deputado Professor Victório Galli.
PROJETO DE LEI Nº 721, DE 2015
(Da Sra. Clarissa Garotinho)
Altera o art. 39 da Lei nº 10741 de 1º de outubro de 2003 garantindo gratuidade no transporte
público urbano e semi urbanos aos maiores de 60 anos.
DESPACHO: APENSE-SE AO PL 3525/2008.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
Art. 1º – Fica alterado o art. 39 da Lei nº 10741 de 1º de outubro de 2003 que passará a ter a seguinte
redação:
“Art. 39.Aos maiores de 60 (sessenta) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente
aos serviços regulares.
§ 1o Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça
prova de sua idade.

Março de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 27

283

§ 2o Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão reservados 10% (dez por cento) dos
assentos para os idosos, devidamente identificados com a placa de reservado preferencialmente para
idosos. (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Após 5 anos de tramitação no congresso A lei federal nº 10.741 de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do
Idoso) foi aprovada por unanimidade, tanto na Câmara dos Deputados quanto no senado. A Lei tem o intuito
da regulamentação das garantias dos idosos.
Desde então a família, a comunidade e o Poder Público têm o dever de garantir ao idoso, com absoluta
prioridade, os direitos assegurados a qualquer cidadão.
Através desta Lei, todo brasileiro a partir dos sessenta anos de idade passam a ser considerados idosos
e por tanto a possuir uma séries de benefícios instituídos como:
I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população;
II – preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas;
III – destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso;
IV – viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais
gerações;
V – priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar,
exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência;
VI – capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços aos idosos;
VII – estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo
sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento;
VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais.
IX – prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda.
X – 50% de desconto em espetáculos culturais
A exceção estabelecida no Estatuto do Idoso está relacionada à gratuidade no transporte urbano. Todas
as garantias estabelecidas neste estatuto valem a partir dos sessenta anos, porém a gratuidade nos transportes
só é garantida ao idoso a partir dos sessenta e cinco. A lei ainda diz que fica a critério da legislação local garantir este benefício aos idosos a partir dos sessenta anos. Ora, os idosos de todas as cidades brasileiras não são
os que possuem idade a partir dos 60 anos? Por quê só em relação ao transporte urbano coletivo municipal o
legislador deixou uma lacuna entre os 60 e 65 anos? Não há qualquer justificativa para esta exceção. Por todo
exposto solicito aos nobres colegas a aprovação desta proposta.
Sala das Sessões, 10 de março de 2015.– Deputada Federal Clarissa Garotinho, PR/ RJ.
PROJETO DE LEI Nº 732, DE 2015
(Do Sr. Assis do Couto)
Altera o art. 16 da Lei n. 12.512, de 14 de outubro de 2011, para dispor sobre a participação
das cooperativas no Programa de Aquisição de Alimentos – PAA.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO
RURAL E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei acrescenta dispositivo na Lei n. 12.512, de 14 de outubro de 2011, que “institui o Programa de Apoio à Conservação Ambiental e o Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais; altera as Leis
nºs 10.696, de 2 de julho de 2003, 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e 11.326, de 24 de julho de 2006“, referente
a participação das cooperativas no Programa de Aquisição de Alimentos – PAA.
Art. 2º O art. 16, da Lei n. 12.512, de 14 de outubro de 2011, passa a vigorar acrescido do seguinte § 5º:
“Art.16.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
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§ 5º Nas operações realizadas com cooperativas formadas, exclusivamente, por agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem na Lei n. 11.326, de 24 de julho de 2006, e que operem
somente com produtos oriundos de seus associados, os instrumentos contratuais devem exigir, unicamente, a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP Jurídica) da sociedade cooperativa. (NR)”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, definido em um único artigo de lei quando de sua criação
(art. 19, da Lei n. 10.696, de 2 de julho de 2003), recebeu um conjunto de novos dispositivos no processo de
conversão da Medida Provisória n. 535, de 2011 (Lei n. 12.512, de 14 de outubro de 2011).
Foi destinado um capítulo da norma para contemplar a dinâmica adquirida pelo programa com sua expansão e consolidação, bem como para superar entendimentos equivocados quanto à relação que se estabelece entre uma cooperativa e seus cooperados.
Justamente por isso é que o § 2º do art. 16 estabeleceu que “nas aquisições realizadas por meio de cooperativas dos agricultores familiares e dos demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei
no 11.326, de 24 de julho de 2006, a transferência dos produtos do associado para a cooperativa constitui ato
cooperativo1, previsto na Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971”.
Era comum a exigência de emissão de documento fiscal quando, por exemplo, um cooperado depositava na cooperativa sua produção para comercialização, processamento ou agroindustrialização, residindo o
erro no fato de não ser compreendido que existe identidade entre cooperados e cooperativa.
Ou seja, a cooperativa é a reunião dos cooperados, e não uma organização a eles distinta.
Mesmo com as referências feitas na lei, as falhas relativas ao tratamento conferido às cooperativas no
âmbito do PAA persistiram e se agravaram.
O Decreto n. 7.775, de 4 de julho de 2012, que regulamenta a Lei n. 12.512, de 2011, ao dispor sobre “o
valor máximo anual ou semestral para aquisições de alimentos, por unidade familiar, cooperativa ou por demais
organizações formais da agricultura familiar”, previu que os limites das organizações fornecedoras respeitarão
àqueles estabelecidos por unidade familiar.
Esse entendimento, que se pretendia ver superado, estava antes previsto no Decreto n. 6.447, de 7 de
maio de 2008, já revogado, que dispunha sobre o “art. 19 da Lei no 10.696, de 2 de julho de 2003, que institui o
Programa de Aquisição de Alimentos”.
Baseado nesses dispositivos, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, determina a exigibilidade
de as cooperativas indicarem, em cada um dos projetos firmados com a entidade, quais serão os agricultores
familiares responsáveis pela produção e entrega dos alimentos adquiridos por meio do PAA.
Explica-se: na comercialização de 1.000 kg (mil quilos) de feijão, e sendo a produção oriunda de diversos
agricultores familiares, a cooperativa precisa especificar quantos quilos cada um deles produziu. Situação mais
complexa e inaceitável ocorre quando se trata de produto processado ou industrializado em agroindústria de
pequeno porte. Como é possível dizer quem e qual a extensão da participação de cada agricultor familiar no
caso da venda de iogurte de frutas produzido pela cooperativa, por exemplo.
Em síntese, a aquisição passa a ser tratada como individualizada e sujeita a muitas restrições e condicionantes. Anula-se e despreza-se a figura da cooperativa quando outro deveria ser o entendimento adotado.
É notório que o desenvolvimento econômico da agricultura familiar depende da organização cooperativa de seus integrantes, o que deve ser incentivado pelo Estado2. Por isso a propositura do presente projeto
de lei, que pretende ver estabelecida como política permanente a valorização e o respeito às sociedades cooperativas no âmbito do PAA.
1 Definido, de acordo com a redação do art. 79, caput, da Lei n. 5.764/1971, como aqueles “praticados entre as cooperativas e seus associados, entre

estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais”, não implicando “operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria” (parágrafo único, art. 79, da Lei n. 5.764/1971).

2 Por meio da Resolução n. 64/136, a Organização das Nações Unidas determinou o ano de 2012 como de atenção especial ao cooperativismo, afirmando

“que as cooperativas, em suas diferentes formas, promovem a máxima participação possível de todas as pessoas no desenvolvimento econômico e
social, incluídas as mulheres, os jovens, as pessoas de idade, as pessoas com necessidades especiais e os povos indígenas, sendo cada vez mais um fator
chave do desenvolvimento econômico e social, contribuindo para a erradicação da pobreza”. No mesmo documento, encorajou a) “todos os Estados
Membros, assim como as Nações Unidas e todos os demais envolvidos, a aproveitarem o ano como uma forma de promover as cooperativas e aumentar
a conscientização da sua contribuição para o desenvolvimento social e econômico”; e b) “os governos a manter, sob revisão, de forma apropriada, as
medidas legais e administrativas que regulam as atividades das cooperativas, a fim de estimular o crescimento e a sustentabilidade das cooperativas num
ambiente socioeconômico que muda rapidamente para, entre outros, proporcionar um nível de atuação frente à outras empresas sociais e comerciais,
incluindo incentivos fiscais e acesso aos serviços financeiros e ao mercado”.
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Destaca-se que a referência a cooperativas formadas, exclusivamente, por agricultores familiares, faz-se
necessária em razão de somente esse público ser elegível para atuação no Programa de Aquisição de Alimentos.
Sala das Sessões, em 12 de março de 2015.– Dep. Assis do Couto, PT/PR.
PROJETO DE LEI Nº 733, DE 2015
(Do Sr. Lucas Vergilio)
Dispõe sobre normas de seguro privado, altera dispositivos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 (Código Civil), e dá outras providências.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-3555/2004.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Os intervenientes do contrato de seguro são obrigados a agir com lealdade e boa fé, prestando
informações completas e verídicas sobre todas as questões envolvendo a formação, execução e renovação do
contrato.
Art. 2º. É autorizada a oferta, execução ou disponibilização de contratos fora do estabelecimento, inclusive em domicílio, ou sem a presença física simultânea do consumidor e fornecedor, através de telefone, de
reembolso postal, por meio eletrônico ou remoto, com ou sem intermediação.
§ 1º. É autorizada a contratação de seguros à distância mediante solicitação do interessado, obedecidas
as disposições do caput.
§ 2º. O órgão regulador da atividade de seguro regulamentará, no que couber, os casos previstos no caput, padronizando as cláusulas necessárias das respectivas operações.
Art. 3º. O corretor de seguros responde por seus atos e omissões.
§ 1º. São atribuições dos corretores de seguros, no exercício da profissão:
I – a identificação do risco e do interesse que se pretende garantir;
II – a recomendação de providências que permitam a obtenção da garantia de seguro;
III – a identificação e recomendação da modalidade de seguro que melhor atenda as necessidades
do segurado e beneficiário;
IV – a identificação e recomendação da seguradora;
V – a assistência ao segurado, quando das tratativas, da celebração e da vigência do contrato, bem
como na regulação e liquidação do sinistro; e
VI – a assistência ao segurado na renovação e preservação da garantia de seu interesse.
§ 2º. O corretor de seguro não pode participar dos resultados obtidos pela seguradora, devendo agir
com total independência, quando atuar de forma autônoma ou como representante do segurado.
§ 3º. A renovação ou prorrogação do seguro pode ser intermediada por outro corretor, da livre escolha do segurado ou estipulante.
Art. 4º. O corretor de seguro é responsável pela efetiva entrega ao destinatário dos documentos e outros
dados que lhe forem confiados, no prazo máximo de cinco dias.
Parágrafo único. Sempre que for conhecido o iminente perecimento de direito, a entrega deve ser feita
em prazo hábil.
Art. 5º. Nos casos de resolução, resilição ou rescisão contratual, ou de devolução de prêmio previstos em
lei, deve o corretor ou a sociedade corretora restituir a comissão à seguradora, proporcionalmente ao valor do
prêmio devolvido ou não recebido pela seguradora.
Parágrafo único. Nos casos de alterações de prêmio por erro de cálculo na proposta ou por ajustamentos
negativos, deverá o corretor restituir a diferença de corretagem.
Art. 6º. Sem prejuízo do disposto no Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, estipulante é a pessoa natural ou jurídica, que contrata seguro em favor ou por conta de terceiros, seja segurado ou grupo de
segurados.
§ 1º. O estipulante poderá acumular a condição de beneficiário.
§ 2º. O estipulante não representa a sociedade de seguro perante o grupo por ele representado.
§ 3º. A falta do recolhimento dos prêmios recebidos de segurados, participantes ou portadores de títulos nos prazos devidos, sujeita o estipulante à multa, imposta pelo órgão fiscalizador, de importância igual ao
dobro do valor dos prêmios por ele retidos, sem prejuízo da ação penal que couber.
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§ 4º. O estipulante de seguro coletivo representa os segurados e beneficiários durante a formação, a vigência e a execução do contrato, respondendo perante estes e a seguradora por seus atos e omissões.
§ 5º. Sob pena de ineficácia, o documento apresentado pela seguradora para a adesão ao seguro; as
respostas ao questionário; e as declarações de ciência nele contidas deverão ser prestadas e assinadas pelo
segurado ou por seu representante legal.
§ 6º. O estipulante poderá substituir processualmente o segurado e o beneficiário para exigir, em favor
destes, o cumprimento das obrigações derivadas do contrato.
§ 7º. Cabe ao estipulante, além de outras atribuições que decorram da lei ou de convenção, assistir ao
segurado.
Art. 7º. O estipulante deverá cumprir as obrigações e os deveres do contrato, salvo os que por sua natureza devam ser cumpridos pelo segurado ou beneficiário.
§ 1º. As quantias eventualmente pagas ao estipulante de seguro coletivo pelos serviços prestados ao
grupo segurado deverão ser informadas com destaque aos segurados nas propostas de adesão, questionários
e demais documentos do contrato.
§ 2º. O estipulante de seguro de pessoas é o único responsável, para com a seguradora, pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais, incluída a de pagar o prêmio.
§ 3º. Nos seguros facultativos o estipulante é mandatário dos segurados.
§ 4º. Nos casos de seguros legalmente obrigatórios, o estipulante equipara-se ao segurado para os efeitos de contratação e manutenção do seguro.
Art. 8º. Acrescente-se à Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), os seguintes dispositivos:
“Art. 757-A. A eficácia do contrato de seguro depende da existência de interesse legítimo.
§ 1º. A superveniência de interesse legítimo torna eficaz o contrato, desde então.
§ 2º. Se parcial o interesse legítimo, a ineficácia não atingirá a parte útil.
§ 3º. Se impossível a existência do interesse, o contrato é nulo.”
“Art. 757-B. Extinto o interesse, resolve-se o contrato com a redução proporcional do prêmio, ressalvado
o direito da seguradora às despesas realizadas.
Parágrafo único. Ocorrendo redução relevante do interesse, o valor do prêmio será proporcionalmente
reduzido, ressalvado o direito da seguradora às despesas realizadas.”
“Art. 759-A. A cobertura provisória, cujo prazo não excederá sessenta dias, não deverá terminar antes do
início da cobertura acordada como objeto do contrato de seguro ou do momento em que o proponente receber do segurador a comunicação de rejeição definitiva da proposta de seguro, conforme o caso.”
“Art. 760-A. O contrato garante os riscos pré-determinados, relativos à espécie de seguro contratada.
§ 1º. Os riscos excluídos e os interesses não indenizáveis devem ser descritos de forma clara e inequívoca.
§ 2º. Havendo divergência entre os riscos delimitados no contrato e os previstos no modelo de contrato, ou nas notas técnicas e atuariais apresentados ao órgão fiscalizador competente, prevalecerá o texto mais
favorável ao segurado.
§ 3º. Quando o segurador se obriga a garantir interesses e riscos diversos, deve a contratação preencher
os requisitos exigidos para a garantia de cada um dos interesses e riscos abrangidos pelo contrato, sendo que
a extinção ou nulidade de uma garantia não prejudicará as demais.”
“Art. 760-B. Nos seguros com previsão de renovação automática, a seguradora deverá, pelo menos trinta
dias antes de seu término, cientificar o contratante de sua decisão de não renovar ou das eventuais modificações que pretenda fazer para a renovação.
§ 1º. O segurado poderá recusar o novo contrato a qualquer tempo antes do início de sua vigência, bastando que, para isso, não efetue o pagamento do prêmio.
§ 2º. A seguradora cientificará o segurado até cinco dias antes da data de renovação de que trata o caput, na hipótese em que não houver modificações do contrato.”
“Art. 761-A. Ocorre seguro cumulativo quando a distribuição entre várias seguradoras for feita pelo segurado ou estipulante por força de contratações independentes, sem limitação a uma cota de garantia.
§ 1º. Nos seguros cumulativos de dano, o segurado deverá comunicar a cada uma das seguradoras sobre
a existência dos contratos com as demais.
§ 2º. Será reduzida proporcionalmente a importância segurada de cada contrato celebrado quando a
soma das importâncias seguradas nos seguros cumulativos de dano superar o valor do interesse, desde que
haja coincidência de garantia entre os seguros cumulados.
§ 3º. A redução proporcional prevista no parágrafo anterior não levará em conta os contratos celebrados
com as seguradoras que se encontrarem insolventes.”
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“Art. 762-A. Quando o contrato de seguro for nulo ou ineficaz, o segurado de boa-fé terá direito à devolução do prêmio, deduzidas as despesas realizadas.”
“Art. 763-A. O prêmio deverá ser pago à vista, salvo convenção em contrário.
§ 1º. A mora relativa à prestação única ou à primeira parcela de prêmio resolve de pleno direito o contrato, salvo convenção em contrário.
§ 2º. Na hipótese de resolução ou resilição do contrato por falta de pagamento de parcela do prêmio
que não a primeira, o segurado terá direito ao correspondente ajustamento do prazo de cobertura do seguro
contratado, segundo tabela própria, aplicável a risco agravado.
§ 3º. A suspensão da cobertura, assim como a resolução do contrato, dependem da prévia notificação do
segurado ou beneficiário que terão o prazo de quinze dias para purgar a mora, ressalvado o disposto no art. 397.
§ 4º. A notificação deve ser feita por carta registrada remetida para o último endereço do segurado informado à seguradora, ou outro meio idôneo, e conter as advertências de que o não pagamento no novo prazo
suspenderá a garantia.
§ 5º. Caso o segurado recuse a recepção ou por qualquer razão não seja encontrado no último endereço
informado à seguradora, o prazo previsto no § 3º deste artigo terá início na data da frustração da comunicação.
§ 6º. Caberá execução para a cobrança do prêmio.”
“Art. 763-B. A proposta de seguro poderá ser revogada pelo proponente desde que a revogação chegue
ao segurador antes do recebimento, pelo proponente, da aceitação da proposta de seguro.”
“Art. 764-A. Desaparecido o risco, resolve-se o contrato com a redução do prêmio pelo valor equivalente
ao risco a decorrer, ressalvado o direito da seguradora às despesas realizadas.
Parágrafo único. Não caberá redução proporcional do prêmio se o risco desapareceu em virtude da ocorrência de sinistro indenizável.”
“Art. 767-A. O interesse alheio, sempre que conhecido, deve ser declarado à seguradora no momento
da contratação.
§ 1º. Presume-se que o seguro é por conta própria, salvo quando, em razão das circunstâncias ou dos
termos do contrato, a seguradora conheça ou deva conhecer que o seguro é em favor de terceiro.
2º. Na contratação do seguro em favor de terceiro, ainda que decorrente de cumprimento de dever previsto em outro contrato, não poderá ser suprimida a escolha da seguradora e do corretor por parte do estipulante do seguro.
§ 3º. O beneficiário será identificado pela lei, por ato de vontade anterior à ocorrência do sinistro ou, a
qualquer tempo, pela titularidade do interesse garantido.
§ 4º. Sendo determinado o beneficiário a título oneroso, a seguradora e o estipulante deverão, tão logo
quanto possível, entregar-lhe cópia da proposta e do contrato de seguro.”
“Art. 773-A. O contrato é nulo quando qualquer das partes souber, desde o momento de sua conclusão,
que o risco é impossível ou que já se realizou.”
“Art. 777-A. O contrato de seguro não pode ser interpretado ou executado em prejuízo da coletividade
de segurados, ainda que em benefício de um ou mais segurados ou beneficiários, nem promover o enriquecimento injustificado de qualquer das partes ou de terceiros.
Parágrafo único. Se da interpretação de quaisquer documentos elaborados pela seguradora, tais como
peças publicitárias, impressos, instrumentos contratuais ou pré-contratuais, resultarem dúvidas, contradições,
obscuridades ou equívocos, estes serão resolvidos no sentido mais favorável ao segurado, ao beneficiário ou
ao terceiro prejudicado.”
“Art. 777-B. As condições particulares do seguro prevalecem sobre as especiais e estas sobre as gerais,
na forma da lei.”
“Art. 777-C. As cláusulas referentes à exclusão de riscos e prejuízos ou que impliquem restrição ou perda
de direitos e garantias são de interpretação restritiva quanto à sua incidência e abrangência, e serão escritas
de forma destacada e de fácil compreensão para o segurado.
Parágrafo único. É vedada a interpretação ampliativa que desequilibre a estrutura técnica e atuarial do
ramo ou modalidade da operação de seguro.”
Art. 9º. A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 757. Pelo contrato de seguro, a seguradora se obriga, mediante o recebimento de prêmio equivalente, a garantir interesse legítimo do segurado ou do beneficiário contra riscos predeterminados.
Parágrafo único. Só podem pactuar contratos de seguro sociedades que se encontrem devidamente
autorizadas na forma da lei.” (NR)
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“Art. 758. O contrato de seguro prova-se por todos os meios admitidos em direito, vedada a prova exclusivamente testemunhal.
§ 1º. Os seguros poderão também ser contratados por meio eletrônico ou remoto, conforme dispuser o
órgão regulador de seguros.
§ 2º. As comunicações do proponente, segurado ou beneficiário, relativas ao contrato de seguro, deverão ser feitas por escrito, ou por meio digital ou remoto.
§ 3º. A proposta de seguro pode ser efetuada pelo segurado, pelo estipulante ou pela seguradora.
§ 4º. A proposta feita pela seguradora não poderá ser condicional e deverá conter, em suporte duradouro a ser mantido à disposição dos interessados, todos os requisitos necessários para a contratação, o conteúdo
integral do contrato e o prazo máximo para sua aceitação.
§ 5º. A seguradora não poderá invocar omissões de sua proposta.
§ 6º. A aceitação da proposta feita pela seguradora somente se dará pela manifestação expressa de vontade ou ato inequívoco do destinatário.” (NR)
“Art. 759. A celebração ou alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta
assinada pelo proponente, por corretor de seguros habilitado ou outro representante legal, exceto quando a
contratação se der por meio de bilhete.
§ 1º. A proposta deverá conter os elementos essenciais à análise do risco com vistas à sua aceitação.
§ 2º. A seguradora terá o prazo de quinze dias para manifestar-se sobre a proposta, contados do seu
recebimento, podendo solicitar uma única vez documentos complementares, durante o referido prazo, que
ficará suspenso até a entrega da documentação.
§ 3º. O disposto no § 2º não é aplicável, excepcionalmente, aos seguros de ramos ou modalidades cuja
formulação técnica não seja compatível com o prazo ali estabelecido.
§ 4º. A ausência de manifestação por escrito, da sociedade seguradora, no prazo previsto neste artigo,
caracterizará a aceitação tácita da proposta.” (NR)
“Art. 762. O contrato pode ser celebrado para toda classe de risco, salvo vedação legal.
Parágrafo único. São nulas as garantias, sem prejuízo de outras vedadas em lei:
I – de interesses patrimoniais relativos aos valores das penalidades aplicadas em virtude de atos cometidos pessoalmente pelo segurado que caracterizem ilícito penal, e II – contra risco proveniente
de ato doloso do segurado, do beneficiário ou de representante de um ou de outro, salvo quando
o ato doloso for praticado contra o representado.” (NR)
“Art. 769. O segurado deverá comunicar à seguradora, assim que tiver conhecimento, fatos ou circunstâncias que possam concorrer para o agravamento relevante do risco.
§ 1º. É relevante o agravamento que, conhecido pela seguradora, resulte na elevação da taxa do prêmio
ou na não aceitação do seguro, por conduzir ao aumento da probabilidade de realização do risco ou à severidade de seus efeitos.
§ 2º. Depois de ciente, a seguradora deverá se manifestar sobre a aceitação do novo risco, com ou sem
cobrança de diferença de prêmio, ou sobre a não aceitação com a resolução do contrato, no prazo máximo de
quinze dias do recebimento da comunicação, sob pena de considerar irrelevante o agravamento.
§ 3º. A resolução deve ser feita por carta registrada com aviso de recebimento ou meio idôneo equivalente, devendo a seguradora restituir a eventual diferença de prêmio, deduzidas as despesas realizadas.
§ 4º. No agravamento intencional por parte do segurado ou beneficiário, a resolução por parte da seguradora produzirá efeitos desde o momento em que os riscos foram agravados.
§ 5º. A seguradora não responderá pelas consequências do ato praticado com a intenção de aumentar
a probabilidade ou tornar mais severos os efeitos do sinistro.
§ 6º A seguradora não se exime de garantir os riscos contratuais nos quinze dias compreendidos entre
o recebimento da comunicação de agravamento de riscos sem culpa do segurado, a que se refere o caput e
sua decisão.” (NR)
“Art. 770. Havendo relevante redução do risco, o valor do prêmio será proporcionalmente reduzido, ressalvado o direito da seguradora às despesas realizadas.” (NR)
Art. 779. Nos seguros de dano, as despesas com medidas adequadas para evitar o sinistro iminente ou
atenuar seus efeitos, mesmo que realizadas por terceiros, correm por conta da seguradora até o limite máximo
contratado na apólice, com a correspondente redução da garantia do seguro.
§ 1º. A obrigação da seguradora subsistirá ainda que as medidas não tenham surtido o efeito desejado.
§ 2º. Não constituem despesas de salvamento as realizadas com prevenção ordinária, incluída qualquer
espécie de manutenção.
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§ 3º. A seguradora suportará as despesas efetuadas com a adoção de medidas de salvamento a que este
artigo se refere, podendo ainda custear as que excedam o limite previsto no caput, caso o segurado contrate
cobertura específica para esta finalidade e pague o prêmio correspondente.” (NR)
“Art. 785. Salvo disposição em contrário, admite-se a transferência do contrato a terceiro com a alienação
ou cessão do interesse segurado, obrigando-se o cessionário no lugar do cedente, devendo ser a seguradora notificada da cessão, que deixará de ser eficaz quando não for efetivada nos trinta dias posteriores à transferência.
§1°. A cessão não ocorrerá quando o adquirente exercer atividade capaz de aumentar o risco ou não
preencher os requisitos exigidos pela técnica de seguro, hipóteses em que o contrato será resolvido com a devolução proporcional do prêmio, ressalvado o direito da seguradora às despesas realizadas.
§ 2°. Caso a cessão implique alteração da taxa de prêmio será feito o ajuste e creditada a parte favorecida.
§ 3°. As bonificações, taxações especiais e outras vantagens personalíssimas do cedente não se comunicam ao novo titular do interesse.
§ 4º. A seguradora que ceder sua posição contratual a qualquer título, no todo ou em parte, sem concordância prévia do segurado e seus beneficiários conhecidos, será solidariamente responsável com a seguradora cessionária.
§ 5º. A cessão do contrato por iniciativa da seguradora, mesmo quando autorizada, mantém a cedente solidária com a cessionária quando esta for ou tornar-se insolvente no prazo de até vinte e quatro meses.
§ 6º. A cessão dos seguros obrigatórios ocorre de pleno direito com a transferência do interesse.” (NR)
“Art.787.....................................................................................................................................................................................
§ 1º.............................................................................................................................................................................................
§ 5º. Nos seguros de responsabilidade civil facultativo, o terceiro não terá ação direta em face da seguradora para pleitear indenização securitária prevista no contrato de seguro, podendo acioná-la
desde que o segurado também figure no polo passivo.” (NR)
“Art. 789. Nos seguros de pessoas, o capital segurado é livremente estipulado pelo proponente, que pode
contratar mais de um seguro sobre o mesmo interesse, com o mesmo ou diversos seguradores.
§ 1º. O capital segurado, conforme convencionado, será pago sob a forma de renda ou de pagamento único.
§ 2º. É lícita a estruturação de seguro sobre a vida e a integridade física com prêmio e capital variáveis.” (NR)
“Art. 794. Nos seguros de vida ou de acidentes pessoais, bem como nos planos de previdência complementar aberta, ambos com cobertura para o caso de morte, é livre a indicação do beneficiário e, no caso de
morte do contratante, o capital estipulado não está sujeito a dívidas do segurado, nem se considera herança
para todos os efeitos de direito.” (NR)
“Art. 798. O beneficiário não terá direito ao recebimento do capital quando o suicídio do segurado, ainda que não intencional, ocorrer nos dois primeiros anos contados do início de vigência do primeiro contrato.
§ 1°. Quando o segurado aumentar o capital, o beneficiário não terá direito à quantia acrescida, ocorrendo o suicídio nos dois anos seguintes.
§ 2°. É vedada a fixação de novo prazo de carência na hipótese de renovação ou de substituição do contrato.
§ 3°. O suicídio é equiparado à morte natural para a determinação da existência da garantia e do capital
garantido, vedada a exoneração da seguradora fundada na pré-existência.
§ 4°. É nula cláusula de exclusão de cobertura em caso de suicídio.
§ 5°. É assegurado o direito à devolução da reserva matemática, quando o seguro pressupuser sua constituição.” (NR)
Art. 10. Os contratos de seguros referidos no art. 19 da Lei Complementar nº 126, de 15 de janeiro de
2007, serão celebrados exclusivamente no País.
§ 1º. A lei brasileira regerá os contratos que devam ser celebrados exclusivamente no País.
§ 2º. Todos os documentos referentes aos seguros contratados exclusivamente no País devem ser escritos na língua portuguesa.
Art. 11. Sem prejuízo da responsabilidade prevista em lei, a omissão na contratação do seguro obrigatório determina a responsabilidade objetiva daquele que se achava obrigado a contratar pela indenização aos
beneficiários até o valor máximo pelo qual poderia ser contratado o seguro.
Parágrafo único. Os acionistas controladores, sócios e administradores de sociedade empresária são
pessoal e solidariamente responsáveis pelo pagamento da indenização, nos termos deste artigo, quando pessoalmente culpados pela não contratação do seguro obrigatório.
Art. 12. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou
por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não (Seguro DPVAT), é um seguro de responsabilidade civil, operado
por consórcio de seguradoras administrado por uma seguradora na condição de líder do consórcio.
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Parágrafo único. Nas ações judiciais relativas ao Seguro DPVAT, a petição inicial será instruída com o
pedido da indenização feito à seguradora integrante do consórcio e, ainda, da correspondente recusa ao
pagamento ou, se não houver, da prova do decurso do prazo legal de trinta dias, sem manifestação da seguradora requerida.
Art. 13. Para os fins desta Lei, considera-se cosseguro a operação de seguro em que duas ou mais sociedades seguradoras, com decisão do segurado, distribuem entre si os riscos de determinada apólice, sem solidariedade entre elas, arcando cada uma exclusivamente com a sua cota de garantia, salvo previsão contratual
diversa.
§ 1º. O cosseguro poderá ser documentado em uma ou em várias apólices com o mesmo conteúdo.
§ 2º. Os documentos probatórios do contrato deverão destacar a existência do cosseguro, seus participantes e as quotas assumidas individualmente e, se for o caso, a seguradora administradora da apólice.
§ 3º. Se o contrato não identificar a seguradora administradora da apólice, o segurado pode considerar
administradora qualquer uma delas, devendo dirigir-se sempre à mesma.
Art. 14. Pelo contrato de resseguro, a resseguradora, mediante o recebimento do prêmio, garante o interesse da seguradora contra os riscos próprios de sua atividade, decorrentes da celebração e execução de
contratos de seguro.
§ 1º. Nos contratos de resseguro prevalecerão as condições livremente pactuadas entre segurador e ressegurador, respeitadas as disposições previstas na legislação em vigor.
§ 2º. A resseguradora, salvo disposição em contrário, não responde, com fundamento no negócio de
resseguro, perante o segurado, o beneficiário do seguro ou o prejudicado, excetuada a hipótese prevista no
parágrafo único, do art. 14, da Lei Complementar nº 126, de 15 de janeiro de 2007.
Art. 15. As prestações de resseguro adiantadas à seguradora, em caso de sinistro, deverão ser imediatamente utilizadas para adiantamento ou pagamento da indenização ou capital ao segurado, beneficiário ou
prejudicado.
Art. 16. Demandada para revisão ou cumprimento do contrato de seguro que motivou a contratação de
resseguro facultativo, a seguradora, no prazo da contestação, deverá promover a notificação judicial ou extrajudicial da resseguradora, comunicando-lhe o ajuizamento da causa, salvo disposição contratual em contrário.
§ 1º. A resseguradora poderá intervir na causa como assistente simples.
§ 2°. A seguradora não poderá opor ao segurado, ao beneficiário ou ao terceiro prejudicado o descumprimento de obrigações por parte de sua resseguradora.
Art. 17. A retrocessão, para fins desta Lei, é a operação pela qual a resseguradora repassa, por meio de cessão, a outra resseguradora, ou a seguradora, a totalidade ou parte das responsabilidades aceitas em resseguro.
Art. 18. A previdência complementar aberta é regida pela Lei Complementar nº 109, de 29 de março de
2001, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições desta Lei e da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
Art. 19. O caput do art. 18, da Lei nº. 4.594, de 29 de dezembro de 1964, passa a vigorar com a redação
seguinte:
“Art. 18. As sociedades de seguros, por suas matrizes, filiais, sucursais e representantes, somente poderão receber proposta de contrato de seguros:
......................................................................................................................................................................................... ...(NR)
Art. 20. Fica revogado o art. 775, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
Art. 21. Esta Lei entrará em vigor cento e oitenta dias após a data de sua publicação.
Justificação
O presente projeto de lei tem por objetivo trazer à análise da 55ª Legislatura desta Casa, o resultado do
importante trabalho da Comissão Especial do Projeto de Lei nº 3555/04 – Normas Gerais Contrato Seguro Privado.
O consubstanciado relatório da Comissão Especial, apresentado na forma do segundo Substitutivo
apresentado pelo Relator, Deputado Armando Vergílio, foi produto de várias audiências públicas, e de um
“Seminário sobre a Nova Lei Geral de Seguros”, realizado nesta Casa, em 08/11/12.
Nessas oportunidades, autoridades, inclusive o próprio autor do PL 35555/2004, o atual Ministro da
Justiça, Senhor José Eduardo Cardozo, além de representantes diversos do setor de seguros foram ouvidos a
respeito do tema.
Pôde-se observar, ao longo das diversas exposições proferidas nos debates, que o projeto em questão,
decisivamente, na forma como apresentado originalmente, e substitutivos, por ampla maioria não contaram
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com a aprovação ou aceitação por parte dos diversos agentes econômicos que operam no mercado segurador
e entidades a ele vinculadas, principalmente pelo Órgão Regulador e o Fiscalizador de Seguros (SUSEP), além
de representantes da administração direta do Poder Executivo.
Se para uns, o PL nº 3555/2004 trataria de um novo marco regulatório, desnecessário por sinal, para outros, constitui num engessamento inaceitável, passível de comprometer o pujante crescimento do setor nos
últimos anos, ressalte-se, apoiado justamente na legislação em vigor, a qual merece necessários ajustes pontuais, os quais estão contidos no projeto de lei, que ora apresentamos.
Durante os trabalhos da referida Comissão Especial, também sobressaíram divergências quanto à suficiência do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor para o adequado disciplinamento das relações
contratuais atuais do mercado de seguros, situação essa que não corroboramos em hipótese alguma.
Em sentido contrário, nos pareceram completamente injustas as críticas feitas ao Código Civil de 2003,
a pretexto de justificar o que consta do PL 3555/2004.
Ademais, não justifica essa mutilação tão precoce do atual Código Civil, o qual foi fundado na observância da função social do contrato, na boa fé objetiva e nos princípios da socialidade, eticidade e efetividade,
elaborado por juristas pátrios dos mais qualificados e renomados, e que, data vênia, trataram do contrato de
seguro da melhor forma e precisão.
Convém ressaltar que, além da doutrina, o Poder Judiciário, ao longo da vigência do Código Civil (artigos 757 a 802), vem sedimentando importante cultura acadêmica e jurisprudências aplicadas às relações do
mercado segurador.
Indiscutivelmente, trata-se de acervo importantíssimo que não deve ser desconsiderado, o que seria, no
caso, uma possibilidade de um quadro real de estabelecimento de insegurança nos litígios em curso no Poder
Judiciário, o que, por si só, é injustificável.
Por seu turno, o nosso Código de Defesa do Consumidor-CDC, também aplicável à atividade securitária,
por sua vez, vem se constituindo em importante e eficaz instrumento de proteção de segurança das relações
contratuais e de consumo no mercado de seguros, situação esta também que se mostra indiscutível.
Dessa forma, não vislumbramos qualquer necessidade de edição de uma lei específica sobre contrato de
seguros, que possa sobrepor ao já existente, mas sim, repisando, efetivar a instrumentalização de uma revisão,
adaptação e consolidação das disposições contidas no Código Civil que tratam do tema, além de pequenas
outras alterações, conforme prevê as disposições deste projeto de lei, as quais são suficientes ao ordenamento
para regular a matéria na sua plenitude, com plena segurança jurídica.
Prosseguindo, todos foram unânimes quanto à atual pujança que vem demonstrando o mercado segurador e ressegurador nos últimos anos, bem como as suas perspectivas positivas e reais de crescimento, para
os próximos anos, como fomento para a nossa economia e o nosso bem estar social.
Além do dinamismo próprio do setor, o pano de fundo a justificar esse otimismo, como é compreensível, são os expressivos índices de crescimento registrados e, ainda, os eventos esportivos e as grandes obras
de infraestrutura relacionadas às rodovias, aos aeroportos e usinas hidroelétricas, bem como os investimentos
voltados ao Programa de Aceleração do Crescimento – PAC e a exploração do pré-sal – todos esses eventos
envolvendo vultosos contratos de seguro e, por consequência, de resseguro.
Dados desse mercado, em síntese, revelam que foram movimentados, em 2013, em torno de 294,2 bilhões em prêmios diretos de seguros, saúde suplementar, contribuições previdenciárias e em títulos de capitalização, o que significou 6,1% do PIB. Tais prêmios e contribuições serviram para incrementar provisões que
se elevaram a R$ 490,5 bilhões, valor superior aos R$ 432,7 bilhões de 2012. As provisões também garantiram
o pagamento de indenizações de sinistros, benefícios assistenciais e resgates de planos previdenciários e de
capitalização no valor de R$ 140,2 bilhões, em 2013 (2,9% do PIB). http://www.tudosobreseguros.org.br/sws/
portal/pagina.php?l=267.
Como se observa, o setor de seguros desempenha papel fundamental em qualquer política de desenvolvimento, pois, como gerador de poupança interna, sustenta a partir dessa poupança, políticas de
crescimento e de desenvolvimento, incrementando a geração de riquezas, de empregos diretos e indiretos,
como é nosso caso.
A par dessa grandeza econômica, há de se destacar a relevância social da atividade securitária, pela proteção que oferece à vida humana, à saúde da família, o futuro dos descendentes, além da proteção das atividades profissionais, dos patrimônios materiais e imateriais.
Conscientes da importância do mercado de seguros e de resseguros para o País, e com a preocupação
de não vir a ser interrompida, a qualquer título, sua comprovada trajetória crescente de franco desenvolvimento é que trazemos para esta nova Legislatura, o importante trabalho da referida Comissão Especial e de seu
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relator, Deputado Armando Vergílio, especialista e profundo conhecedor do setor de seguros, capitalização e
previdência, com passagem marcante pelo comando da SUSEP.
Esperamos, pois, que o texto que apresentamos tenha o necessário equilíbrio entre os interesses do país,
dos consumidores e de todos os agentes econômicos envolvidos, quais sejam: as seguradoras, as resseguradoras, os corretores e os segurados.
Enfim, entendemos que, quando e sempre que necessários, os ajustes cabíveis ao mercado segurador
deverão ser pontuais, mediante normas complementares ou infralegais, de modo a se evitar eventual comprometimento de seu desenvolvimento e de seus resultados, chamando a atenção, evidentemente, para a necessidade de revisão e oportuna atualização do Decreto-Lei nº 73/66.
Em resumo, consolidamos nosso entendimento a respeito da presente matéria, posicionando-nos, contrariamente, às proposições e substitutivos divergentes e apensados ao PL 3555/2004, ainda que bem intencionadas, mas que podem levar o mercado segurador, a uma possível intranquilidade ou engessamento, que
impeça, interrompendo ou arrefecendo a continuidade de sua robusta trajetória atual e futura, com prejuízos
indesejáveis e desnecessários para o setor e para o País.
Dessa forma, esperamos contar com o apoiamento de nossos ilustres Pares para aprovação do presente
projeto de lei.
Sala das Sessões, em 12 de março de 2015.– Deputado Lucas Vergílio.
PROJETO DE LEI Nº 736, DE 2015
(Do Sr. Baleia Rossi)
Dispõe sobre a manutenção de desfibrilador cardíaco em locais especificados de todo o território nacional e dá outras providências
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Esta Lei torna obrigatória a disponibilização de desfibrilador cardíaco em locais de grande concentração
de pessoas em todo o território nacional.
Os responsáveis por locais de grande concentração de pessoas ficam obrigados a disponibilizar desfibrilador cardíaco.
Parágrafo único. São considerados como locais de grande concentração de pessoas, para fins de cumprimento desta Lei:
I – centros de compras;
II – eroportos;
III – rodoviárias;
IV – eventos artísticos, esportivos e comerciais;
V – outros locais, indicados na regulamentação desta Lei.
Os responsáveis pela administração dos locais referidos no artigo 1º desta Lei proverão a aquisição, manutenção e contratação de recursos humanos para o adequado funcionamento do desfibrilador
cardíaco.
O desfibrilador cardíaco deverá estar disponível para uso durante todo o período em que os locais referidos no artigo 1º desta Lei registrarem a presença de público.
O descumprimento ao disposto nesta Lei sujeita o infrator às seguintes penas, sem prejuízo das demais
cominações legais:
I – multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigida anualmente de acordo com a variação do
índice de preços nacional utilizado para verificação do cumprimento das metas inflacionárias.
II- interdição do estabelecimento.
Parágrafo único. A multa pecuniária prevista no inciso I do caput deste artigo será duplicada a cada reincidência.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Justificação
No exercício de um de meus mandatos como deputado estadual paulista observei que ocorrências médicas como infarto e arritmias cardíacas não eram, já há tempos, casos raros em locais de grande concentração
popular. O que mais me preocupou à época é que, infelizmente, muitas vezes estes problemas acabavam em
óbito pela ausência de atendimento médico adequado e em tempo hábil.
Foi esta constatação que me fez apresentar na Assembleia Legislativa de São Paulo um Projeto que viria
a ser aprovado como a Lei 81/2007. Esta Lei foi pioneira em todo o Brasil, pois somente raras cidades tinham
legislação semelhante.
Tomei conhecimento que depois de aprovação desta Lei de minha autoria raros Estados da Federação
seguiram o exemplo de São Paulo, fato que, lamentavelmente, colaborou para a ocorrência de muitas mortes
em grandes concentrações de público em locais onde a presença do desfibrilador não era obrigatória.
A verdade cruel é que, pela ausência de uma Lei semelhante a que apresentei e consegui aprovar em São
Paulo, na maioria dos Estados da Federação, quando há casos de pessoas com problemas cardíacos graves em
locais de grande concentração popular, este tipo de socorro é realizado pelo Samu – Sistema de Atendimento
Móvel de Urgência.
O fato é que dificilmente a equipe do Samu chega ao local no máximo em cinco minutos, tempo adequado para desfibrilar o coração, ou seja, dar o choque necessário para que o órgão volte a bombear o sangue.
Segundo os mais renomados cardiologistas do País, o ideal é que o paciente infartado ou com arritmia cardíaca
receba socorros médicos adequados nos primeiros cinco minutos.
Este Projeto tem objetivo de corrigir esta distorção em nível nacional, oficializando uma iniciativa que,
uma vez adotada, com certeza evitará a perda de muitas vidas.
Sala das Sessões, em 12 de março de 2015.– Deputado Baleia Rossi.
PROJETO DE LEI Nº 737, DE 2015
(Do Sr. Baleia Rossi)
Dispõe sobre a criação do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal no âmbito da União Federal.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o programa de concessão de créditos aos adquirentes de bens e mercadorias e aos
tomadores de serviços, com o objetivo de incrementar a arrecadação tributária da União Federal por meio de
incentivo à solicitação de emissão de documentos fiscais.
Art. 2º A pessoa física ou jurídica adquirente de mercadoria, bem ou serviço de contribuintes do Pis/Pasep e Cofins, fará jus ao recebimento de créditos do Tesouro Nacional.
Art. 3º O beneficiário do programa, adquirente ou tomador, fará jus ao valor de até 30% (trinta por cento)
do Pis/Pasep ou da Cofins efetivamente recolhido pelo estabelecimento fornecedor ou prestador.
§ 1º Para fins de apuração do crédito a ser concedido aos beneficiários, serão observados:
I – a proporcionalidade entre o valor do documento fiscal referente à aquisição e o valor total dos documentos fiscais emitidos pelo estabelecimento fornecedor ou prestador, no respectivo mês, considerados os
documentos não cancelados e os com indicação do CPF ou do CNPJ do adquirente;
II – em relação a cada documento fiscal, o limite de 10% (dez por cento) para o Pis/Pasep e 5% (cinco por
cento) para a Cofins;
III – o total dos recolhimentos efetuados para o mês das respectivas aquisições;
IV – as correções efetuadas pelo contribuinte por meio de reenvio do Livro Fiscal Eletrônico para o respectivo mês.
§ 2º Os créditos previstos neste artigo não serão concedidos:
I – nas operações e prestações não sujeitas à tributação pelo Pis/Pasep e Cofins;
III – nas operações de fornecimento de energia elétrica, combustíveis líquidos ou gasosos e lubrificantes,
derivados ou não de petróleo, e na prestação de serviços de comunicação;
IV – na prestação de serviços bancários ou financeiros a que se refere o item 15 da lista anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003;
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V – se o adquirente for contribuinte do Pis/Pasep ou da Cofins, não optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições – Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar Federal
nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
VI – se o adquirente ou o tomador for órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta da
União, dos Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal;
VII – aos tomadores de serviços prestados por profissionais autônomos ou sociedades uni profissionais;
VIII – aos adquirentes de bens e mercadorias de feirante, ambulante ou produtor rural;
IX – na hipótese de documento:
a) inidôneo;
b) não hábil para acobertar a operação ou prestação;
c) que não identifique corretamente o adquirente ou tomador;
d) emitido mediante fraude, dolo ou simulação.
X – nas operações ou prestações de contribuintes optantes do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições – Simples Nacional como Microempresas cuja receita bruta seja, no ano calendário
anterior, igual ou inferior a R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
§ 3º O disposto no § 1º, III e IV, observará o prazo para consolidação dos créditos estipulados pelo Poder
Executivo.
Art. 4º Os créditos a que se refere esta Lei poderão ser utilizados como abatimento do valor do Imposto
sobre a Renda.
§ 1º A transferência de créditos de que trata esta Lei será permitida somente entre pessoas físicas.
§ 2º Não poderão utilizar ou transferir créditos os inadimplentes em relação a obrigações pecuniárias, de
natureza tributária ou não-tributária, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 3º Não será objeto de abatimento o Imposto de Renda relativo a ano-calendário no qual exista débito
vencido.
§ 4º Serão cancelados e estornados ao caixa do Tesouro Nacional os créditos não utilizados no prazo de
dois anos, contados do mês em que ocorreram as aquisições.
§ 5º As pessoas físicas ou jurídicas não contribuintes do imposto a que se refere este artigo poderão receber o crédito por meio de depósito em conta corrente ou poupança, mantida em instituição financeira do
Sistema Financeiro Nacional e indicada pelo beneficiário cadastrado no programa.
Art. 5º Ato do Poder Executivo, atendidas as demais condições previstas nesta Lei:
I – definirá o percentual de que trata o caput do art. 3º em razão da atividade econômica preponderante, do regime de apuração do imposto, do porte econômico ou da localização do fornecedor ou prestador;
II – estabelecerá cronograma de implementação do programa de que trata esta Lei, em função da atividade econômica preponderante do fornecedor ou prestador;
III – disciplinará prazos, forma de disponibilização, utilização, transferência e consolidação dos créditos.
Art. 6º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta do orçamento da União Federal, em programa
específico, a ser alocado na Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Art. 7º. Aplicar-se-á multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), na hipótese de o contribuinte:
I – quando solicitado, deixar de informar, no documento fiscal, os dados necessários à identificação do
adquirente;
II – deixar de informar, no Livro Fiscal Eletrônico – LFE, os dados necessários à identificação do adquirente, quando essas informações constarem no documento fiscal.
Parágrafo único. Nas hipóteses a que se referem os incisos I e II do caput, as multas serão aplicadas por
documento fiscal.
Art. 8º. O responsável contábil do contribuinte, constante do Cadastro Fiscal da Receita Federal do Brasil,
responde solidariamente pela multa a que se refere o art. 7º, nos termos do art. 1.177, parágrafo único, da Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil.
Art. 9º. A multa prevista no art. 7º será revertida para o Fundo de Modernização e Reaparelhamento da
Administração Fazendária – FUNDAF.
Art. 10. Ato do Poder Executivo disciplinará a concessão de crédito ao consumidor que tenha realizado
aquisição de mercadorias, bens e serviços cujos documentos fiscais não tenham sido regularmente escriturados no Livro Fiscal Eletrônico – LFE pelo fornecedor, desde que o consumidor tenha efetuado a respectiva
reclamação por meio da internet, no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos trinta dias após sua regulamentação.
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Justificação
O Estado de São Paulo adotou há alguns anos um programa tributário que ficou conhecido como “Nota
Fiscal Paulista”, medida que posteriormente também foi colocada em prática pela Prefeitura paulista.
Esta Lei que proponho incentiva com a liberação de crédito correspondente a até 30% do Pis/Pasep e
Cofins recolhido pelos vendedores, o consumidor pessoa física ou jurídica que exigir nota fiscal. O beneficiado
com tais créditos poderá usá-los para abater débitos relativos ao Imposto de Renda com o fisco federal.
A iniciativa foi apresentada originalmente como Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal e Projeto Nota
Fiscal Paulista. Os resultados gerados por esta Lei são muito animadores, pois ajudou a elevar a arrecadação
pública no Estado paulista e na Prefeitura paulistana e ainda contribuiu para a queda da sonegação fiscal.
Diante deste cenário, venho na condição de deputado federal, apresentar um Projeto de Lei inspirado na
Lei tributária colocada em prática pelo Governo do Estado de São Paulo e pela Prefeitura da Capital paulista.
Assim, estou convencido de que esta medida abrangendo todo o território nacional vai beneficiar todo
o Brasil, pois vai conscientizar nossa população da importância de se exigir a nota fiscal em suas compras.
Sala das Sessões, em 12 de março de 2015.– Deputado Baleia Rossi.
PROJETO DE LEI Nº 738, DE 2015
(Do Sr. João Campos)
Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que “Institui a Lei de Execução Penal”.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: DIREITOS HUMANOS E MINORIAS; SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 41, inciso X, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 41 .......................................................................................................................................................................................
X – visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados, sendo uma vez
ao mês no mínimo nos finais de semana; (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A lei de execução penal em seu artigo 41 cita que “Constituem direitos do preso”, inciso X receber visitas
de seu cônjuge, companheira, familiares e amigos, direito esse que infelizmente não tem sido respeitado como
deveria, pois o sistema carcerário tem sido falho nesse aspecto, ferindo tal direito indiretamente marcando o
dia de visita no horário de trabalho dos visitantes, ou seja, no meio da semana.
Atualmente em várias penitenciarias brasileiras marca-se o dia de visita do preso no meio da semana,
inclusive na capital do Brasil. Nos presídios de Brasília os dias de visitação são marcados todas as quartas e
quintas-feiras no horário das 09:00 as 15:00 horas, horário que geralmente todas as pessoas trabalham.
Para que esse direito que a lei garante ao preso possa ser corretamente seguido, apresentamos uma
solução na qual propomos que fosse transferido o dia de visita do preso para os finais de semana, sábados e
domingos, no mínimo uma vez por mês.
Por estas razões é que apresentamos a presente proposição que tem o escopo de analisar a aplicação
da Lei de Execução Penal nº 7.210/1984, especificamente no que tange o direito do preso de receber visitas de
seu cônjuge, familiares e amigos em dias determinados pelo Estado.
Sala da Comissão, em 13 de março de 2015.– João Campos, Deputado Federal.
PROJETO DE LEI Nº 739, DE 2015
(Do Sr. Nelson Marchezan Junior)
Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 – CLT, a fim de prever as penalidades de
multa e de apreensão nos casos de fabricação, importação, internação, venda, locação e uso
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de máquinas e equipamentos nacionais ou importados que não atendam especificações técnicas preconizadas nas normas brasileiras de segurança no trabalho.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO; 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.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei tem por objeto a previsão de multa e apreensão nos casos de fabricação, importação,
internação, venda, locação e uso de máquinas e equipamentos nacionais ou importados que não atendam
especificações técnicas preconizadas nas normas brasileiras de segurança no trabalho.
Art. 2º O Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido da seguinte redação:
“Art. 184. As máquinas e os equipamentos nacionais e importados deverão ser dotados de dispositivos
de partida e de parada, assim como de quaisquer outros mecanismos que se fizerem necessários, para a
prevenção de acidentes do trabalho, especialmente quanto ao risco de acionamento acidental, conforme
especificações técnicas preconizadas nas normas brasileiras de segurança no trabalho.
§1º É proibida a fabricação, a importação, a internação, a venda, a locação e o uso de máquinas e equipamentos que não atendam ao disposto neste artigo.
§2º O descumprimento das vedações constantes deste artigo será punido com multa em valor fixado em
regulamento e apreensão das máquinas e equipamentos.
§3º A multa de que trata o §2º será aplicada levando em consideração o valor do equipamento e o porte
da empresa.”(NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua publicação.
Justificação
Este projeto tem o objetivo de vedar uma prática comercial observada já há algum tempo, que tem trazido muitos danos não apenas à indústria brasileira de máquinas e equipamentos, mas, principalmente, à segurança dos trabalhadores que as operam.
O Brasil dispõe de uma alentada e minudente estrutura legal e regulatória concernente à segurança no
trabalho. Com efeito, a par do Decreto-Lei nº 5.452, de 01/05/43, e das regras técnicas oficiais, a Norma Regulamentadora NR-12 – Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, editada pelo Ministério do Trabalho
e Emprego, define referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para garantir a saúde
e a integridade física dos trabalhadores, tais como a previsão de obrigatoriedade da existência de dispositivo
de parada de emergência nos equipamentos.
Estabelece, ainda, requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho na fase de
projeto e na utilização de máquinas e equipamentos, e, ainda, para a fabricação, importação, comercialização
e exposição, em todas as atividades econômicas.
A regra se justifica em razão do elevado número de acidentes de trabalho. No período compreendido
entre os anos de 2011 a 2013, por exemplo, foram registradas 221.844 ocorrências, das quais 602 resultaram
em morte de trabalhadores que sofreram acidentes com máquinas.
O item 12.133 do texto hoje vigente da citada norma – cuja última atualização foi efetuada pela Portaria
MTE nº 1.893, de 09/12/13 – prevê, especificamente, que é proibida a utilização de máquinas e equipamentos
que não atendam ao disposto na NR-12. Desta forma, obriga-se que o maquinário produzido no Brasil cumpra
todos os requisitos exigidos pelo arcabouço legal e regulatório. Obviamente, espera-se que também as máquinas e equipamentos importados se adequem à normativa.
Tem-se observado, porém, que muitas indústrias têm comprado maquinário no exterior sem sua devida
adequação à legislação brasileira, mormente quanto ao previsto nas normas regulamentadoras do trabalho.
Alguns, acredita-se, por se dar conta da necessidade de proceder a numerosas e caras adaptações quando da
instalação dessas máquinas e equipamentos, já em solo brasileiro e com chances mínimas de devolução, apenas
quando da fiscalização pelos órgãos competentes. Mas, com certeza, em razão da falibilidade dessa fiscalização.
Verifica-se, assim, um triplo prejuízo: a vulnerabilidade do trabalhador ao operar as máquinas; o custo
adicional imprevisto a que se veem obrigados os empresários; e uma competição absolutamente desigual
contra fabricantes estrangeiros que não incluem as exigências da normativa brasileira nos projetos de seus
produtos, livrando-os, portanto, dos custos associados.
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É preciso, portanto, em suporte a essa realidade, que se dê ao Estado melhor instrumentalização para
que seus órgãos de controle façam dessas vedações, hoje em especial as da NR-12, uma proibição efetiva, o que
será feito, caso aprovado o presente projeto, sancionando o infrator com multa e apreensão dos equipamentos e máquinas não adaptadas à legislação brasileira de segurança no trabalho em máquinas e equipamentos.
Não nos parecendo adequado fixar os valores das multas na Lei, propomos que essa sanção seja fixada
em regulamento e aplicada segundo critérios objetivos, levando em consideração o valor do equipamento e
o porte da empresa.
Assim, acreditamos que este projeto contribuirá para proteger – tanto a indústria quanto o trabalhador
– desses recorrentes prejuízos, mediante a expressa vedação de fabricação, importação, internação, venda, locação e uso de máquinas e equipamentos que não atendam às exigências técnicas e de segurança do trabalho
preconizadas pela legislação brasileira.
Forte nessas razões, contamos com o apoio de nossos Pares congressistas para a aprovação desta proposta.
Sala das Sessões, em 13 de março de 2015.– Deputado Nelson Marchezan Júnior, PSDB/RS.
PROJETO DE LEI Nº 741, DE 2015
(Da Sra. Carmen Zanotto)
Acrescenta ao Art. 241-A, §1º da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente),inciso III.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA; CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º- O § 1º do artigo 241-A da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 241-A................................................................................................................................................................................
§1º...............................................................................................................................................................................................
III – deixar de prestar informações que detenham pelo domínio e armazenamento de informações
de dados veiculados na internet, solicitadas pelas autoridades competentes de forma célere os dados relativos à prática de atos criminosos ou infracionais.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
Justificação
Vivemos em um mundo cada vez mais inserto na internet, e a facilidade e velocidade com que as informações podem ser trocadas os crimes virtuais são facilmente percebidos no mundo real, tendo grande reflexo
no cotidiano da sociedade.
Em 2014, a sanção da Lei 12.965/2014 – Marco Civil da Internet- trouxe importantes avanços para a normatização de atividades que ocorrem na rede de computadores estabelecendo princípios, garantias, direitos
e deveres para o uso da internet no Brasil. A matéria, passou a prever como direitos dos usuários a inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, e também que o provedor
responsável pela guarda somente será obrigado mediante ordem judicial disponibilizar os registros, de forma
autônoma ou associada a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação
do usuário ou do terminal.
A falta de previsão de sanção caso não sejam atendidas essas solicitações, gera a impunidade de crimes
em razão da disponibilização tardia das informações solicitadas pelas autoridades.
Considerando a necessidade de dirimir essa lacuna que se encontram evidenciada em nosso ordenamento jurídico, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, por seu Centro de Apoio Operacional da Infância e da
Juventude apresentou sugestão para propositura de Projeto de Lei no sentido de normatizar sanções para as
empresas responsáveis pelo domínio e armazenamento de informações, caso não repassem de forma célere
os dados relativos à prática de atos criminosos ou infracionais.
Salienta-se que cada dia mais os criminosos se especializam para cometer os mais variados crimes, inclusive contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, sabendo que terão sua integridade garantida,
demonstra a necessidade da implantação de políticas que visem combater essas práticas.
Sala das Sessões, em 13 de março de 2015.– Deputada Carmen Zanotto, PPS/SC.
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PROJETO DE LEI Nº 743, DE 2015
(Do Sr. Miguel Lombardi)
Confere ao Município de Limeira, no Estado de São Paulo, o título de Capital Nacional da Joia
Folheada.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: CULTURA E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É conferido ao Município de Limeira, no Estado de São Paulo, o título de Capital Nacional da Joia Folheada.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O Município de Limeira localiza-se na região leste do Estado de São Paulo e tem população de 294.128
habitantes, segundo estimativa do IBGE em 2014. Importante polo industrial do interior paulista, o Município
tem se destacado especialmente na área da produção e comercialização de joias folheadas.
Desde 1938, Limeira é conhecida por seus excelentes ourives. A partir da década de 1980 iniciou um
processo de deslocamento da experiência desses profissionais para o ramo de joias folheadas. Com isso, o Município passou a ocupar o posto de maior fabricante de bijuteria bruta do País.
Localizada a 154 km da capital paulista, Limeira abriga o maior polo de joias folheadas da América Latina. Segundo dados do Sindicato da Indústria de Joalheria, Bijuteria e Lapidação de Gemas do Estado de São
Paulo (Sindijoias/SP), a cidade possui mais de 400 indústrias de micro, pequeno e médio porte produtoras de
joias. Um terço da população economicamente ativa de Limeira trabalha na cadeia produtiva da joia folheada.
As empresas de produtos acabados operam fortemente no mercado interno nacional, para onde destinam 80% da sua fabricação. A produção anual da cidade gira em torno de 20 mil itens, que são utilizados nos
mais diversos segmentos da indústria – como na calçadista, por exemplo. No Município de Limeira, são produzidos cerca de 200 toneladas de peças por mês, o que representa 60% da fabricação nacional de folheados.
Segundo o sistema FIESP/CIESP, o mercado de joias no Brasil movimenta cerca de R$ 940 milhões ao
ano. Desse total, o setor de joias folheadas representa 66%, o que significa algo em torno de R$ 620 milhões.
O Município de Limeira, tem visto o seu trabalho destacado e reconhecido nos mercados nacionais e internacionais. A cadeia produtiva de folheados vai desde os fornecedores da matéria prima e insumos, passando
pelos fabricantes de brutos, máquinas e equipamentos, banhos de galvanoplastia para terceiros, fabricantes de
folheados até chegar ao consumidor final, para que o setor se mantenha forte e a cada dia mais competitivo,
fazendo do município merecedor do titulo de Capital Nacional da Joia Folheada.
Uma feira multissetorial ocorre em Limeira/SP nos meses de março e agosto de cada ano. É um dos eventos
mais conceituados e especializados no ramo de joias folheadas, que reúne o maior polo de fabricantes do país, correspondendo a mais da metade da produção nacional e 90% do que o estado de São Paulo fabrica no ramo da joia
folheada, prata, bijuteria, aço inox e outros materiais, alavancando e movimentando diversos setores do mercado.
A feira movimenta a cada edição mais de R$ 50 milhões e recebe compradores das diversas regiões do
país e do exterior.
Durante os quatro dias em que há a exposição semestral da feira, há registros de que mais de dez mil
compradores passam pelo local em busca de networking e negócios, de vários estados do Brasil e de países
como Sri Lanka, Grécia, Colômbia, Índia, Nigéria, Peru, Chile, Estados Unidos, Suriname, Venezuela, Argentina,
Canadá, Itália, Emirados Árabes, Angola e Turquia. Este contexto, por si só, promove uma grande inserção econômica gerando um considerável potencial para o mercado interno bruto.
Por todas as razões expostas, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente proposta.
Sala das Sessões, em 13 de março de 2015.– Deputado Miguel Lombardi.
PROJETO DE LEI Nº 744, DE 2015
(Do Sr. Alberto Fraga)
Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, que trata dos crimes hediondos, e dá outras providências.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º. Esta Lei altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990.
Art. 2º Os artigos. 1º, 2º e 8º , da Lei nº 8072, de 25 de julho de 1990, passam a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes:
.....................................................................................................................................................................................................
IX – tortura;
X – tráfico de entorpecentes e drogas afins;
XI – terrorismo.
Art. 2º Os crimes hediondos, consumados ou tentados, são insuscetíveis de:
.....................................................................................................................................................................................................
II – fiança, liberdade provisória, prisão especial, ou livramento condicional;
§ 1º A pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmente em regime fechado, vedadas a concessão da suspensão condicional da pena e a substituição da pena de reclusão por pena
restritiva de direitos ou multa.
§ 2º Nos processos por crimes previstos neste artigo é obrigatória a decretação de prisão preventiva por ocasião do recebimento da denúncia, se o acusado estiver em liberdade. Não é aplicável nos
processos referentes a esses delitos, o art. 316 do Código de Processo Penal.
§ 3º A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei Nº 7.690, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes
previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade, devendo o juiz, ao prorrogá-la, determinar que ela se transforme
automaticamente em prisão preventiva, quando de seu término.
§ 4º Nos processos por crimes previstos neste artigo, não se aplica o art. 366 do Código de Processo
Penal, devendo ser decretada a revelia, com nomeação de defensor, se o réu, citado por edital não
comparecer ao interrogatório, prosseguindo-se nos demais termos do processo.
§ 5º O réu condenado pelos crimes previsto neste artigo não poderá apelar sem se recolher à prisão,
ainda que primário e de bons antecedentes. § 6º Nos processo pelos crimes previstos neste artigo,
ocorrerá excesso de prazo na prisão se, entre o dia do flagrante ou do cumprimento do mandado
de prisão preventiva ou temporária e o do encerramento da prova da acusação em juízo, transcorrer
lapso temporal superior a 180 (cento e oitenta) dias.
Art. 8º Será de três a seis anos de reclusão a pena prevista no art. 288 do Código Penal, quando se
tratar de crime de tortura, aplicando-se a essa pena, se for o caso, o aumento previsto no parágrafo
único do mesmo artigo.”
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Este projeto vem ao encontro dos verdadeiros anseios da sociedade, modernizando e aperfeiçoando a
lei dos crimes hediondos. Busca acabar com as lacunas previstas na legislação atual e que têm sido utilizadas
para deixar em liberdade, marginais da mais alta periculosidade.
Creio que com a tramitação deste projeto, com o seu amadurecimento nas comissões e na discussão
com os demais parlamentares e com a sociedade, estaremos dando um instrumento eficaz para a defesa do
cidadão. É salutar para o momento, propor um ponto final, na impunidade dos crimes hediondos, decorrente
das falhas legais.
Sala das Sessões, 16 de março de 2015.– Deputado Alberto Fraga, DEM/DF.
PROJETO DE LEI Nº 745, DE 2015
(Do Sr. Alberto Fraga)
Dispõe sobre promoções de servidores militares (Policia Militar e Corpos de Bombeiros Militar
do Distrito Federal), oriundos do Antigo Distrito Federal.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO; FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 54 RICD) E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° – Fica assegurada a promoção ao posto ou graduação imediata aos servidores inativos da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do antigo Distrito Federal, não beneficiados pelo decreto n° 544, de
18 de novembro de 1966.
Art. 2° – Os benefícios de que trata esta lei serão estendidos aos servidores militares inativos da reserva
remunerada, reformados e aos pensionistas militares.
Art. 3° – As despesas decorrentes da execução deste projeto de lei, correrão à conta dos recursos próprios da União.
Art. 4° – O disposto nesta lei somente produzirá efeitos a partir de sua publicação, não tendo caráter
retroativo.
Art. 5° – Este projeto de lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A Polícia Militar do Distrito Federal tem suas raízes fixadas na era colonial. Criada em 13 de maio de 1809
por Decreto de D. João VI.
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Antigo Distrito Federal foram incorporados ao Estado da
Guanabara, por força da Lei n° 3.752 de 14 de abril de 1960 e posteriormente por opção para o atual Distrito
Federal por ocasião da mudança da Capital da República.
A presente proposta visa corrigir uma situação que não foi equacionada e que precisa ser resolvida, principalmente como forma de proclamar a justiça a esses profissionais que de forma indispensável construíram
a história da Capital do Brasil e, por conseguinte foram da mesma forma, participes à consolidação do estado
democrático da nossa nação.
Os anos se passaram e coube a esta casa, em momento tão particular por que passa a segurança pública
do país, fazer prevalecer os direitos daqueles que por tantos anos contribuíram para essa mesma causa, dando
a própria vida pela do próximo.
Assim, por ser grande o alcance social, pois é grande a proposta que resgata direito e promulga a justiça,
solicito aos colegas parlamentares a aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, em 16 de março de 2015.– Deputado Alberto Fraga, DEM/DF.
PROJETO DE LEI Nº 748, DE 2015
(Da Sra. Rejane Dias)
Concede isenção do pagamento de passagens a pessoas com Distrofia Neuromuscular Progressiva e seus respectivos acompanhantes nos sistema de transporte coletivo interestadual
de todo o País.
DESPACHO: APENSE-SE AO PL 6175/2013.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
Art. 1º Fica assegurada a toda pessoa com Distrofia Neuromuscular Progressiva, e ao respectivo acompanhante, a isenção do pagamento de passagens no sistema de transporte coletivo interestadual de passageiros, de todo o País.
Art. 2° Para fazer jus ao benefício, a pessoa com Distrofia Neuromuscular Progressiva e o respectivo acompanhante deverão comprovar renda per capita mensal igual ou inferior a 01(um) salário mínimo.
Art. 3° Caberá ao beneficiário à comprovação, por laudo médico, da imprescindibilidade da presença do
acompanhante.
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta Lei a contar de sua publicação.
Justificação
A Distrofia Muscular Progressiva (DMP) engloba um grupo de doenças genéticas, que se caracterizam
por uma degeneração progressiva do tecido muscular. Por se tratar de uma doença degenerativa, o diagnóstico precoce e o tratamento em um Centro Especializado são fundamentais para diminuir a progressão da patologia e dar melhor condição de saúde ao paciente.
No Piauí, o Centro Integrado de Reabilitação (CEIR) auxilia no diagnóstico e realiza a reabilitação de pacientes com essa patologia. Contudo, o CEIR não tem capacidade para realizar um diagnóstico claro e preciso
(como biópsia muscular e estudo genético), o qual é realizado no Hospital das Clínicas em São Paulo, que é
para aonde esses pacientes são encaminhados.
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No referido hospital, os pacientes são avaliados por equipe médica nas áreas de cardiologia, neurologia
e pneumologia, além das avaliações da equipe técnica (fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais). Essa avaliação é periódica, sendo em média três vezes ao ano. Posteriormente, é encaminhado um laudo com orientações
para a equipe de reabilitação do CEIR.
As consultas no Hospital das Clínicas são realizadas via Sistema Único de Saúde (SUS) e os gastos com
passagens, hospedagem e alimentação são cobertos por recursos oferecidos pelo Tratamento Fora de Domicílio (TFD).
Atualmente, o valor deste recurso encontra-se em torno de R$ 24,00/dia para viagens acima de 200 (duzentos) quilômetros (somente para hospedagem e alimentação). Importante enfatizar que este recurso é para
o paciente e seu acompanhante.
Diante do exposto, percebe-se a necessidade das pessoas com Distrofia Neuromuscular Progressiva terem acesso a um acompanhamento em centro de referência nacional e não apenas no estado de origem, uma
vez que o custeio deste tratamento (recurso oferecido pelo TFD) é insuficiente para cobrir quaisquer despesas
fora de domicílio.
Pelas razões expostas, solicito o apoio dos ilustres pares para a aprovação desta matéria.
Sala das sessões, em 16 de março de 2015.– Rejane Dias, Deputada Federal – PT - PI.
PROJETO DE LEI Nº 749, DE 2015
(Da Sra. Rejane Dias)
Concede isenção de tarifas aos portadores de câncer e respectivos acompanhantes nos sistema de transporte coletivo interestadual de todo o País.
DESPACHO: APENSE-SE AO PL 4264/2001.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
Art. 1º Fica assegurada a todo portador de câncer, e se necessário, ao respectivo acompanhante, a isenção de tarifa no sistema de transporte coletivo interestadual de passageiros.
Art. 2° Para fazer jus ao benefício, o portador de câncer e o respectivo acompanhante deverão comprovar renda per capita mensal igual ou inferior à 01(um) salário mínimo.
Art. 3° Caberá ao beneficiário à comprovação, por laudo médico, da imprescindibilidade da presença do
acompanhante.
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta Lei a contar de sua publicação.
Justificação
O presente projeto de lei objetiva dar condições de locomoção em todo o território nacional aos portadores de câncer de baixa renda, e seus respectivos acompanhantes, possibilitando a estes o deslocamento interestadual, principalmente, para que busquem tratamento para essa doença que ainda aflige tantas famílias.
É natural que os portadores de câncer procurem tratamento grandes cidades, onde costumam existir
unidades de saúde melhor estruturadas para oferecer o tratamento adequado à doença. E na medida em que
muitos portadores de câncer moram em cidades do interior e precisam realizar esse transporte interestadual,
fica evidente a necessidade de se criar mecanismos que facilitem o seu deslocamento e, se necessário, de seu
acompanhante.
Esta proposição, muito além de assistencial, visa estabelecer isonomia entre os portadores de câncer de
baixa renda e as demais pessoas da sociedade, pois a isonomia consagrada na Constituição Federal objetiva
igualar os cidadãos na medida de suas desigualdades, tratando desiguais de forma desigual, no escopo de
promover a igualdade social.
O câncer, como é sabido, é uma doença degenerativa de difícil tratamento e cura. Ela submete os seus
portadores a prolongados tratamentos que acabam por debilitar a sua saúde.
O deslocamento do paciente, na maioria das vezes, precisa ser acompanhado por membro da família, já
que este não tem condições de viajar sozinho. Não se trata de querer generalizar o benefício, mas de concedê-lo tão somente aos hipossuficientes, que pelo projeto são àqueles que possuem renda per capita igual ou
inferior a 01(um) salário mínimo.
A forma de cadastro e a emissão da carteira de passe livre serão oportunamente previstas no ato regulamentar desta lei, a ser devidamente expedido pelo Poder Executivo.
Cumpre ainda ressaltar que no Estado do Piauí e outras unidades da federação já possuem leis semelhantes em vigência, a exemplo de lei local de minha autoria, que já foi inclusive regulamentada pelo Poder
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Executivo. De sorte que a presente proposição encontra-se revestida do manto da constitucionalidade, constituindo importante medida social apta a beneficiar os portadores de câncer em seus deslocamentos pelo
território nacional.
Pelas razões expostas, solicito o apoio dos ilustres pares para a aprovação desta matéria.
Sala das Sessões, em 16 de março de 2015.– Rejane Dias, Deputada Federal – PT-PI.
PROJETO DE LEI Nº 751, DE 2015
(Do Sr. Cabuçu Borges)
Declara a “Festa de São Tiago” de Mazagão – AP, Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: CULTURA E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD) .
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica a “Festa de São Tiago” de Mazagão – AP, realizada em homenagem a São Tiago, constituída
como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, para todos os efeitos.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Considerada uma das mais belas festividades folclóricas do Amapá, a Festa de São Tiago é uma histórica
tradição secular, realizada no Distrito de Mazagão Velho, situado a 27 km da sede do município de Mazagão.
Localizado às margens do Rio Mutuacá, a Vila de Mazagão Velho foi fundada em 1770, com a intenção
de abrigar 163 famílias de colonos lusos oriundos da costa africana, em decorrência dos conflitos políticos-religiosos gerados entre portugueses e muçulmanos que ainda por lá perduravam.
Contada em episódios uma parte importante da história de colonização do município de Mazagão em
forma de homenagem a São Tiago, também considerado santo guerreiro, defensor do cristianismo e que venceu a batalha travada entre mouros e cristãos. O importante evento, hoje faz parte do calendário cultural do
Estado, e reúne durante os seus festejos, milhares de pessoas, para presenciarem uma grande apresentação,
que é dividida em dois momentos distintos: as atividades religiosas, iniciadas em 16 de julho com a transladação da imagem de São Tiago pelas ruas de Mazagão Velho e visita da imagem por diversas instituições públicas
da capital Macapá e na residência de alguns moradores da cidade, e a parte profana da festa.
A Festa de São Tiago é objeto de estudo de historiadores e sociólogos, especialmente durante a semana
de sua realização, quando a imprensa do Estado lhe dá amplo destaque, divulgando tão importante evento
da Cultura Brasileira.
Sala das Sessões, 16 de março de 2015.– Cabuçu Borges, Deputado Federal – PMDB/AP.
PROJETO DE LEI Nº 755, DE 2015
(Do Sr. Betinho Gomes)
Acrescenta dispositivos ao artigo 42 da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, para dispor sobre a distribuição dos recursos oriundos da comercialização dos direitos de transmissão de
imagem de eventos esportivos.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: ESPORTE; CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei tem por objetivo alterar o artigo 42 da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, para dispor
sobre a distribuição dos recursos oriundos da comercialização dos direitos de fixação, transmissão e retransmissão de imagens dos eventos esportivos.
Art. 2º O artigo 42 da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
“Art.42...................................................................................................................................................................................... ..
§ 4º Nos torneios e campeonatos profissionais, de âmbito nacional ou regional, a comercialização
dos direitos de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada de forma coletiva e unificada, por
meio de instituição que represente todas as entidades de prática desportiva participantes do tor-
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neio ou campeonato, que será escolhida pela maioria absoluta das entidades de prática desportiva
participantes do torneio ou campeonato;
§ 5º Ressalvado o disposto no §1º deste artigo, a receita proveniente da comercialização dos direitos
de que trata o caput deste artigo, realizada na forma do §4º, será distribuída na seguinte proporção:
I – 50% da receita serão divididos equitativamente entre todas as entidades de prática desportiva
participantes do torneio ou campeonato;
II – 25% da receita serão divididos conforme a classificação na última temporada do mesmo torneio
ou campeonato; e
III – 25% da receita serão divididos de forma proporcional à média do número de jogos transmitidos
no ano anterior.
§ 6º Os contratos que tiverem por objeto a comercialização de que trata o caput deste artigo:
I – deverão ser publicados nos sítios eletrônicos das entidades de administração de desporto, de âmbito nacional ou regional, organizadoras dos campeonatos ou torneios objeto dos referidos contratos;
II – não poderão conter nenhuma cláusula de preferência para renovação ao contratado para transmitir as partidas do torneio ou campeonato.
§ 7º A instituição representante das entidades de prática desportiva pertencentes à principal divisão
de campeonato profissional de âmbito nacional, escolhida na forma do disposto no § 4º, deverá,
nos termos do §5º, negociar os direitos de transmissão de imagem dos eventos esportivos em pelo
menos dois pacotes distintos de transmissão, um para a TV aberta e outro para a TV fechada, que
inclui o sistema pay per view.
§ 8º As emissoras de televisão aberta não poderão dedicar mais do que dez por cento do tempo de
transmissão ao vivo, de todas as partidas da principal divisão de campeonato profissional de âmbito nacional, para a transmissão de jogos ao vivo de uma entidade de prática desportiva individualmente e mais do que vinte por cento para a transmissão de jogos ao vivo de duas entidades de
prática desportiva.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, respeitados os contratos já firmados.
Justificação
A comercialização dos direitos televisivos de campeonatos esportivos, principalmente aqueles das ligas
profissionais de futebol, bem como a distribuição dos recursos advindos desses contratos, são temas que têm
gerado muitas discussões e embates.
No Brasil, a divisão dos recursos oriundos das negociações dos campeonatos nacionais tem se mostrado
demasiadamente injusta e excludente. Seguimos modelo semelhante ao que é adotado na Espanha, onde as
negociações são individuais e não coletivas.
Naquele país, dois times dominam o mercado da comercialização desses direitos – Real Madrid e Barcelona -, que são os dois primeiros colocados no ranking espanhol e cobram 120 milhões de euros pelos seus
contratos. O terceiro colocado, o Valencia, recebe 44 milhões de euros, ou seja, praticamente um terço dos privilegiados concorrentes. Já outros clubes tradicionais, como Atlético de Bilbao e Sevilha, recebem ainda menos: cerca de 20 milhões de euros. Ou seja, seis vezes menos que os principais clubes do país. Esses contratos
durarão até 2015 (http://emanuel-junior.blogspot.com.br/2010/11/futebol-direitos-televisivos-e.html).
Diante dessa realidade, verifica-se que na Espanha, por conta das negociações individuais, dificilmente
algum clube que não seja o Real Madrid ou o Barcelona consegue se sobressair por temporadas consecutivas.
Não por acaso, nos últimos quinze anos, apenas em quatro ocasiões o campeão espanhol não foi o Real Madrid, nem o Barcelona. É comum vermos uma disputa bipolarizada entre esses dois clubes, que quase sempre
disparam nos dois primeiros lugares da competição, relegando aos demais a briga pelas 3ª e 4ª colocações,
num campeonato que concede vagas na “Champions League”. Não restam dúvidas de que isso é fruto da imensa desigualdade na negociação dos direitos televisivos.
Na Itália, os clubes eram livres para negociar os direitos de televisão individualmente. Mas essa liberdade
acabou ao final da temporada de 2010/11. Isso ocorreu devido ao flagrante desequilíbrio orçamentário que
passou a existir entre os clubes da principal divisão. Em razão disso, o Ministério do Esporte italiano determinou que as cotas de televisão voltassem a ser negociadas coletivamente.
Ou seja, assim como acontece atualmente na Espanha, havia um desequilíbrio a favor dos grandes clubes
italianos – Inter, Milan e Juventus. Ao negociarem os seus direitos individualmente, esses três acabavam por
concentrar grande parte dos recursos, prejudicando, assim, os demais clubes da Série A e, por conseguinte, a
competitividade do certame.
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Diante desse fato, na Itália, foi necessária uma intervenção estatal, via Ministério do Esporte, para que
se procurasse um modelo de negociação coletiva com regras estabelecidas para uma divisão mais equânime
desses recursos, que passou a ser feita da seguinte forma (http://emanuel-junior.blogspot.com.br/2010/11/
futebol-direitos-televisivos-e.html):
a) 40% divididos igualitariamente entre todas as entidades de prática desportiva participantes do
campeonato;
b) 30% divididos conforme o desempenho no campeonato anterior (mérito desportivo); e
c) 30% divididos com base no tamanho da torcida.
Na “Premier League” da Inglaterra, liga de futebol de maior faturamento no mundo, a negociação é
coletiva e a divisão também é realizada em três partes:
a) 50% divididos igualitariamente entre todas as entidades de prática desportiva participantes do
campeonato;
b) 25% divididos com base na classificação final da temporada anterior; e
c) 25% divididos de forma proporcional ao número de jogos transmitidos na televisão.
Esse modelo permitiu, por exemplo, que o “Manchester United”, campeão em 2008/09, tenha recebido 66
milhões de euros, enquanto que o “Middlesbrough”, penúltimo colocado, tenha encaixado 40 milhões de euros.
Na Alemanha, a negociação é coletiva e a divisão é feita de modo igualitário. A Bundesliga destina 75%
do montante dos recursos para os clubes da primeira divisão e 25% para os da segunda, mas dentro das divisões a repartição é feita por igual. Isso gera insatisfação nos clubes maiores que, com razão, pleiteiam critérios
que também ponderem seus méritos, ou seja, o desempenho esportivo e a representatividade de suas torcidas.
No caso do Brasil, as negociações eram coletivas até 2011. A competição de 2012 marcou o início de
uma nova era no que diz respeito às vendas dos direitos de transmissão televisiva. Pela primeira vez, desde os
anos 1990, os clubes negociaram individualmente aquilo que ficou chamado de “cota de TV”, abandonando
a negociação por intermédio do Clube dos Treze. Os contratos assinados entre os clubes e a Rede Globo são
válidos para os campeonatos de 2012 a 2015.
Com o racha no Clube dos Treze e o fim das negociações por parte dessa entidade, o futebol brasileiro
passou de um modelo de negociação coletiva para o modelo de negociação individual (http://conversasfutebolisticas.blogspot.com.br/2012/05/as-cotas-de-televisao-e-espanholizacao.html).
Sobre esse fato, é necessário esclarecer que a negociação liderada pelo Clube dos Treze não assegurava
critérios justos para a divisão da “cota”. A entidade executava, a seu critério, a divisão dos recursos financeiros
privilegiando os seus associados em detrimento dos demais clubes, que eram denominados de “convidados”. Entre os associados, havia também uma estratificação arbitrária, com alguns clubes mais aquinhoados que outros.
Mas, se esse modelo já era injusto, a mudança veio para piorar. O futebol brasileiro, desse modo, passou
de um modelo que gerava desigualdade para outro que a aprofundava.
A dinâmica perversa desse modelo não é difícil de ser compreendida: clubes com maiores orçamentos
podem contratar melhores times; melhores times têm maior probabilidade de conquistarem maior número
de títulos; maior número de títulos implica em maior crescimento das torcidas; maiores torcidas proporcionam maiores audiências nas TVs, o que resulta em contratos de transmissão financeiramente mais vantajosos.
A partir daí, todo o ciclo vicioso volta a se repetir.
Para confirmar o argumento, os números são claros. No período de 2012 à 2015 as cotas são as seguintes:
Grupo 1 – Flamengo e Corinthians: R$ 110 milhões;
Grupo 2 – São Paulo: R$ 80 milhões;
Grupo 3 – Vasco e Palmeiras: R$ 70 milhões;
Grupo 4 – Santos: R$ 60 milhões;
Grupo 5 – Cruzeiro, Atlético-MG, Grêmio, Internacional, Fluminense e Botafogo: R$ 45 milhões;
Grupo 6 – Coritiba, Goiás, Sport, Vitória, Bahia e Atlético-PR: R$ 27 milhões;
Grupo 7 – Atlético-GO (2012), Figueirense (2012), Náutico (2012 e 2013), Ponte Preta (2012 e 2013),
Portuguesa (2012 e 2013) e Criciúma (2013): R$ 18 milhões.
No período de 2016 a 2018, essa inaceitável iniquidade aumenta:
Grupo 1 – Flamengo e Corinthians: R$ 170 milhões
Grupo 2 – São Paulo: R$ 110 milhões
Grupo 3 – Vasco e Palmeiras: R$ 100 milhões
Grupo 4 – Santos: R$ 80 milhões
Grupo 5 – Cruzeiro, Atlético-MG, Grêmio, Internacional, Fluminense e Botafogo: R$ 60 milhões.
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Grupo 6 – Coritiba, Goiás, Sport, Vitória, Bahia e Atlético-PR: R$ 35 milhões
Grupo 7 – Demais clubes: negociações anuais com as TVs, a depender da participação na Série A.
Como é possível notar, nesse último período, clubes que participam do Grupo 6 receberão apenas 20,5%
do que receberão Flamengo e Corinthians. Como é possível existir competitividade com tamanha disparidade?
Antes que se aprofunde esse apartheid futebolístico no Brasil, é necessário que aprendamos com as melhores experiências internacionais, o que é o caso da Inglaterra, França, Alemanha e, ultimamente, da Itália.
O futebol, no Brasil, é mais que um mero esporte. É patrimônio cultural do povo. Depois da língua portuguesa, é o principal traço da identidade nacional. Por isso, merece uma regulação justa, equilibrada, que
garanta o princípio da competitividade e, ao mesmo tempo, do mérito esportivo e da representatividade das
torcidas. Além disso, essa proposta se justifica pelo caráter de concessão pública que têm as transmissões de
TV no país. Por tudo isso, esse é um assunto de inquestionável interesse público.
Como o modelo inglês é, indiscutivelmente, o mais bem sucedido do mundo, fizemos a opção por adotar seus
critérios para a distribuição dos recursos das transmissões pelas TVs abertas e pagas. Não se trata, portanto, de mais uma
“jabuticaba”brasileira, mas de uma iniciativa que tem por objetivo proporcionar vida longa e saudável ao nosso futebol.
Pelo exposto, solicito o apoio de meus pares ao presente projeto de lei.
Sala das Sessões, em 17 de março de 2015.– Deputado Betinho Gomes, PSDB-PE.
PROJETO DE LEI Nº 760, DE 2015
(Do Sr. Miro Teixeira)
Inclui parágrafo único ao art. 384 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para permitir que o descanso previsto entre o término do trabalho
normal e o início do trabalho extraordinário possa ocorrer após este, na hipótese que menciona.
DESPACHO: APENSE-SE AO PL 358/2015.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 384 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 384....................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. O descanso previsto no caput, na hipótese de o início do trabalho extraordinário ocorrer
imediatamente após o término do horário do trabalho normal, será computado após o encerramento do trabalho
extraordinário, podendo a trabalhadora, a seu critério, cumpri-lo no próprio local de trabalho ou fora dele.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O art. 384 da Consolidação das Leis do Trabalho estabelece, para a mulher, descanso mínimo obrigatório de 15 minutos após o início do período normal de trabalho e antes do início do trabalho extraordinário.
Mais que o discutível conflito desse dispositivo com o inciso I do art. 5º da Constituição Federal, que dispõe que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações ...”, chama atenção o real benefício dessa norma.
Se há necessidade do trabalho por período extraordinário, infere-se que há urgência para a sua realização, em muitos casos até com prazo premente para sua conclusão. Assim, foge do razoável que se interrompa
a sua execução pelo prazo previsto na CLT, seja para o empregador, para a trabalhadora ou para o cidadão, que,
em muitos casos, aguarda no próprio local a conclusão do serviço.
Não se pretende, com a proposta, suprimir direito assegurado às trabalhadoras ou desconhecer as diferenças fisiológicas para o trabalho existentes entre homens e mulheres. O direito mantém-se inalterado.
A CLT não distingue qual o tipo de trabalho deverá ter o interregno laboral; se o braçal, o intelectual ou
o burocrático. O art. 390 veda que se empregue a mulher em serviço que demande força muscular superior a
20 quilos para o trabalho contínuo ou a 25 quilos para o trabalho ocasional, salvo na remoção de material por
meio de impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, carros de mão ou aparelhos mecânicos. Observa-se,
portanto, o cuidado do legislador na proteção à mulher no que se refere às diferenças acima mencionadas.
Entretanto, o que se verifica, na prática, é a integral dedicação da trabalhadora na conclusão de sua tarefa, sem a preocupação formal com o término da jornada normal e o início do trabalho extraordinário. Esse
profissionalismo, muitas vezes, prejudica essa trabalhadora na medida em que, do tempo total de trabalho
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extraordinário realmente desempenhado, serão automaticamente deduzidos os 15 minutos previstos no art.
384 da CLT, não gerando retribuição. Ou seja: se o tempo de trabalho extraordinário foi de 60 minutos, essa
trabalhadora receberá somente o equivalente a 45 minutos. Com a ampla adoção do registro de ponto realizado por meio eletrônico, o tempo previsto no citado artigo será liminarmente deduzido. Esse processo, ao
final, traz prejuízo à trabalhadora que buscou, de forma célere, concluir tempestivamente a tarefa necessária.
O presente projeto de lei pretende transferir o descanso de 15 minutos previsto no art. 384 para o final
da jornada de trabalho extraordinária, caso essa se inicie imediatamente após o término do trabalho normal.
Por razões lógicas, esse tempo de descanso não remunerado não necessita necessariamente ser cumprido nas
dependências do emprego, podendo a trabalhadora, a seu critério, cumpri-lo, por exemplo, no deslocamento
para sua residência. É uma medida salutar que visa não só evitar prejuízos à trabalhadora que busca desempenhar sua tarefa de forma célere, mas também permitir que esses 15 minutos de descanso sejam utilizados
da forma que lhe for mais conveniente.
Para tanto, conto com apoio dos nobres pares.
Sala das Sessões, em 17 de março de 2015.– Deputado Miro Teixeira, PROS – RJ.
PROJETO DE LEI Nº 761, DE 2015
(Do Sr. Carlos Henrique Gaguim)
Acrescenta o inciso VI, ao § 1º do art. 15º da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, Estatuto do Idoso, para possibilitar convênio entre o Sistema Único de Saúde e entidades privadas que especifica.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 15° da lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, passa a vigorar
acrescido do inciso VI:
“Art. 15......................................................................................................................................................................................
§ 1º.............................................................................................................................................................................................
VI – entidades privadas de atendimento ambulatorial ao idoso, com registro de utilidade pública,
por meio de convênio com o Sistema Único de Saúde – SUS.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Esse projeto de lei tem como finalidade incentivar entidades privadas à celebração de convênios com o
Ente Público, para o atendimento ambulatorial aos idosos, visando o alcance de resultados mais eficientes no
que tange o tratamento ao idoso. Sabe-se que por meio desses convênios alcançaremos melhores resultados
no atendimento ao idoso. Cabendo ao Poder Público a fiscalização desses convênios, inclusive, acompanhando os resultados obtidos na referida prestação desse serviços.
Essa lei tenta descentralizar o atendimento ao idoso e, por conseguinte, buscar maior eficiência e efetividade nos direitos assegurados por meio do estatuto do idoso.
Dado o exposto, contamos com a aprovação dos meus ilustres pares para que a iniciativa legislativa seja,
nesta casa, apreciada e sendo assim, submeto à apreciação dos demais membros.
Sala das Sessões, em 17 de março de 2015.– Carlos Henrique Gaguim, Deputado Federal – PMDB/TO.
PROJETO DE LEI Nº 763, DE 2015
(Do Sr. Goulart)
Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal e dá outras providências.
DESPACHO: APENSE-SE AO PL 4500/2001.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Esta Lei visa alterar os artigos 112, 118, 123 e 145 da Lei nº 7.210, de 11 julho de 1984, Lei de
Execução Penal.
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Art. 2º O artigo 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 112 A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência
para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso manifestar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam
a progressão, e tiver cumprido no regime anterior:
um sexto da pena, se primário, ou um quarto, se reincidente, quando em cumprimento de pena por
crime comum;
dois quintos da pena, se primário, ou três quintos, se reincidente, quando em cumprimento de pena
por crime hediondo ou equiparado a hediondo.
§1º Reincidentes em crimes dolosos e sentenciados cumprindo pena por crime praticado mediante
violência ou grave ameaça, serão submetidos a prévio exame criminológico. Poderá ser dispensado o exame na progressão ao regime aberto, se o sentenciado cumpriu corretamente benefício de
saída temporária.
§2º Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.
§3º A decisão judicial será sempre motivada e proferida após a manifestação do Ministério Público
e do defensor.” (NR)
Art. 3º O artigo 118 da Lei nº 7.210, de 11 julho de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 118 A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para regime mais rigoroso, quando o condenado:
I – praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;
II – sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em cumprimento,
torne incabível o regime vigente (artigo 111).
§1º O condenado sofrerá regressão do regime aberto, se além das hipóteses referidas nos
incisos anteriores, frustar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.
§2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, qualquer que seja o regime vigente na data da
falta ou crime, haverá o recomeço da contagem de prazos para progressão, livramento condicional,
indulto e comutação.” (NR)
Art. 4º O artigo 123 da Lei nº 7.210, de 11 julho de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 123 A autorização de saída temporária será concedida por ato motivado do Juiz da execução,
ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:
I – comportamento adequado;
II – cumprimento mínimo de um sexto da pena, se o condenado for primário, e um quarto, se reincidente, quando em cumprimento de pena por crime comum;
III- cumprimento mínimo de dois quintos da pena, se o condenado for primário, e três quintos se
reincidente, quando em cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado;
IV- compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.” (NR)
Art. 5º O artigo 145 da Lei nº 7.210, de 11 julho de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 145 Praticada pelo liberado outra infração penal, o Juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o
Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja
revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final.
Parágrafo único. Na hipótese de processo por crime doloso, praticado no prazo do livramento condicional, considera-se automaticamente prorrogado o benefício, até decisão definitiva, independente
de declaração judicial no processo de execução.” (NR)
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Justificação
A proposição visa alterar a Lei de Execução Penal para corrigir uma violação ao princípio constitucional
da isonomia; uma vez que, situações diversas, eram contempladas com frações de benefícios idênticas. Condenados primários e reincidentes não possuem as mesmas características para a aplicação da pena, mas eram
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tratados de forma idêntica no tocante às frações de benefícios para progressão. A redação ora proposta, que
altera o artigo 112 da Lei de Execução Penal, visa corrigir esta situação.
Outra correção pretendida, no tocante ao benefício de progressão, é a supressão do exame criminológico. Agora a realização do exame, passa a ser restrita a hipóteses de reincidentes, crimes violentos ou com grave
ameaça, o que corrige a distorção anteriormente existente. Isto porque, se o exame era falho e não fornecia
elementos adequados para um julgamento apropriado, é inaceitável suprimir o exame e não providenciar seu
aprimoramento, Tal exame, acrescenta-se, é uma ferramenta importante para aferir o merecimento do condenado porque a progressão pode viabilizar, total ou parcialmente, seu retorno ao convívio social.
Aliás, cabe destacar, que o objetivo da Lei de Execução Penal também é fornecer condições para reinserção do condenado em sociedade. A violação deste objetivo caracteriza um desvio de finalidade da lei, algo que
devemos evitar. Daí o projeto de lei contemplar uma forma de acompanhamento técnico do cumprimento da
pena que pode assegurar o retorno do condenado a sociedade, no momento apropriado e quando o serviço
técnico indicar a possibilidade de êxito nesta medida.
Outrossim, o exame criminológico foi reservado a situações mais graves, uma vez que ele será realizado
apenas para avaliação de benefícios postulados por reincidentes e agentes de crime violentos.
Finalmente, se o benefício de progressão será precedido de exame criminológico em algumas situações,
há necessidade de submeter condenados que postulam livramento condicional ou indulto e comutação ao
mesmo exame. Trata-se de uma questão de coerência e lógica, pois o benefício de progressão apenas restringe a vigilância do Estado sobre o condenado; o livramento condicional antecipa a liberdade e o indulto e a
comutação perdoam, total ou parcialmente, a pena imposta. É necessário que o retorno a convivência social
pelo condenado, com ou sem vigilância, seja cercada de cautelas.
Há de ser mencionada, ainda, a pretensão de corrigir outra distorção que viola o princípio da igualdade
e desestimula os condenados a cumprirem sua pena de maneira ordeira e adequada. Condenados que praticavam faltas disciplinares não estavam sujeitos à retomada de contagem de tempo para os benefícios.
A dificuldade para exercer o controle e manter a disciplina daqueles que estão em cumprimento de
pena nos estabelecimentos prisionais visa impedir que condenados sejam desestimulados a manter a conduta correta. Aliás, se um dos objetivos da Lei de Execução Penal é recuperação do condenado, a concessão de
benefícios aos que infringem deveres impostos por lei, cria uma situação totalmente anômala. Da forma atual,
condenados eram impedidos de obter atenuação de regime prisional por envolvimento em indisciplina, mas
podiam obter liberdade antecipada ou perdão da pena. Essa situação incoerente e absurda é corrigida pelo
presente projeto, com a disposição expressa de interrupção do prazo para todos os benefícios aos condenados que cometem falta grave.
A atual sensação de insegurança exige uma resposta legislativa coerente com essa realidade social. Benefícios demasiados aos agentes de crimes não colaboraram para alterar esse quadro; ao contrário, os benefícios
e atenuação de punição a criminosos apenas servem para aumentar a criminalidade.
Ante o exposto, é de suma importância a aprovação deste projeto, razão pela qual contamos com o
apoio dos nobres pares.
Sala das Sessões, em 17 de março de 2015.– DEP. Goulart, PSD/SP.
PROJETO DE LEI Nº 764, DE 2015
(Do Sr. Afonso Florence)
Altera a Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, para dispor sobre a obrigatoriedade de instalação de mecanismos de segurança em caixas eletrônicos de estabelecimentos financeiros.
DESPACHO: APENSE-SE AO PL 1484/2011.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam incluídos os §§ 1º e 2º no art. 2° da Lei 7.102, de 20 de junho de 1983:
“Art. 2º........................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
§ 1º. Os estabelecimentos financeiros devem instalar equipamento de segurança nos seus caixas eletrônicos para inutilizar as cédulas de moeda corrente depositadas no seu interior, em casos de arrombamento
ou qualquer outra ação não autorizada de abertura.
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§ 2º. Para fins de inutilização das cédulas de moeda corrente, nos casos previstos no §1º, os estabelecimentos financeiros poderão utilizar qualquer tecnologia existente, tais como tinta especial colorida, pó
químico, solventes ou qualquer outra substância, desde que não coloquem em risco a saúde ou a integridade física dos usuários dos caixas eletrônicos.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O presente Projeto de Lei pretende alterar a Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, a fim de obrigar os estabelecimentos financeiros a instalarem mecanismos de segurança em seus caixas eletrônicos.
Os meios de comunicação noticiam diariamente o aumento da criminalidade no país. Os estabelecimentos financeiros, por sua vez, são alvos cobiçados pelos criminosos, havendo um crescente índice de arrombamento de caixas eletrônicos, colocando em risco não só a propriedade privada, mas também a segurança dos
usuários dos serviços bancários.
Apenas para ilustrar, a 7º Pesquisa Nacional de Ataques a Bancos, elaborada pela Confederação Nacional
dos Trabalhadores do Ramo Financeiro – CONTRAF, pela Confederação Nacional dos Vigilantes – CNTV e pela
Federação dos Vigilantes do Paraná, apontou 1.290 arrombamentos e 403 assaltos a bancos no país, apenas
no primeiro semestre de 2014.
Por essa razão, a presente proposição tem por objetivo criar novos mecanismos que proporcionem mais
segurança aos cidadãos que utilizam caixas eletrônicos, visto que, ao impedir que os criminosos saiam com
as cédulas de dinheiro intactas de um assalto, haverá uma tendência de diminuição desse tipo de atividade
delituosa.
A obrigatoriedade de instalação de equipamentos de segurança em caixas eletrônicos, portanto, é uma
resposta rápida ao crime, impedindo que o autor da ação obtenha a pretendida vantagem pecuniária.
Registra-se que, segundo a redação do § 2º, a inutilização das cédulas poderá ser realizada por qualquer
tecnologia existente, desde que não coloque em perigo a saúde ou a integridade física dos usuários dos caixas eletrônicos. Nesse ponto, o projeto sugere, sem elencar um rol taxativo, algumas substâncias como tinta
especial colorida, pó químico ou solvente, as quais são hábeis para inutilização imediata do dinheiro depositado no interior dos caixas.
Assim, este Deputado, com base nos fundamentos acima transcritos, pede aos ilustres pares para aprovar
o presente Projeto de Lei, a fim de obrigar os estabelecimentos financeiros a instalarem mecanismos proteção
em caixas eletrônicos, garantindo maior segurança aos cidadãos brasileiros que utilizam esse tipo de serviço.
Sala das Sessões, em 17 de março de 2015.– Deputado Afonso Florence.
PROJETO DE LEI Nº 765, DE 2015
(Do Sr. Benjamin Maranhão)
Altera a lei nº 3.999, de 15 de dezembro de 1961, que altera o salário-mínimo dos médicos e
cirurgiões-dentistas.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA; TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PÚBLICO; FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 54 RICD) E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Os artigos 5o, 7o e a alínea “a” do art. 8o da Lei no 3.999, de 15 de dezembro de 1961, passam a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 5º O salario mínimo profissional dos médicos é fixado em R$10.513,00 (dez mil quinhentos e treze
reais) mensais. (NR)
..................................................................................................................................................................................................
Art. 7o O salário a que se refere o art. 5o será reajustado, para a preservação de seu poder aquisitivo,
anualmente, pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado
e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, entre o mês do reajuste
anterior, inclusive, e o mês imediatamente anterior ao reajuste de cada ano. (NR)
Art.8o..................................................................................................................................................................................... .
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a) para médicos, de quatro horas diárias ou vinte horas semanais;
b) ...................................................................................................................................................................................(NR)
Art. 2o Esta lei entra em vigor noventa dias após a sua publicação.
Justificação
Para atender adequadamente um paciente, os médicos e odontologistas necessitam ter uma boa qualidade de vida. Isso permitiria a eles uma dedicação exclusiva, fixando os profissionais em áreas de escassez,
gerando benefícios à saúde das populações.
Com a fixação do salario mínimo, o profissional terá como se planejar financeiramente para estudar e se
aperfeiçoar, atualizando técnicas e estudos, e oferecendo um bom atendimento aos seus pacientes; diminuído
a evasão ao trabalho; dando uma garantia de dedicação exclusiva, com foco total na atenção primária; possibilitando progressos na carreira; garantindo a equiparação salarial entre os Estados, Municípios e Programas do
Governo Federal; e gerando aos profissionais expectativas positivas quanto ao Serviço Publico.
Com a fixação salarial mínima, o serviço publico volta a ser atraente para essas categorias tanto quanto
o serviço privado, com salários dignos e garantias trabalhistas.
Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação do que ora se propõe.
Sala das Sessões, em 17 de março de 2015.– Deputado Benjamin Maranhão, SD/PB.
PROJETO DE LEI Nº 767, DE 2015
(Do Sr. Ricardo Tripoli)
Proíbe a locação ou cessão de cães para fins de guarda, em todo território nacional, e dá outras providências.
DESPACHO: APENSE-SE À (AO) PL-6325/2009.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Fica vedada a locação ou cessão de cães para fins de guarda em todo território nacional.
Parágrafo único. Infringe a presente Lei toda pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que
firmar contrato de locação ou cessão de cães, verbalmente ou por escrito, a título gratuito ou oneroso, para
fins de guarda, ou ainda que, visando sua execução, de qualquer forma, tenha contribuído.
Art. 2º. A infração ao disposto na presente Lei sujeita à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
por animal, aplicada isoladamente aos infratores e em dobro no caso de reincidência.
Parágrafo único. O valor da multa de que trata o caput deste artigo será atualizada anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, acumulada no exercício anterior, e, no caso de vir a ser extinto, será aplicado outro que o substitua,
desde que criado por Lei Federal, e que reflita e recomponha o poder aquisitivo da moeda.
Art. 3º. A fiscalização desta Lei será realizada por órgão competente, que estabelecerá os prazos de defesa e recurso.
Art. 4º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º. O Poder Executivo, no prazo de sessenta dias, regulamentará a presente Lei.
Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Justificação
Mundialmente vem sendo difundida a teoria que intitula o animal sujeito de direito e atribui ao ser humano a incumbência de atuar em sua defesa, coibindo os atos lesivos e atentatórios à vida. O direito brasileiro,
a exemplo de diversos países, já reconhece a senciência e a sujeição de direito dos animais. E, para tanto, legitima e obriga as autoridades, o Ministério Público e organizações de defesa animal.
Bens semoventes pelo direito civil, os animais, após a promulgação da Lei dos Crimes Ambientais, receberam tratamento diferenciado, sujeitando à pena de detenção aquele que os lesione, lhes cause maus-tratos
ou abuso. Assim, inequívoca a elevação de seu status pelo ordenamento jurídico. A proteção da lei, que os
diferem de todas as demais coisas inanimadas, tem por escopo, assegurar-lhes salvaguarda e garantir-lhes a
integridade física, mental e, em ultima instância, a vida.
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Dotados de sentimentos e raciocínio, os animais não humanos fazem jus ao atendimento de suas necessidades físicas, mentais e comportamentais (inerentes a cada espécie). Este é o conceito científico do bem-estar
animal, cujas normas vêm sendo, paulatinamente apostados em ordenamentos legais e técnicos. Inclusive nas
diretivas da União Européia.
Por tal razão, evidencia-se contrapor a tais conceitos e entendimentos acerca da senciência animal, a
privação de cães, – animais sociáveis e agregadores -, de manter laços afetivos, vínculos com pessoas e outros
animais, e expô-los a trabalho penoso e de alta rotatividade. Escudos vivos, os animais destinados ao trabalho
de proteção e guarda, são treinados à exaustão, têm sua auto estima aniquilada; vivem isolados, são expostos
à risco permanentemente; e, tratados como objetos ou produtos, não recebem cuidados necessários e zelo,
sequer durante sua vida “útil” e com menor propriedade ainda, em sua velhice ou se acometidos de qualquer
enfermidade.
Em uma sociedade que vem clamando por ética, respeito e cultura de paz, soa contraditório e imoral
auferir ganhos à custa da exploração da vida. A construção de uma sociedade justa está intrinsecamente relacionada ao modo como nos conduzimos no tocante ao respeito por todas as formas de vida e ao ambiente.
Coibir a prática de formação de um plantel de cães para proteção e guarda é medida que urge necessária e atende ao grau de evolução da sociedade brasileira.
Sala das Sessões, em 17 de março de 2015.– Ricardo Tripoli, Deputado Federal PSDB/SP.
PROJETO DE LEI Nº 768, DE 2015
(Do Sr. Carlos Henrique Gaguim)
Inclui um inciso VI ao caput e altera a redação dos parágrafos 7º e 8º, todos do art. 4º da Lei
nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, que “institui o Fundo Nacional de Segurança Pública –
FNSP, e dá outras providências”, para prever a alocação de recursos destinados à construção
de unidades habitacionais para policiais e bombeiros militares, nas condições que especifica.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO; FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD) .
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4º, da Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, passa a vigorar com as seguintes alterações:
I – inclua-se um inciso VI, ao caput, com a seguinte redação:
Art. 4º ........................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
VI – construção de unidades habitacionais para os policiais e bombeiros militares, em todo território nacional, nas áreas circunvizinhas aos comandos e batalhões desses órgãos de segurança pública.
II – dê-se aos parágrafos 7º e 8º as redações que se seguem:
Art. 4º ........................................................................................................................................................................................
§ 7º – Os gastos anuais com projetos que não se enquadrem especificamente nos incisos I a VI do caput
ficam limitados a 10% (dez por cento) do total de recursos despendidos com os projetos atendidos com
fundamento nesses incisos. (NR)
....................................................................................................................................................................................................
§ 8o Os gastos anuais com construção, aquisição, reforma e adaptação de imóveis de propriedade da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são limitados a 10% (dez por cento) do montante de recursos alocados no exercício para atendimento dos projetos enquadrados nos incisos I a VI do caput. (NR)
Justificação
A atividade profissional dos policiais e bombeiros militares possui características singulares.
Diuturnamente, eles enfrentam situações de risco nas quais não só suas vidas ou integridade física são
postas em perigo, mas principalmente, são os policiais, abertamente, expostos a criminosos que, não raras vezes, os ameaçam com promessas de atentados contra eles ou suas famílias.
Embora essa situação seja inerente à profissão que escolheram, não há porque se permitir que condições
externas aumentem a potencialidade dessas ameaças.
Infelizmente, a realidade atual situa-se, exatamente, nesse patamar.
Concluído o seu turno de serviço, o policial retorna para sua residência que está localizada, frequentemente, em bairros com elevado nível de criminalidade, pois a remuneração ou soldo que recebe só lhe permite
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adquirir ou alugar casas em bairros de custo mais barato, normalmente os mesmos bairros nos quais residem
os criminosos, os familiares e os amigos dos criminosos que ele acabou de prender.
Isso é um absurdo!
Mostra-se de vital importância a necessidade de adoção de ações estatais que garantam a esses profissionais, que arriscam suas vidas diariamente na proteção da sociedade, moradias dignas, em locais seguros, que
lhe permitam tranquilidade para o cumprimento de suas importantes atribuições, sem as incertezas quanto à
segurança de seus familiares ou sua segurança pessoal.
Por essa razão, estamos propondo o presente projeto de lei que altera a lei que disciplina o Fundo Nacional de Segurança Pública para prever a alocação de recursos destinados à construção de unidades habitacionais para policiais e bombeiros militares nas áreas circunvizinhas aos comandos e batalhões da Polícia Militar
e do Corpo de Bombeiros Militar.
Tendo a certeza de que os ilustres Pares concordam com a importância da medida constante desta proposição, espera-se contar com o apoio necessário para sua aprovação.
Sala das Sessões, em 17 de março de 2015.– Carlos Henrique Gaguim, Deputado Federal – PMDB/TO.
PROJETO DE LEI Nº 773, DE 2015
(Do Sr. Cabo Sabino)
Altera a redação do inciso II do art. 580 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, a fim de
dispor sobre o valor da contribuição sindical dos profissionais liberais.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD) .
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 580 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 580...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
II – para os agentes ou trabalhadores autônomos e para os profissionais liberais na importância de
R$150,00.
.....................................................................................................................................................................................................
§ 7º O valor previsto no inciso II deste artigo será reajustado em janeiro de cada ano, pela variação
acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do ano anterior, ou, na hipótese de sua extinção, pelo
índice que o suceder.” (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A contribuição sindical, mantida pela Constituição Federal de 1988, sustenta a organização sindical brasileira. O seu recolhimento é obrigatório para empregados, empregadores e profissionais liberais.
O inciso II do art. 580 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, que dispõe sobre a contribuição compulsória dos agentes ou trabalhadores autônomos e dos profissionais liberais, determina o recolhimento da
importância equivalente a 30% “do maior valor de referência fixado pelo Poder Executivo, vigente à época em que
é devida a contribuição sindical, arredondada para Cr$1,00 (um cruzeiro) a fração por ventura existente”.
A norma é antiga e merece ser atualizada a fim de se evitar confusão e interpretações divergentes sobre
o valor da contribuição.
Apenas para se ter uma ideia, o valor de referência mencionado foi extinto pelo art. 3º, inciso III, da Lei nº
8.177, de 1º de março de 1991. Na mesma data, a Lei nº 8.177 converteu para cruzeiros os valores referenciados
em MVR (Maior Valor de Referência), tendo sido considerado maior valor de Cr$2.266,71 (dois mil, duzentos e
sessenta e seis cruzeiros e setenta e um centavos) para efeito de contribuição sindical.
A Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, por sua vez, instituiu a UFIR – Unidade Fiscal de Referência,
como medida de valor e parâmetro para atualização monetária de tributos e valores expressos em cruzeiros.
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De acordo com o art. 3º dessa Lei, os valores foram convertidos em UFIR, utilizando-se como divisor, no caso
da contribuição sindical, o valor de Cr$126,8621.
O maior valor-de-referência passou, então, a ser equivalente a 17,86325467 UFIR (Cr$ 2.266,71 dividido
por Cr$ 126,8621). Tal Unidade foi extinta pelo art. 29, § 3º, da Medida Provisória nº 1.973-67, de 26 de outubro
de 2000 (cujo texto, após inúmeras reedições, se converteu na Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002).
O maior valor de referência passou a ser equivalente a R$19,0083 (17,86325467 UFIR multiplicado por
R$1,0641, último valor da UFIR, conforme Portaria MF nº 488, de 23 de dezembro de 1999).
Assim, a contribuição devida por agentes e trabalhadores autônomos e por profissionais liberais, nos termos do dispositivo que se pretende alterar, encontra-se estacionada em R$5,70 (cinco reais e setenta centavos).
É oportuna, portanto, a atualização do valor da contribuição sindical devida pelos profissionais liberais
aos seus sindicatos, fixando-se o valor em R$150,00. Observe-se que a proposta contém a fórmula de reajuste
anual, a ser aplicada todo mês de janeiro, calculada pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC), da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Assim, contamos com o apoio de nossos ilustres Pares para a aprovação do presente projeto.
Sala das Sessões, em 18 de março de 2015.– Deputado Cabo Sabino.
PROJETO DE LEI Nº 776, DE 2015
(Do Sr. Goulart)
Altera a lei n.º 3.999, de 15 de dezembro de 1961, para instituir o piso salarial profissional nacional dos médicos e cirurgiões-dentistas.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-765/2015.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei Altera os artigos 5º e 7º da Lei 3.999, de 15 de dezembro de 1961, para instituir o piso salarial profissional nacional dos médicos e cirurgiões-dentistas.
Art. 2º O artigo 5º da Lei 3.999, de 15 de dezembro de 1961, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º Fica fixado o salário-mínimo dos médicos em R$ 11.675,94 (onze mil seiscentos e setenta
e cinco reais e noventa e quatro centavos) mensais, sendo o valor horário de R$ 64,84 (sessenta e
quatro reais e oitenta e quatro centavos)”. (NR)
Art. 3º O artigo 7º da Lei 3.999, de 15 de dezembro de 1961, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º O salário a que se refere o art. 5ª será reajustado anualmente pelo mesmo índice de correção
do salário-mínimo”. (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Projeto similar foi apresentado nesta Casa em 2008. Distribuído e debatido em várias Comissões, foi arquivado. Porque se avalia que é de extrema relevância para o cenário da saúde de qualidade no Brasil, voltamos a apresentar este pleito, o qual, na verdade, constitui a base na qual uma carreira digna e qualificada deve
ser construída.
Para atender adequadamente um paciente, o médico necessita de uma boa qualidade de vida. Necessita
certa segurança em relação à remuneração, que deve, ainda, ser compatível com o nível de responsabilidade
e de complexidade envolvidas em sua atividade.
Deve-se considerar que a profissão de médico demanda um grande investimento de tempo e de recursos, públicos e privados, para sua formação de qualidade.
Em geral se observa que nos hospitais públicos há grande descaso com a saúde, com médicos trabalhando em condições precárias e, muitas vezes, com jornadas exaustivas perante a complexidade dos casos
que aí chegam, situação agravada quando somam-se a este cenário, os recursos inadequados para o trabalho.
Uma melhora na remuneração dos médicos, além de representar a valorização da profissão – de extrema
responsabilidade e complexidade – reduzirá a necessidade de trabalhar em vários hospitais para uma melhor
remuneração, sendo que essa forma de trabalho acaba esgotando o médico e refletindo no seu tratamento
aos pacientes. A escassez de tempo, também torna um desafio o ingresso e o aproveitamento em cursos de
especialização, aperfeiçoamento e atualização, tão importantes nessa área do conhecimento que constantemente faz avanços e apresenta novas tecnologias, métodos e procedimentos.
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A Constituição prevê “salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas
necessidades vitais básicas e às de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário,
higiene, transporte e previdência social, reajustado periodicamente, de modo a preservar o poder aquisitivo,
vedada sua vinculação para qualquer fim” – capítulo II, dos Direitos Sociais, artigo 7º, inciso IV. No cálculo do
DIEESE a família considerada é de dois adultos e duas crianças.
Este projeto, além de atender às diretrizes Constitucionais, entende que uma boa remuneração evita o
acúmulo de atividades que desgastam o médico, valoriza uma profissão de extrema relevância para o presente e o futuro do País, resgatando o respeito a estes profissionais e motivando-os no árduo exercício do ofício.
Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação do que ora se propõe.
Sala das Sessões, 18 de março de 2015.– Deputado Goulart, PSD/SP.
PROJETO DE LEI Nº 777, DE 2015
(Do Sr. William Woo)
Dispõe sobre a garantia da legítima defesa por terceiro.
DESPACHO: À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art.1º Esta Lei dispõe sobre a garantia da legítima defesa por terceiro.
Art. 2° Em situação em que a incolumidade física da pessoa seja objeto de violência, grave ameaça ou
agressão atual ou iminente, será privilegiada a vítima em detrimento do agente.
Art. 3° O terceiro de boa-fé que encontrar-se em posição privilegiada e oportuna para a defesa da incolumidade física de pessoa sob violência, grave ameaça, agressão atual ou iminente, poderá, para tanto, utilizar-se
de todos os meios que se mostrem necessários.
Parágrafo único. Para todos os efeitos legais, será atribuído o estado de legítima defesa ao terceiro de
boa-fé explicitado neste artigo.
Art.4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A criminalidade no Brasil possui contornos de enfermidade endêmica. Das tragédias que inundam os
meios de comunicação, insurge o sentimento de insegurança que abate a sociedade brasileira.
Agravando a situação, subsiste uma cultura de preservação da vida do ofensor, em respeito aos direitos
humanos. Ignora-se, conseqüentemente, a incolumidade física do ofendido, da vítima.
Diante desta realidade, defrontamo-nos com situações nas quais vítimas de seqüestro são executadas por seus
captores, visto que a autoridade policial não possui legitimidade para priorizar o indefeso em detrimento do ofensor.
A vítima, incapaz de exercer seu direito a legítima defesa, sucumbe diante de seu algoz. Porém, atiradores
de elite poderiam dar desfechos diferentes a vários casos amplamente noticiados pelos meios de comunicação.
Priorizando a vida da vítima, seriam capazes de defendê-la da agressão. Poderiam exercer por ela o direito à
legítima defesa, salvaguardando-a do mal.
Razões pelas quais se torna necessária esta lei, considerando-se patente a necessidade de assegurar à
população que ela estará segura, caso se encontre sob perigo. Para que tenha certeza de que, caso não possa
se defender, a autoridade policial poderá intervir em seu favor.
Assim, em face do patente interesse público deste Projeto, espera-se contar com o apoio e com a receptividade dos Nobres Pares.
Sala das Sessões, em 18 de março de 2015.– Deputado William Woo, PV/SP.
PROJETO DE LEI Nº 778, DE 2015
(Do Sr. William Woo)
Acrescenta parágrafo ao artigo 307 do Decreto-Lei nº 2848, de 1940 – Código Penal.
DESPACHO: À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei acrescenta parágrafo ao artigo 307 do Decreto-Lei nº 2848, de 1940 – Código Penal, para
agravar a pena do agente que se faça passar por policial.
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Art. 2º O artigo 307 do Decreto-Lei nº 2848, de 1940 – Código Penal – passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
“parágrafo único. Fazer-se passar por policiais. Pena – reclusão, de 2 a 6 anos, e multa.”
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O projeto de lei que ora apresentamos à apreciação desta Casa destina-se a agravar a pena aplicável a
quem se faça passar por policial.
Hoje, tal ato é cominado com pena levíssima (detenção de três meses a um ano), o que certamente leva
à proliferação de crimes praticados por indivíduos que se fazem passar por policiais, ludibriando suas vítimas.
Particularmente comum é o fato de faltos policiais simularem “blitzen”, obrigando motoristas a pararem
seus carros – para serem assaltados.
Assim, conto com esclarecido apoio de meus pares, no sentido da aprovação desta proposição.
Sala das Sessões, em 18 de março de 2015.– Deputado William Woo, PV/SP.
PROJETO DE LEI Nº 788, DE 2015
(Da Sra. Rejane Dias)
Acrescenta dispositivo à Lei Nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, que cria
mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 22 da Lei Nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, passa
a vigorar com a seguinte redação:
Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o
juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas
de urgência, entre outras:
VI – Acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em
grupo de apoio.
Art.2° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O assassinato de mulheres em decorrência da violência doméstica, familiar, sexual ou pelo simples fato
de ser mulher continua envergonhando o Brasil.
Entre 84 nações, o Brasil ocupa a sétima posição com uma taxa de 4,4 homicídios em 100 mil mulheres,
atrás apenas de países como El Salvador, Colômbia e Rússia.
De acordo com o Instituto Sangari, nos últimos 30 anos, perto de 91 mil mulheres foram assassinadas
em território nacional. Mais de 43 mil apenas na última década. Espírito Santo e Alagoas lideram o ranking de
homicídios femininos.
O Congresso investigou o tema por mais de um ano em uma comissão de inquérito de senadores e deputados. O relatório final da CPMI da Violência contra a Mulher, concluído em agosto de 2013, fez um diagnóstico
do problema em todo o Brasil e uma das principais conclusões é de que as políticas públicas de enfrentamento
do problema ainda não dão conta de frear as agressões.
Sugerida pela CPMI da Violência contra a Mulher, a Lei do Feminicídio, sancionada recentemente, incluiu
o homicídio praticado contra a mulher por razão de gênero no rol dos homicídios qualificados e dos crimes
hediondos com o propósito de conter, por meio de medidas mais duras, o avanço da violência contra o sexo
feminino.
Entre as iniciativas positivas também destaco a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres pelo
Poder Executivo federal como um órgão de articulação e cobrança de medidas entre as diferentes esferas de
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governo e de poder, e o programa federal Casa da Mulher Brasileira, que deverá motivar a instalação de centros de atendimento multidisciplinar às vítimas de violência nas 27 capitais.
A Lei Maria da Penha representa um grande avanço na prevenção e punição mais rigorosa dos agressores. Mas em razão dos aspectos psicológicos que envolvem a relação agressor/agredida, acredito ser possível
aperfeiçoar essa legislação.
Com o propósito de provocar mudança de comportamento no agressor e de evitar a reincidência de
homens que cometeram violência doméstica, é que estou propondo, por meio deste projeto de lei, o acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio.
O auxílio poderá ser personalizado, pautado pela história de vida de cada um, com foco na ressocialização, e em grupos de apoio, para troca de experiências. Todas as atividades deverão ser realizadas por profissionais capacitados.
A idéia é fazer com que os agressores reflitam, compreendam e assumam a responsabilidade sobre seus
atos, evitando a reincidência.
Pelas razões expostas, solicito o apoio dos ilustres pares para a aprovação desta matéria.
Brasília, em 18 de março de 2015.– Sala das Sessões, Rejane Dias, Deputada Federal (PI).
PROJETO DE LEI Nº 792, DE 2015
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Acrescenta dispositivo à Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para obrigar que na notificação de penalidade por infração de trânsito conste
a informação do total de pontos acumulados pelo condutor.
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.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei acrescenta o § 6º ao art. 282 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para obrigar
que na notificação de penalidade por infração de trânsito conste a informação do total de pontos acumulados
pelo condutor.
Art. 2º O art. 282 da Lei nº 9.503, de 1997, passa a vigorar com acrescido do seguinte § 6º:
“Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por
remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da
penalidade.
.....................................................................................................................................................................................................
§ 6º Da notificação deverá constar o total de pontos acumulados pelo condutor nos últimos doze meses
em decorrência da aplicação da pontuação indicada no art. 259, bem como a quantidade de pontos prevista para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir com base no § 1º do art. 261.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O Código de Trânsito Brasileiro – CTB – prevê, no art. 261, que o condutor deverá ter suspenso o direito
de dirigir se no prazo de doze meses atingir a quantidade de vinte pontos pela aplicação de penalidade por
infração de trânsito, de acordo com a pontuação indicada no art. 259. Assim, os pontos decorrentes de cada
infração são lançados no prontuário do infrator e vão sendo acumulados até o limite estabelecido por lei para
aplicação da penalidade de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH.
Não obstante a clareza da regra estabelecida pelo CTB e o lançamento tempestivo dos pontos nos sistema informatizados, o acesso à informação sobre a quantidade de pontos acumulados no prontuário é tarefa
ainda difícil para muitos condutores brasileiros.
Diante dessa situação, entendemos importante que os órgãos de trânsito informem ao condutor, no
formulário de notificação enviado pelos correios, ou qualquer outro meio utilizado, a quantidade de pontos
acumulados nos últimos doze meses. Estamos exigindo também que se informe a quantidade de pontos prevista para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Dessa forma, o motorista poderá acom-
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panhar a evolução do somatório dos pontos lançados em seu prontuário, o que poderá induzi-lo a dirigir com
mais cautela.
Diante do exposto, e considerando que este projeto de lei apresenta uma solução simples e de baixo
custo para melhorar o fluxo de informações para os motoristas, com consequências positivas para a segurança
do trânsito, solicito o apoio dos nobres colegas Parlamentares para a sua aprovação.
Sala das Sessões, em 18 de março de 2015.– Deputado Rômulo Gouveia, PSD/PB.
PROJETO DE LEI Nº 793, DE 2015
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Determina a realização periódica de Auto Vistoria de Consumo Predial de Água (AVCPA) e a
elaboração do Relatório de Consumo Predial de Água (RCPA) para todos os edifícios de órgãos
da Administração Pública direta, bem como de autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: 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.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei estabelece critérios gerais para a realização obrigatória da Auto Vistoria de Consumo
Predial de Água (AVCPA) e respectivo Relatório de Consumo Predial de Água (RCPA) para todos os edifícios de
órgãos da Administração Pública Direta, bem como de autarquias, fundações públicas, empresas públicas e
sociedades de economia mista.
Parágrafo único. A AVCPA e respectivo RCPA têm por objetivo aferir os padrões de consumo predial de
água ao logo do tempo, de modo a identificar focos de desperdício, possibilitar a adoção de medidas corretivas para otimização do consumo e promover o controle governamental e social acerca do consumo de água
em edifícios da Administração Pública.
Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei entende-se por:
I – indicador de consumo: relação entre o volume de água consumido em um determinado período de
tempo e o número de agentes consumidores nesse mesmo período;
II – perda: toda água que escapa do sistema antes de ser utilizada para uma atividade fim;
III – perda por vazamentos visíveis: volume perdido, perceptível a olho nu, caracterizado por escoamento ou gotejamento de água;
IV – perda por vazamentos invisíveis: volume perdido, não perceptível a olho nu, constatado por meio de
indícios, como manchas de umidade em paredes ou pisos, sons de escoamento de água, sistemas de recalque
continuamente ligados e constante entrada de água em reservatórios, entre outros;
V – perda total: somatório das perdas por vazamentos visíveis e invisíveis;
VI – índice de perda por vazamentos: relação entre o somatório das perdas diárias devidas a vazamentos
e o consumo médio diário;
VII – índice de perda por vazamentos visíveis: relação entre o somatório de volumes perdidos diariamente em vazamentos visíveis e o consumo médio diário, em porcentagem;
VIII – índice de perda por vazamentos invisíveis: relação entre o somatório dos volumes perdidos diariamente em vazamentos invisíveis e o consumo médio diário, em porcentagem;
IX – índice de vazamentos: relação entre o número de pontos de utilização com vazamentos e o número
total de pontos de utilização no sistema, em porcentagem;
X – otimização do consumo de água: realização das atividades consumidoras com o menor consumo
possível, garantida a qualidade dos resultados obtidos.
Art. 3º Todos os edifícios de órgãos integrantes da Administração Direta, bem como de autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista deverão adotar as medidas necessárias
para realização da AVCPA com periodicidade máxima de quatro meses.
Parágrafo único. A AVCPA deverá coletar, minimamente, os seguintes dados:
I – indicador de consumo do período;
II – perda por vazamentos visíveis;
III – índice de perda por vazamentos visíveis;
IV – perda por vazamentos invisíveis;
V – índice de perda por vazamentos invisíveis;
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VI – índice de vazamentos;
VII – procedimentos dos usuários do edifício quanto ao consumo de água.
Art. 4º O RCPA, a que se dará publicidade, deverá conter todos os resultados da AVCPA, acompanhado
dos respectivos memorial de cálculo e memorial descritivo dos procedimentos adotados na avaliação, bem
como parecer acerca da necessidade de medidas para a otimização do consumo e a redução do desperdício
de água, conforme o caso.
§ 1º O parecer mencionado no caput deverá considerar, minimamente, as seguintes medidas de otimização do consumo e de redução do desperdício de água no edifício:
I – campanhas educativas e de conscientização dos usuários para que sejam adotados procedimentos adequados de consumo de água;
II – correção de vazamentos;
III – substituição de sistemas convencionais por sistemas economizadores de água;
IV – adoção de medidas de reaproveitamento de água, em conformidade com as normas e padrões
existentes.
§ 2º A partir da segunda AVCPA, o RCPA deverá conter informação acerca da implementação das
medidas consideradas necessárias pelo parecer mencionado no caput, bem como série comparativa
entre os resultados das AVCPAs já realizadas.
Art. 5º A realização da primeira AVCPA e a publicação do primeiro RCPA deverão ocorrer em até 30 (trinta) dias, a contar da data de início da vigência desta Lei.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a sua publicação.
Justificação
O Brasil vive hoje umas das mais graves crises hídricas de sua história. Entre as razões motivadoras dessa
realidade estão à falta de planejamento na utilização dos recursos naturais, o descaso com as questões ambientais e a construção de uma sociedade ainda inserida na cultura do desperdício.
A gravidade da crise é também um alerta para a necessidade de mudança em nossos padrões de gerenciamento de recursos, produção e consumo. Não há mais espaço para indiferença. A escassez hoje instalada
reclama por medidas imediatas e efetivas, que devem envolver todos os setores do governo e da sociedade.
É preciso tomar consciência de que a conduta de cada um de nós contribui para cenários de âmbito nacional
e até de âmbito global.
O Poder Público, como administrador dos recursos hídricos e força motriz das grandes mudanças sociais,
deve ser o protagonista na adoção de medidas sustentáveis compatíveis com a nova realidade em que vive o
País e o mundo. Somente assim a Administração Pública poderá dar sua contribuição na necessidade de racionamento de água e servir de exemplo ao restante da sociedade, promovendo a mudança que se faz necessário.
Tendo isso em vista, observa-se que a adaptação dos edifícios que abrigam órgãos e entidades públicas à necessidade contemporânea de racionamento de água constitui uma medida ainda pouco explorada.
Muitos desses edifícios são antigos e não têm recebido a manutenção adequada, de modo que instalações
com índices de consumo elevados têm sido preservadas e vazamentos de água, constantemente ignorados.
Ademais, os próprios usuários desses edifícios apresentam comportamentos inadequados de consumo, que
devem ser modificados.
Diante da gravidade da crise hídrica instalada em nosso País, é inadmissível que o Poder Público se mostre alheio a esse problema, mantendo padrões de consumo e descaso com vazamentos e desperdício de água
em edifícios sob sua responsabilidade.
Importante destacar que mesmo pequenos vazamentos, muitas vezes despercebidos ou ignorados,
podem significar um considerável desperdício quando analisados ao longo do tempo. Estudos revelam que o
gotejamento lento de uma única torneira, por exemplo, causa a perda de seis a dez litros de água por dia. No
caso de um gotejamento rápido, a perda pode ultrapassar 32 litros de água por dia.
Resta claro, então, que a prevenção e correção do desperdício de água em edifícios é medida de grande
impacto na diminuição dos problemas ambientais existentes e na racionalização do uso da água.
Assim, com o objetivo de adaptar os edifícios que abrigam órgãos e entidades do Poder Público a um padrão ambientalmente correto do consumo de água, este projeto de lei institui e torna mandatária a realização
periódica da Auto Vistoria de Consumo Predial de Água, cujos resultados deverão ser registrados no Relatório
de Consumo Predial de Água, de acesso público.
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A auto vistoria terá como objetivo coletar indicadores e padrões de consumo, identificar focos de desperdício de água e avaliar a necessidade de serem adotadas medidas para otimização do consumo e redução
do desperdício no edifício. Entre as medidas que poderão ser adotadas estão a realização de campanhas educativas aos usuários dos edifícios, correção de vazamentos e substituição de sistemas antigos por sistemas
modernos economizadores de água, entre outros.
A publicação periódica do Relatório de Consumo Predial de Água possibilitará o constante controle governamental e social sobre o consumo de água pela Administração Pública, bem como a aferição e avaliação
da adoção efetiva das medidas de otimização de consumo e redução do desperdício.
Certo da importância deste projeto de lei para o Brasil conclamo os nobres Pares a votarem pela sua
aprovação.
Sala das Sessões, em 18 de março de 2015.– Deputado Rômulo Gouveia, PSD/PB.
PROJETO DE LEI Nº 797, DE 2015
(Do Sr. Gonzaga Patriota)
Altera os artigos 734 e 735 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil
para instituir a responsabilidade solidária do empregador que der causa ao atraso no pagamento dos alimentos.
DESPACHO: À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD) .
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código de Processo Civil, para
tornar solidariamente responsável no processo de execução o órgão empregador quando este der causa ao
descumprimento da obrigação alimentícia, seja por falta de repasse da remuneração do empregado, seja pelo
não desconto em folha do pagamento da prestação alimentícia.
Art. 2º O art. 734 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, passa a vigorar acrescido do §2º, renumerando-se o parágrafo único para §1º:
“Art. 734.................................................................................................................................................................................. ..
§1º..............................................................................................................................................................................................
§2º Uma vez realizada a comunicação de que trata o §1º, a autoridade, a empresa ou o empregador
respondem solidariamente com o devedor da obrigação caso não realizem o desconto em folha da
pensão alimentícia ou deixem de efetuar o pagamento do pró-labore.”(NR)
Art. 3º O art. 735 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 735....................................................................................................................................................................................
§1º O credor também poderá promover a execução da sentença contra a autoridade, a empresa
ou o empregador do devedor caso tenha o mesmo dado causa ao inadimplemento da obrigação.
§2º Na hipótese do §1º, o juiz ou tribunal, de ofício ou a Requerimento, condenará o órgão empregador a pagar multa por dia de atraso no repasse do valor da pensão alimentícia ao credor.”(NR)
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Sabe-se que o direito primordial do ser humano é o de sobreviver, e de sobreviver com dignidade; em
virtude disso, o instituto dos alimentos destaca-se no meio jurídico pela sua importância com relação ao direito à vida.
A obrigação alimentar é, sem dúvida, a expressão da solidariedade social e familiar. O ser humano, desde
o seu nascimento à sua morte, necessita de amparo de seus semelhantes e de bens essenciais ou necessários
para a sobrevivência.
No entanto, a atual realidade é de instabilidade na vida conjugal dos casais, na qual se percebe um número cada vez maior de separações e divórcios. E a separação dos pais é sempre um processo doloroso tanto
para o casal quanto para os filhos.
Quando o divórcio acontece, o período de adaptação é conturbado. E quando há filhos, uma das questões que afligem os pais é o valor da pensão alimentícia, isso também ocorre com o nascimento de um filho
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de pais que não vivem em união estável. As principais dúvidas são sobre quem deve pagar, até que momento
é obrigatório, quais os direitos e deveres de cada um.
Logicamente a maioria dos pais separados entende seu dever de pagar a pensão para os filhos menores
ou para os ex-cônjuges. Muitas vezes o alimentante não é culpado pelo atraso nas parcelas dos alimentos, mas
sim o empregador, seja ele órgão público ou da iniciativa privada.
Ocorre muitas vezes o atraso no salário do alimentante, o que o obriga, por sua vez, a atrasar os alimentos, indo parar na prisão. Quem é o responsável por essa situação? O empregador, que não lhe pagou o salário,
ou não providenciou devidamente os descontos. No caso dos órgãos governamentais, a situação é ainda mais
gritante. No Distrito Federal, por exemplo, o governo está com parte dos salários atrasados há quatro meses,
o que tem representado, igualmente, o não pagamento dos alimentos. E a situação se perpetua, uma vez que
o governo não responde solidariamente a esse delito. A situação gerada por um contexto semelhante precisa
ser combatida.
Por isso, a presente proposição vem apresentar a responsabilização solidária do empregador, com relação ao pagamento da pensão alimentícia. Este projeto de lei estabelece que fica solidariamente responsável no
processo de execução o órgão empregador, quando este der causa ao descumprimento da obrigação alimentícia, seja por falta de repasse da remuneração do empregado, seja pelo não desconto em folha do pagamento
da prestação alimentícia. Dessa maneira, o trabalhador e a trabalhadora não poderá ser responsabilizado por
um fato ao qual não deu causa. Com isso, buscamos a verdadeira justiça.
Diante da necessidade e da oportunidade de tal proposição, conto com a boa acolhida e urgente tramitação nesta Casa do presente projeto de lei, para o benefício da parcela da sociedade que se acha envolvida
no tema.
Sala das Sessões, em 18 de março de 2015.– Deputado Federal Gonzaga Patriota – PSB/PE.
PROJETO DE LEI Nº 798, DE 2015
(Do Sr. Alberto Fraga)
Altera o art. 69 da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Ar. 1° Esta Lei altera o caput do art. 69 da Lei federal n° 9.099, de 1995, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 69. O policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições
dos exames periciais necessários.”

Justificação
Temos assistido a crescente impunidade na sociedade, e uma das causas dela é o processo burocrático
no atendimento e registro de ocorrências policiais.
Portanto, na busca da eficiência e da melhor prestação de serviços na área criminal, não tem sentido interpretações restritivas, que não trazem nenhum benefício ao usuário dos serviços públicos.
Nesse sentido, podemos citar Marino Pazzaglini Filho et alii, in “Juizado Especial Criminal- Aspectos Práticos da Lei n° 9.099/95”, de 1996, ao asseverar que será possível que todos os órgãos encarregados constitucionalmente da segurança pública (art. 144 da CF.), tomando conhecimento da ocorrência, lavrem o termo
circunstanciado e remetam os envolvidos à Secretaria do Juizado Especial, no exercício do “Ato de Polícia”.
Diante do exposto, enfatizamos que a aprovação deste projeto pelos nobres parlamentares, permitirá que
todos os órgãos encarregados da segurança pública exerçam, na plenitude, sua função de restabelecer a ordem,
garantindo a boa execução da administração e, ainda, seu múnus constitucional de preservação da ordem
pública, em respeito ao princípio da legalidade, da celeridade e da eficiência. Isso é o que espera a sociedade.
Sala das Sessões, 18 de março de 2015.– Deputado Alberto Fraga, DEM/DF.
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PROJETO DE LEI Nº 799, DE 2015
(Do Sr. Alberto Fraga)
Acrescenta o § 5º ao artigo 262 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o
Código Brasileiro de Trânsito.
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.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei acrescenta o § 5º do artigo 270 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu
o Código Brasileiro de Trânsito.
Art. 2º O art. 262 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
“Art.262....................................................................................................................................................................................
§ 5º. Do recibo da apreensão do veículo constar-se-ão todos os detalhes do veículo, como seu estado de conservação e os equipamentos obrigatórios e acessórios instalados, apondo-se assinatura
de uma testemunha” (AC).
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Este projeto de lei busca amparar responsabilidades, seja do servidor público que, injustamente, vê-se acusado de danos ao veículo apreendido, como do particular, que pode ter seu patrimônio lesado pela má conservação ou eventual crime de furto em pátios sem vigilância ou entregues à administração de empresas privadas.
Ainda que tal providência seja realizada por alguns órgãos, ela deve constar do corpo da lei, justamente para dar
maior segurança aos envolvidos, seja o particular seja o agente público, e, também, permitir uniformização nacional.
Por ser medida justa e necessária para melhorar a relação entre a Administração e administrados é que
solicito aos colegas parlamentares o apoio à presente proposta.
Sala das Sessões, 18 de março de 2015.– Deputado Alberto Fraga, DEM/DF.
PROJETO DE LEI Nº 801, DE 2015
(Do Sr. Alberto Fraga)
Acrescenta parágrafo único ao art. 1° e dá nova redação ao art. 3° da Lei n° 5.553, de 6 de dezembro de 1968.
DESPACHO: À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°. Esta lei acrescenta parágrafo único do art. 1° e dá nova redação ao art. 3° da Lei n° 5.553, de 6 de
dezembro de 1968.
“Art. 1°........................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. Nas vias públicas, somente policial militar, policial civil e policial federal, poderá solicitar
a identificação ou a apresentação de documentos pessoais, vedada a retenção, salvo nos casos de fundada suspeita de ilegalidade devidamente justificada, e dentro do tempo necessário para a confirmação.”
Art. 2° O art. 3° da Lei n° 5.553, de 6 de dezembro de 1968, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3° Constitui crime, punível com pena de detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses ou multa, a exigência da apresentação de documento pessoal ou a sua retenção em desconformidade com o estabelecido nesta Lei. (NR)
Parágrafo único. Quando a infração for praticada por preposto ou agente de pessoa jurídica, considerar-se-á responsável quem houver ordenado o ato que ensejou a exigência ou a retenção, a menos que haja, pelo
executante, desobediência ou inobservância de ordens: (NR)”
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua aplicação.
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Justificação
Com o aumento crescente da insegurança pública, o cidadão tem ficada a mercê de todo o tipo de arbitrariedade, pois é cada vez mais crescente a constituição de serviços particulares de segurança e que têm
causado constrangimento de toda a ordem a população.
A identificação pessoal é um direito do cidadão e ao portá-Ia somente o policial, devidamente identificado, é que pode solicitar a sua apresentação, e diante de fundada suspeita, sob pena de abuso de poder, devidamente tipificado como crime, é que poderá retê-Ia.
Temos a certeza que os nobres acolherão esta medida justa e necessária, efetuando os aperfeiçoamentos
do texto e dando a garantia para a sociedade que ela terá instrumentos legais eficazes contra arbitrariedades.
Sala das Sessões, 18 de março de 2015.– Deputado Alberto Fraga, DEM/DF.
PROJETO DE LEI Nº 803, DE 2015
(Do Sr. Alberto Fraga)
Acrescenta o art. 86-A à Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal – criando
a obrigatoriedade de uso de uniforme pelo preso.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984 – lei de Execução Penal- passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
“Art. 86-A. Os estabelecimentos penais deverão providenciar para que todos os presos sob sua custódia apresentem-se uniformizados.
Parágrafo único. O uniforme padrão, estabelecido pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, será nacional e obrigatório para todos presos, inclusive no transporte e compromissos
fora dos estabelecimentos penais.”
Art. 2° O art. 64, da lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984 – lei de Execução Penal – passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XI:
“Art. 64 .................................................................................................................................................................................... ..
XI- definir o uniforme padrão para os presos”.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justisficação
Apesar de os estabelecimentos penais obrigarem o uso de uniformes pelos presos, essa regra não está
prevista na lei de Execução Penal, nem existe um modelo nacional. O projeto visa suprir tal lacuna, criando
essa regra, consoante deliberação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que estabelecerá
qual uniforme será utilizado.
Por ser regra necessária para melhoria do sistema penitenciário brasileiro é que solicito aos colegas parlamentares o aperfeiçoamento e a aprovação da presente proposta.
Sala das Sessões, 18 de março de 2015.– Deputado Alberto Fraga, DEM/DF.
PROJETO DE LEI Nº 805, DE 2015
(Do Sr. Alberto Fraga)
Altera a Lei n.º 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para conceder o porte de arma aos agentes de segurança socioeducativos, e dá outras providências.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, passa a vigorar com as seguintes alterações:
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“Art. 6º É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos
em legislação própria e para:
I – Os integrantes das Forças Armadas;
................................................................................................................................................................................................... .;
....................................................................................................................................................................................................;
X – os integrantes do quadro efetivo do Sistema Socioeducativo responsáveis pela segurança, vigilância, guarda, custódia, ou escolta, sendo vedado o porte de arma de fogo no interior das unidades
do Sistema Socioeducativo.
§ 1º As pessoas previstas nos incisos I, II, III, V, VI e X deste artigo terão direito de portar arma de fogo
fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, na forma do regulamento,
aplicando-se nos casos de armas de fogo de propriedade particular os dispositivos do regulamento
desta Lei. com validade em âmbito nacional.
§ 2º A autorização para o porte de arma de fogo aos integrantes das instituições descritas nos
incisos V, VI, VII, X, e X do caput deste artigo está condicionada à comprovação do requisito a
que se refere o inciso III do caput do art. 4º desta Lei nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei.
Art. 11. Fica instituída a cobrança de taxas, nos valores constantes do Anexo desta Lei pela prestação de
serviços relativos:
I – ...............................................................................................................................................................................................;
....................................................................................................................................................................................................;
§ 2º As taxas previstas neste artigo serão isentas para os proprietários de que trata o § 5º do art. 6º e
para os integrantes dos incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e X do art. 6º, nos limites do regulamento desta Lei.
Art. 28. É vedado ao menor de 25 (vinte e cinco) anos adquirir arma de fogo, ressalvados os integrantes
das entidades constantes dos incisos I, II, III e X do art. 6º desta Lei.”
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A inclusão do inciso X no Art. 6º na legislação de regência visa a atender algumas peculiaridades dos
agentes de segurança Socioeducativo em relação aos agentes e guardas prisionais, os integrantes das escoltas
de presos e as guardas portuárias.
Apesar de exercerem as mesmas funções desses profissionais no que diz respeito às atividades de segurança, vigilância, guarda, custódia, e escolta e de estarem expostos a riscos semelhantes, os agentes de segurança socioeducativos atuam diretamente na ressocialização de adolescentes em conflito com a lei. Dessa
forma, há de se observar a legislação específica aplicada ao público atendido que é a Lei 8.069 de 13 de julho
de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA);
Não obstante serem reconhecidos nacionalmente como agentes de segurança socioeducativos, em cada
Estado da Federação, esses profissionais recebem denominações diferentes, tais como: agentes de apoio socioeducativo; agentes educacionais; atendentes de reintegração socioeducativo-ATRS; agente social; monitor;
agente Socioeducativo e agente de segurança. Como é perceptível, não há uma padronização quanto à nomenclatura, desse modo, faz-se necessária a inclusão desses profissionais na legislação, por meio de características comuns a todos eles, quais sejam: atuar na segurança, vigilância, guarda, custódia, ou escolta. Por isso,
no inciso XII não está disposta nomenclatura “agentes de segurança socioeducativos”, e sim, estão dispostas
as atribuições que competem aos agentes de todos os Estados.
Outra particularidade do inciso XII é esclarecer que o porte de arma de fogo, no que se refere aos agentes
de segurança socioeducativos, é para uso externo. Nesse contexto, urge destacar que o porte de arma de fogo,
no interior das unidades do Sistema Socioeducativo, é proibido, em virtude dos riscos que essa ferramenta de
defesa pode oferecer à segurança daqueles que se encontram no local. Como os internos se deslocam sem
algemas no interior dessas unidades, há o risco de algum agente ser tomado como refém e ter sua arma subtraída. No que concerne aos deslocamentos externos, os internos são transportados algemados, assim como
no Sistema Penitenciário. Todavia, os agentes de segurança socioeducativos, diferentemente do que ocorre no
Sistema Penitenciário, não detêm o porte, razão pela qual necessitam deste mecanismo de defesa, no intuito
de impedir arrebatamentos e atentados contra os socioeducandos e demais integrantes da escolta;
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O inciso XII prevê o porte de arma de fogo apenas para os integrantes do quadro efetivo de agente de
segurança socioeducativo. Significa dizer que apenas aqueles que ingressarem por meio de concurso público
de provas ou provas e títulos estarão abarcados pela norma. Isso se faz necessário, pois o concurso público é
o mecanismo hábil para se selecionar, de forma impessoal, os candidatos que demonstrarem aptidão, física,
mental e psicológica para exercer as atribuições de agente de segurança socioeducativo. E, assim, os socioeducandos e os demais cidadãos ficam resguardados, porquanto haverá a certeza de que o agente que porta a
arma de fogo foi submetido a rigorosas provas e testes e desse modo, está preparado e treinado para agir nos
estritos termos da lei.
A inclusão do inciso X no § 1ºdo Art. 6ºda Lei n.º 10.826, de 22 de dezembro de 2003, justifica-se porque os agentes de segurança socioeducativos dependem do porte de arma de fogo, ainda que fora de serviço,
no intuito de defender sua integridade física e de seus familiares, nos casos em que as frequentes ameaças sofridas em razão do exercício de suas funções são concretizadas. Ademais, o porte de arma de fogo para esses
profissionais deve ter abrangência nacional, em virtude de os agentes realizarem escoltas interestaduais em
atendimento ao Artigo 124, inciso VI, da Lei 8.069 de 13 de julho de 1990(Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA), o qual estabelece ao adolescente privado de liberdade o direito de permanecer internado na mesma
localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsável. Dessa forma, resta comprovado
que os riscos extrapolam os perímetros estaduais.
A inclusão do inciso X, no § 2º do Art. 6º, da Lei n.º 10.826, de 22 de dezembro de 2003, se justifica
porquanto condiciona o porte de arma de fogo aos agentes de segurança socioeducativos, caso preencham
os requisitos disposto no inciso III do art. 4º, da citada lei, cuja redação estabelece a necessidade de se comprovar a capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma
disposta no regulamento desta Lei. Esse dispositivo legal é fundamental para manter o agente de segurança
socioeducativo apto e capacitado para o porte de arma de fogo.
A inclusão do inciso X no § 2º do Art. 11 se justifica em razão de a isenção do pagamento de taxas serem uma forma de viabilizar o acesso ao registro e porte de arma de fogo, tal como é assegurada aos demais
integrantes relacionados no citado parágrafo.
A inclusão do inciso X no caput do art. 28 se justifica pelo fato de muitos agentes, com menos de vinte
e cinco anos de idade, ingressarem no Sistema Socioeducativo. Por não haver dispositivo legal que proíba o cidadão, com menos de 25 anos de idade, de ingressar nos quadros de agente socioeducativo, a inserção desse
inciso no art. 28 faz se necessária, porquanto esses agentes desempenham as mesmas atribuições daqueles
que têm mais de 25 anos e, assim, padecem dos mesmos riscos de morte. Desse modo, viabiliza-se o desempenho das funções desses profissionais e, ao mesmo tempo, resguarda-se a sua integridade física, tal qual fora
garantido aos demais integrantes citados neste artigo.
Cabe observar que os servidores do Sistema Socioeducativo primam por um serviço de qualidade; que
têm consciência de que as medidas do Sistema são muito complexas; que a natureza essencial da ação socioeducativa é a preparação do adolescente para o convívio social, que devem ser trabalhadas a prevenção e negociação de conflitos diuturnamente, que têm a consciência de que a prioridade absoluta é a integridade física
e mental dos menores infratores. Contudo, não se deve olvidar de que os servidores também são merecedores
de especial atenção, uma vez que estão diretamente ligados aos internos e são protagonistas deste processo
de ressocialização a que são submetidos os adolescentes infratores, motivo pelo qual são alvos diretos daqueles que não querem cumprir as medidas impostas pelo Poder Judiciário.
As atribuições dos agentes de segurança socioeducativos são atuar na segurança, vigilância, guarda,
custódia, e escolta de adolescentes em conflito com a lei do Sistema Socioeducativo, zelando pela integridade
física e mental dos jovens em conflito com a lei, bem como a integridade física das instalações das unidades,
garantindo a segurança dos socioeducandos, visitantes e servidores em exercício nas unidades, assegurando o cumprimento das medidas socioeducativas, atuando como orientador, realizando escoltas externas dos
adolescentes, atuando diretamente na restrição da liberdade dos adolescentes infratores, disciplinando-os e
impondo lhes alguns limites. Isto se faz necessário tendo em vista o perfil daqueles que ingressam no Sistema Socioeducativo, na maioria das vezes sem qualquer noção de convivência social harmônica e respeitosa.
Do contrário, não estariam recebendo qualquer reprimenda judicial. Enfim, tais atribuições geram um
conflito intenso entre os infratores e os servidores, e na visão dos adolescentes os agentes são seus inimigos
e que na primeira oportunidade precisam ser exterminados, o que é facilmente explicado, tendo em conta o
público alvo da política em tela. O adolescente não entende o caráter impessoal do trabalho do agente e têm
aversão a esses servidores. O número de ameaças contra esses profissionais são assustadoras, existem diversos
registros de mortes e tentativas de homicídios cometidos pelos adolescentes infratores. Como citado, a atitude

Março de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 27

325

desses jovens é facilmente explicada, o que não se pode explicar é a ausência de suporte material aos agentes
de Estado, designados para cumprir essa missão tão árdua e complexa.
Há de ressaltar que o Sistema Socioeducativo não é composto por crianças, mas por adolescentes e
adultos, entre 18 e 21 anos de idade, com fichas criminais de grande magnitude como: homicídios, latrocínios, roubos, tráficos de drogas e armas, chefes de quadrilha, estupros, sequestro. Enfim, diversos outros atos
infracionais análogos a crimes. Existem jovens com inúmeros registros de passagens pela polícia, psicopatas
capazes de matar, de forma cruel, qualquer pessoa que não lhes sejam afim.
Outro ponto crítico e de atuação dos servidores em tela é o serviço de escolta de jovens infratores, realizado diuturnamente. Via de regra, é feito sem qualquer meio de segurança, sem armamento ou até mesmo um
simples colete balístico. A omissão estatal neste quesito é gritante. Casos listados abaixo provam a ocorrência
de resgates armados com vítimas fatais. É justamente na escolta que existe a possibilidade do adolescente ser
resgatado ou alvejado por gangues rivais, fato que tem ocorrido com certa frequência, visto que tais atividades
são, em sua maioria, realizadas no local onde residia o jovem antes de pertencer ao Sistema Socioeducativo, ou
no local onde o delito foi praticado. Vale ressaltar que as escoltas às vezes são realizadas durante a madrugada
em locais que o agente desconhece.
O panorama de violência praticada por jovens no Brasil é muito preocupante, a cada dia o número de
crimes graves vem aumentando consideravelmente e no Distrito Federal não podia ser diferente. Dados do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal, no ano de 2013, levantados pelo Governo do Distrito Federal (GDF),
mostram que os adolescentes submetidos à medida de internação praticaram atos gravíssimos ou cometeram
atos inflacionais graves de forma reiterada.
A tabela a seguir traz a consolidação do perfil do público juvenil internado nas unidades do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal no ano de 2013, relativo à internação estrita. Fica demonstrado de forma clara
o quão violento são esses jovens;

Senhores parlamentares, as agressões, ameaças e homicídios sofridas pelos agentes de segurança socioeducativos são frequentes e patentes. Diante dos fatos concretos explicitados, está comprovado que esses jovens atentam contra a segurança e o estado de paz social do país, bem como contra a vida dos servidores e seus familiares.
Impende ressaltar ainda que, num Estado Democrático de Direito, é obrigação estatal fornecer os meios
adequados e necessários para que os servidores, além de garantir a proteção dos adolescentes que estão sob
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sua guarda, protejam a si mesmo e a seus familiares de ameaças iminentes e concretas. Tendo em vista que
essas ameaças nada mais são do que consequência da atuação desses servidores, a fim de efetivar as determinações legais e constitucionais impostas aos entes Estatais.
Ante o exposto, resta configurada a necessidade da aprovação do porte de arma de fogo para esses profissionais que trabalham diretamente com adolescente infrator.
Desde já, Solicitamos o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação do presente Projeto de Lei.
Sala das Sessões, 18 de março de 2015.– Deputado Alberto Fraga, DEM/DF.
PROJETO DE LEI Nº 807, DE 2015
(Da Sra. Alice Portugal)
Dispõe sobre limitações por complexo exibidor, nas proporções especificadas, para exibir produções de longa-metragem que não se caracterizem como obra cinematográfica brasileira.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: CULTURA E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As empresas proprietárias, locatárias ou arrendatárias de salas ou de complexos de exibição pública comercial ficam obrigadas a exibir produções cinematográficas de longa-metragem que não se caracterizem como obra cinematográfica brasileira, nos termos do art. 1º, V, da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de
setembro de 2001, nos limites máximos fixados em tabela constante no Anexo.
Parágrafo único. A obrigatoriedade de que trata o caput abrange salas, geminadas ou não, administradas
pela mesma empresa exibidora e que integrem espaços ou locais de exibição pública comercial, localizadas em
um mesmo complexo, conforme ato expedido pelo órgão, entidade ou agência do Poder Executivo responsável pela regulação do setor cinematográfico no País.
Art. 2º Os requisitos e as condições de validade para o cumprimento da obrigatoriedade de que trata esta
Lei, bem como a sua forma de comprovação e de fiscalização e as punições para o seu descumprimento serão
disciplinados em ato expedido pelo órgão, entidade ou agência do Poder Executivo responsável pela regulação
do setor cinematográfico no País, consultadas as entidades representantes dos exibidores cinematográficos.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Justificação
O caput do art. 215 da Constituição Federal de 1988 dispõe que “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais”. É, portanto, dever do Estado – inclusive do Poder Legislativo – impedir que o
acesso do cidadão brasileiro à cultura cinematográfica nacional seja obstado por distorções de mercado tais
como as que ocorrem por ocasião dos megalançamentos estrangeiros.
O presente Projeto de Lei visa impedir que um único filme estrangeiro que seja sucesso de bilheteria
ocupe, em um só dia, mais de 1.500 salas de exibição simultaneamente, fulminando na prática, em grande medida, a possibilidade de que o espectador tenha diversidade de oferta de produtos culturais cinematográficos.
Exemplo disso foi o filme “Jogos Vorazes”, exibido em 1.689 salas no dia de seu lançamento. Não se trata
de vedar os megalançamentos, que têm papel relevante ao estimular o aumento da frequência às salas de cinema, mas de, simplesmente, evitar que estes produtos tornem a programação excessivamente homogênea.
Ademais, mesmo tratando-se de megalançamentos, não é infrequente um mesmo filme concentrar-se
em apenas parte dos pontos de exibição cinematográfica do país. Com isso, os grandes sucessos de bilheteria
não chegam nem mesmo a muitas salas de cinema que se encontram em cidades médias e pequenas. A medida proposta teria o efeito de permitir a interiorização da oferta de grandes sucessos de bilheteria, de modo
a equilibrar a oferta desses produtos no mercado exibidor cinematográfico.
Cabe, ainda, salientar que houve acordo realizado entre a Ancine e a grande maioria das grandes exibidoras
(são qualificadas assim aquelas que têm mais de 20 salas de cinema no país) em dezembro de 2014. O referido
acordo foi estabelecido por meio de Termo de Compromisso, com limitação estabelecida nos seguintes termos:
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A existência desse Termo de Compromisso comprova que há disposição do setor em estabelecer limitações para os excessos cometidos por ocasião dos megalançamentos, de modo que não se trata de uma medida que, por sua natureza, contraria a própria lógica de mercado e é interpretada pela grande maioria dos
exibidores como razoável e justa.
Apesar de contemplar a maioria das empresas exibidoras, este acordo é relativamente frágil, pois foi estabelecido com validade apenas para 2015 e, sobretudo, não tem força de norma legal, pois não se trata nem
mesmo de Portaria, de Instrução Normativa ou de instrumento congênere da Ancine, com poder mais efetivo
de sanção administrativa.
O máximo que se prevê como punição pela Ancine é a obrigatoriedade de compensações, ainda que
em período diverso ao de lançamento dos megalançamentos, por meio do aumento na exibição de filmes nacionais, caso as exibidoras que assinaram o acordo decidirem não o respeitar.
Quanto à proporção adotada pela Ancine, no atual Termo de Compromisso – no qual ela fica, aproximadamente, em torno de um máximo de 30% de salas com o mesmo título –, sabe-se que ela é viável e tem mais
sentido em países nos quais há grande quantidade de salas de cinema.
Contudo, o Brasil tem poucos pontos de exibição (cerca de 750, conforme dados da Ancine) e muito
concentrados em poucas cidades. Com efeito, essa limitação de um máximo de cerca de 30% de salas com o
mesmo título não se configura, em nosso país, como medida suficiente para evitar a distorção de mercado na
oferta de produtos cinematográficos ocorrido por ocasião dos megalançamentos.
Por esse motivo, propõe-se uma limitação maior que a estabelecida no Termo de Compromisso, para
que a proporção seja adequada à realidade da oferta de pontos de exibição efetivamente existentes no Brasil,
para além de transformar em Lei uma vinculação que é, de fato, pouco sustentável apenas por meio de acordo
pontual entre a Ancine e os exibidores.
Deve-se lembrar que a medida ora proposta auxiliará, por oferecer maior espaço à produção nacional, a
cumprir algumas das metas do Plano Nacional de Cultura para 2020, entre as quais:
META 21: 150 filmes brasileiros de longa-metragem lançados ao ano em salas de cinema.
META 27: 27% de participação dos filmes brasileiros na quantidade de bilhetes vendidos nas salas de
cinema (de 2010 a 2014, o percentual variou entre um máximo de 19% e um mínimo de 10%, sendo de 12%
em 2014, conforme dados da Ancine publicados em janeiro de 2015).
Igualmente, as Metas 3.3 (“Ampliar a participação das distribuidoras brasileiras na bilheteria dos filmes
brasileiros”) e 3.4 (“Aumentar o número de filmes brasileiros lançados em salas de cinema”), entre outras, do
Plano de Diretrizes e Metas para o Audiovisual 2011-2020, serão beneficiadas pela medida legal ora proposta,
pois ao haver maior espaço para produções fílmicas que não sejam megalançamentos, os produtos do mercado brasileiro terão, em termos proporcionais, maiores oportunidades de chegar democraticamente ao público
espectador, auxiliando a mitigar um dos entraves à consecução das metas relativas à expansão das produções
brasileiras de cinema, que ainda encontram dificuldades nas etapas de distribuição e de exibição.
Pela relevância em corrigir distorções evidentes de mercado na oferta de produtos cinematográficos por
ocasião dos megalançamentos e pela tarefa constitucional que o Estado tem de garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e do acesso às fontes de cultura nacional, entre as quais o nosso cinema, conclamo
os Nobres Pares à aprovação deste Projeto de Lei.
Sala das Sessões, em 18 de março de 2015.– Deputada Alice Portugal.
PROJETO DE LEI Nº 808, DE 2015
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)
Dispõe sobre o pagamento, pelo Poder Público, de honorários a advogado nomeado para defender réu pobre e dá outras providências.
DESPACHO:ÀS COMISSÕES DE:FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 54 RICD) E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescentem-se os seguintes artigos à Lei 8.906, de 04 de julho de 1994:
“Art. 22-A. O advogado que não for Defensor Público, quando nomeado para defender réu pobre em processo de natureza civil ou criminal, terá os honorários pagos pelo Poder Público, na forma estabelecida nesta Lei.
§ 1º Os honorários a que se refere o ‘caput’ deste artigo serão fixados pelo Juiz da sentença, de acordo
com tabela elaborada pelo Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil.
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§ 2º Os honorários do advogado dativo não poderão ser superiores à remuneração básica mensal do
cargo de Defensor Público do Estado.
§ 3º Na hipótese de o beneficiário da assistência judiciária gratuita ser vencedor na causa, os honorários
a que se refere este artigo não excluem os da condenação.
§ 4º O pagamento de honorários previsto nesta Lei não implica vínculo empregatício e não dá ao advogado direitos assegurados ao servidor público, nem mesmo à contagem de tempo como de serviço público.
2 Art. 22-B. A OAB, através das Seccionais, organizará, anualmente, por comarca e especialidade, a relação dos advogados inscritos em cada Estado, que tenham interesse em atuar como defensor dativo de réu
pobre, nos termos desta Lei.
§ 1º A relação a que se refere o ‘caput’ deste artigo será elaborada até o dia 1º de fevereiro de cada ano,
devendo ser encaminhada ao Procurador-Chefe da Defensoria Pública e ao Presidente do Tribunal de Justiça
do Estado para a devida distribuição aos Juízes das respectivas comarcas.
§ 2º Compete à Defensoria Pública, além da atribuição prevista no § 1º, o controle e a fiscalização operacional dos trabalhos, sem prejuízo da fiscalização conjunta com a OAB.
§ 3º A nomeação do advogado pelo Juiz obedecerá à ordem de inscrição contida na relação, podendo
ser repetida desde que observada a mesma ordem.
Art. 22-C. Nas comarcas onde estiver implantada a Defensoria Pública, a nomeação do defensor dativo
só poderá ocorrer em causas justificáveis, a critério do Juiz competente, após prévia manifestação da Defensoria Pública do Estado. Parágrafo único. Se mais de um defensor atuar no mesmo processo, os honorários serão
fixados pelo Juiz proporcionalmente aos serviços prestados.
Art. 22-D. Não faz jus ao pagamento dos honorários o advogado que:
I – renunciar à causa no curso do processo, salvo se houver justificativa aceita por Juiz competente, hipótese em que os honorários serão pagos proporcionalmente aos serviços prestados pelo advogado renunciante.
II – cobrar, combinar ou receber vantagens e valores do beneficiário, a título de honorários advocatícios,
taxas, emolumentos ou de outras despesas. Parágrafo único. Na hipótese do inciso II deste artigo, o advogado
não poderá ser novamente nomeado pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, sem prejuízo da aplicação de
eventuais sanções disciplinares por parte de sua entidade de classe.
Art. 22-E. Comprovado que a parte não necessitava do benefício de que trata esta Lei, o advogado dativo
fará jus a honorários proporcionais ao trabalho realizado, ficando o beneficiário sujeito às sanções impostas na
lei processual aplicável à espécie.
Art. 22-F. O pagamento ao advogado dativo será processado mediante certidão emitida por Juiz competente, na qual constarão dados relativos à ação, à informação de que se trata da defesa de réu pobre e ao
valor arbitrado.
§ 1º A certidão a que se refere o ‘caput’ deste artigo deverá ser enviada à repartição fazendária competente, a fim de que seja realizado o pagamento, no prazo de 30 (trinta) dias, observada a ordem de apresentação das certidões.
§ 2º Ultrapassado o prazo previsto no parágrafo anterior, o valor a ser pago será corrigido monetariamente.
§ 3º A certidão de que trata este artigo tem eficácia de título executivo.
Art. 22-G. São condições para aprovação do pagamento de honorários:
I – não ser o advogado nomeado ocupante do cargo de Defensor Público do Estado; 4
II – constar o advogado nomeado da relação preparada pela OAB, nos termos do art. 22-B;
III – terem sido os honorários arbitrados em conformidade com a tabela do Conselho da OAB, inclusive
em relação à sua imposição quanto à integralidade ou proporcionalidade dos serviços prestados;
IV – obedecer ao limite estabelecido no § 2º do artigo 22-A;
V – a observância do disposto no artigo 22-D desta lei.
Art. 22-H. A lei orçamentária anual, por meio de atividade específica e sob rubrica própria, proverá recursos financeiros suficientes para atender às despesas decorrentes da aplicação desta Lei.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor no ano seguinte ao de sua publicação.
Justificação
Com a presente proposição, buscamos oferecer mais eficácia à assistência judiciária para as pessoas carentes, dispensando, ao mesmo tempo, um tratamento justo aos profissionais do direito que vêm suprindo a
deficiência do Poder Público em possibilitar o acesso à Justiça aos mais distantes rincões do nosso país, aliás,
em conformidade com o mandamento constitucional (art. 5º, XXXV). Para tanto, inserimos algumas disposições no Estatuto da Ordem dos Advogados – Lei nº 8.906, de 04 de julho de 1994 –, sede adequada para tratar
da matéria. 5 Contamos com o apoio dos demais parlamentares para esta proposição que procura, assim, pro-
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piciar o acesso à prestação jurisdicional, sobretudo aos cidadãos carentes e desassistidos, que, infelizmente,
constituem a maioria da nossa população.
A presente proposta é reapresentada tendo em vista seu arquivamento nos termos regimentais desta
Casa, com homenagens ao autor.
Sala das Sessões, em 18 de março de 2015.– Arnaldo Faria de Sá, Deputado Federal – São Paulo.
PROJETO DE LEI Nº 809, DE 2015
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)
Altera o art. 22 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que “Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-808/2015.
APRECIAÇÃO:Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a elaboração, pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil
– OAB, de listas anuais de advogados interessados em patrocinar causa de juridicamente necessitado.
Art. 2º O art. 22 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
§ 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo
juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.
§ 2º O Conselho Seccional da OAB, por si ou por suas Subseções, organizará, anualmente, relação de
advogados interessados em patrocinar causa de juridicamente necessitado, a ser encaminhada à Defensoria
Pública e ao presidente do Tribunal de Justiça locais.
§ 3º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.
§ 4º Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço
até a decisão de primeira instância e o restante no final.
§ 5º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de
levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia
a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.
§ 6º O disposto neste artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado por advogado para
defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticada no exercício da profissão (NR).”
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
De acordo com o § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado, quando indicado para patrocinar causa
de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB,
e pagos pelo Estado. Ocorre que nem sempre é ágil a nomeação, pelo juiz, de um advogado dativo, seja pela
ausência de nomes previamente indicados para esse mister, seja pelo notório desinteresse dos profissionais
em atuar em causa de juridicamente necessitado.
Assim, será de grande valia, não somente para advogados, magistrados e Defensoria Pública, mas, principalmente, para a coletividade, que haja, anualmente, uma relação de profissionais que tenham demonstrado,
previamente, seu interesse em atuar como dativos, facilitando sua indicação, quando necessária. Tratando-se
de medida que deverá aperfeiçoar a legislação vigente sobre a advocacia, contamos com o esclarecido apoio
de nossos ilustres Pares para a conversão deste projeto de lei em norma jurídica.
A presente proposta é reapresentada tendo em vista seu arquivamento nos termos regimentais desta
Casa, com homenagens ao autor.
Sala das Sessões, em 18 de março de 2015.– Arnaldo Faria de Sá, Deputado Federal – São Paulo.
PROJETO DE LEI Nº 810, DE 2015
(Do Sr. Jorge Côrte Real)
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Altera a redação da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, dispondo sobre a caracterização dos
acidentes de trabalho posteriormente à rescisão contratual.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE:SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA; TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO; DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar acrescida do art. 23-A:
“Art. 23-A – O empregado poderá postular pela caracterização do acidente de trabalho após a rescisão
contratual, somente nas hipóteses de que tratam os artigos 20, 21, inciso I, e 21-A desta lei e mediante apresentação de prova suficiente do nexo entre o agravo e o trabalho.
§ 1º – A empresa deverá ser intimada da pretensão do segurado, recebendo cópia integral da documentação por ele apresentada e sendo-lhe facultada a apresentação de contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 2º – A empresa deverá ser intimada do local, dia e hora do ato pericial médico, sendo-lhe oportunizada
a participação por meio de profissional médico por ela indicado em procuração específica para essa finalidade.
§ 3º – Da decisão proferida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), caberá recurso ao Conselho
de Recursos da Previdência Social (CRPS) no prazo de 30 (trinta) dias, sendo a parte contrária intimada para
oferecimento de contrarrazões em igual prazo.”
Art. 2º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação.
Justificação
Quando ocorre uma rescisão contratual, por qualquer de suas espécies, o segurado permanece vinculado à Previdência Social, independentemente de contribuições, por um prazo variável entre 12 e 36 meses
(acrescidos de um mês e 15 dias), denominado “período de graça” (Lei nº 8.213/91, art. 15).
Nesse período, se o segurado é acometido de qualquer enfermidade ou se vem a sofrer algum acidente,
pode requerer do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a concessão do auxílio-doença ou a aposentadoria
por invalidez. Por vezes, na data da perícia, o médico do INSS aplica a caracterização do acidente de trabalho
e vincula o código de Classificação Internacional de Doenças (CID) ao último CNPJ, por meio da aplicação do
Nexo Profissional (NP) ou do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), fundamentando nas associações dispostas no Anexo II do Decreto nº 3.048/99.
O nexo é atribuído sem a intimação da empresa, sem visita técnica ou envio de Carta de Infortunística
comunicando a caracterização do acidente de trabalho.
Como se trata de empregado já desligado do quadro funcional, tal ocorrência também não aparece na
página eletrônica do Ministério da Previdência Social (MPS), impossibilitando o conhecimento por parte do
ex-empregador e, consequentemente, seu direito de exercer a ampla defesa e o contraditório.
A empresa, em regra, somente toma conhecimento do acidente que lhe foi atribuído quando da consulta ao extrato do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), anualmente, sendo esta ocorrência utilizada para o
cálculo do multiplicador e, na sequência, do tributo do Risco de Acidente de Trabalho ajustado (antigo SAT –
Seguro de Acidentes do Trabalho).
Assim, ante o exposto, sendo relevante e meritória a presente proposição, contamos com o apoio dos
nobres pares para sua aprovação.
Sala das Sessões, em 18 de março de 2015.– Deputado Jorge Côrte Real, PTB/PE.
PROJETO DE LEI Nº 811, DE 2015
(Do Sr. Jorge Côrte Real)
Altera a redação da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, dispondo sobre o efeito suspensivo
dos recursos administrativos em matéria acidentária.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE:SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO:Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar acrescida do art. 126-A:
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“Art. 126-A – Caracterizado o acidente do trabalho pela perícia médica do INSS, em qualquer das
espécies de que tratam os artigos 19 a 21-A desta lei, poderá a decisão ser objeto de recurso administrativo por parte do empregador, com efeito suspensivo, direcionado ao Conselho de Recursos
da Previdência Social.”
Art. 2º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação.
Justificação
Caracterizado o acidente de trabalho pela perícia médica do INSS, em qualquer das espécies tipificadas
nos artigos 19 a 21-A da Lei nº 8.213/91, este poderá ser objeto de recurso por parte do empregador, direcionado ao Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) e analisado, num primeiro momento, pela Junta
de Recursos (art. 18 da Portaria MPS nº 548/2011).
Caso não seja caracterizado, a decisão proferida pelo INSS poderá ser objeto de recurso pelo trabalhador,
também direcionado ao Conselho de Recursos da Previdência Social e analisado, num primeiro momento, pela
Junta de Recursos, nos termos do artigo 18 da Portaria MPS nº 548/2011.
É importante destacar que, para o segurado/trabalhador, não há diferença em termos de acesso ou valor
do benefício, caso se trate ou não de acidente de trabalho, com únicas duas ressalvas, quais sejam:
a) se a incapacidade não for decorrente de acidente (de qualquer natureza, inclusive do trabalho) e se
não se tratar de doença grave (relacionada no art. 152 da IN INSS/PRES 45/2010), o trabalhador precisa ter uma
carência de 12 contribuições para ter acesso ao benefício. Caso seja decorrente de acidente ou caso se trate de
uma das doenças graves relacionadas, não haverá exigência de carência;
b) ao término da incapacidade, quando do cancelamento do benefício pelo INSS, se este tiver decorrido
de acidente de qualquer natureza (inclusive do trabalho) e se o segurado permanecer com sequela que reduza
sua capacidade laborativa, terá direito a receber outro benefício, denominado auxílio-acidente, que lhe será
pago até sua aposentadoria ou óbito. Se o benefício não decorrer de acidente, mesmo que exista sequela, o
trabalhador não terá direito ao auxílio-acidente.
A interposição de recurso por parte da empresa, portanto, somente trará uma consequência imediata
para o trabalhador (em seu benefício) se este não tiver cumprido a carência de 12 contribuições e, ainda assim,
caso se trate de doença, já que há a isenção de carência para acidentes que sejam de outra natureza.
Para a empresa, a caracterização do acidente de trabalho por parte do INSS traz consequências imediatas, como o depósito de FGTS durante o afastamento, e também consequências mediatas, como a estabilidade
provisória, a inclusão dessa ocorrência no Fator Acidentário de Prevenção (FAP) e eventual ingresso de ação
regressiva pela Previdência Social (Lei nº 8.213/91, art. 120).
Ocorre que, pela legislação vigente, a interposição de recurso por parte da empresa não acarreta o efeito suspensivo da caracterização acidentária, exceto para a situação do Nexo Técnico Epidemiológico (NTEP).
Ou seja, caso não se trate de NTEP, mas sim de qualquer outra modalidade prevista na Lei nº 8.213/91
(são seis modalidades ao todo, previstas nos artigos 19 a 21-A), o fato de a empresa ingressar com recurso
administrativo não evitará o depósito do FGTS ou a estabilidade provisória, além do fato dessas ocorrências
estarem lançadas no cálculo do FAP e poderem ser objeto de ações regressivas, mesmo sem o julgamento do
recurso interposto.
O efeito prático do recurso administrativo, para a empresa, pois, é praticamente nulo, já que para todo e
qualquer fim o acidente permanecerá caracterizado até a decisão final por parte do CRPS.
Ante o exposto, considerando a relevância da presente proposição, contamos com o apoio dos nobres
pares para sua aprovação.
Sala das Sessões, em 18 de março de 2015.– Deputado Jorge Côrte Real, PTB/PE.
PROJETO DE LEI Nº 813, DE 2015
(Do Sr. Jorge Côrte Real)
Altera a redação do artigo 2º da Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, que dispõe sobre
a participação dos trabalhadores nos lucros e resultados da empresa.
DESPACHO:APENSE-SE À(AO) PL-258/2015.
APRECIAÇÃO:Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Revoga-se o inciso II, do § 4º, do artigo 2º da Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
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Justificação
A Lei 10.101/2001 estabelece as normas atinentes à Participação nos Lucros e Resultados (PLR). Essas
normas são firmadas de comum acordo entre empresas e empregados para que objetivos empresariais alcançados com a participação de ações de seus empregados, sejam distribuídos a estes, segundo critérios e metas
previamente estabelecidos.
Portanto, a PLR é um instrumento de integração entre empresas e empregados, remunerando o esforço no alcance de objetivos comuns, e gerando um sentimento de inclusão efetiva do trabalhador no negócio.
Esse ambiente é propício ao comprometimento, à produtividade e consequentemente à sustentabilidade das
empresas.
Entre diversas metas, uma muito comum era relativa à melhoria de resultados em segurança e saúde no
trabalho. Ou seja, buscava-se a redução de acidentes ou doenças ocupacionais em virtude do maior cuidado
e atenção tomados por empresas e empregados com a saúde e higidez dos funcionários.
Estudos de diversas empresas mostram a existência de correlação direta entre a adoção de cláusulas de
Saúde e Segurança no Trabalho (SST) vinculadas aos programas de PLR com a queda significativa do número
de acidentes do trabalho nas empresas.
A título exemplificativo, apresenta-se o gráfico abaixo que demonstra essa queda com dados de uma
grande empresa do setor de alimentação, no período de 2008 a 2012. O resultado geral, com a implementação
dessas metas de SST no programa de PLR, foi a redução de 61% do número de acidentes do trabalho, enquanto, por outro lado, o número de empregados da empresa cresceu 21%.

Contudo, com o advento da Lei 12.832/2013, que inseriu na Lei 10.101/2001, no artigo 2º, o § 4º, inciso
II, estabeleceu-se a vedação de pactuação de metas de segurança e saúde no trabalho para PLR.
É necessário permitir que empresas e trabalhadores firmem metas de PLR atreladas a resultados em prevenção de acidentes de trabalho. Essas metas são um incentivo ao comprometimento e ao uso cotidiano de
boas práticas de SST, sendo reconhecidas como um modelo de gestão bem sucedido, com resultados expressivos na redução efetiva dos acidentes de trabalho.
Assim, ante o exposto, considerando a relevância da presente proposição, contamos com o apoio dos
nobres pares para sua aprovação.
Sala das Sessões, em 18 de março de 2015.– Deputado Jorge Côrte Real, PTB/PE.
PROJETO DE LEI Nº 815, DE 2015
(Do Sr. Jorge Côrte Real)
Altera a Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para dispor sobre a retenção e a ampliação dos
prazos de apuração e recolhimento dos valores retidos das contribuições sociais CSLL, PIS e Cofins.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os artigos 31 e 35 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam a vigorar com as seguintes alterações:
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“Art.31.................................................................................................................................................................................................
§ 3º Fica dispensada a retenção, de valor igual ou inferior a R$ 10,00 (dez reais), exceto na hipótese de
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf ) eletrônico efetuado por meio do Siafi.” (NR)
(...)
“Art. 35 Os valores retidos no mês, na forma dos arts. 30, 33 e 34 desta Lei, deverão ser recolhidos
ao Tesouro Nacional pelo órgão público que efetuar a retenção ou, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, até o último dia útil do segundo decêndio do mês subsequente àquele mês em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica fornecedora dos bens ou
prestadora do serviço.” (NR)
Art. 2º Fica revogado o § 4º do art. 31 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A sistemática atual de retenção das contribuições sociais CSLL, PIS e Cofins impõe grandes custos administrativos às empresas. Como a retenção só ocorre a partir do momento em que o montante pago a determinado fornecedor de serviços atinge R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no mês, as empresas são levadas a desenvolver
mecanismos de controle do valor pago a determinado fornecedor durante o mês. Essa complexidade aumenta
consideravelmente no caso de empresas que possuem mais de uma unidade, pois o recolhimento precisa ser
feito de forma centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
Este projeto propõe que a retenção passe a ocorrer sobre todos os pagamentos cujo valor acarrete a
geração de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf ) superior a R$ 10,00. Dessa forma, haveria
aperfeiçoamento e simplificação dos controles exigidos das empresas obrigadas à retenção, com a consequente redução do custo operacional das empresas.
Outra alteração proposta nessa proposição é a ampliação dos prazos de apuração e recolhimento dos
valores retidos das contribuições sociais CSLL, PIS e Cofins. Atualmente as empresas devem recolher à Receita
Federal do Brasil os valores retidos na quinzena até o último dia útil da quinzena subsequente àquela em que
ocorreu o pagamento à empresa prestadora do serviço.
Por fim, altera-se o período de apuração, de quinzenal para mensal, e amplia o prazo de recolhimento,
que passa a ser o último dia útil do segundo decêndio do mês subsequente àquele em que ocorreu o pagamento à pessoa jurídica prestadora do serviço. Com isso, as empresas que realizam as retenções terão uma redução nos custos envolvidos no recolhimento dos tributos à Receita Federal do Brasil, que passarão a ocorrer
em intervalos de tempo maiores.
Visando a simplificação dos controles exigidos das empresas obrigadas à retenção, com a consequente
redução de custo operacional, peço apoio dos nobres pares para aprovação da presente proposição.
Sala das Sessões, em 18 de março de 2015.– Deputado Jorge Côrte Real, PTB/PE.
PROJETO DE LEI Nº 816, DE 2015
(Do Sr. William Woo)
Altera o art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para prever
o policídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1º da Lei nº 8.072,
de 25 de julho de 1990, para incluir o policídio no rol dos crimes hediondos.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-3131/2008.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 121

do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Homicídio simples
Art. 121......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Homicídio qualificado
§ 2º.............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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Policídio
VII – Contra policial em razão de sua profissão.
§ 2º- B. Considera-se que há razões de profissão quando o crime envolve:
I – Policial de serviço
II – O reconhecimento da condição de policial. ...............................................................................................
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O combate à impunidade é um dos principais objetivos do presente projeto de lei. É certo que qualquer
homicídio deve ser punido com rigor. Contudo, atentar contra um policial no exercício da função ou simplesmente em função dela, é um atentado contra toda instituição de segurança pública e, ao qualificar esse crime,
podemos desestimular um possível transgressor a cometer tal crime.
De acordo com levantamento feito pela Folha de São Paulo, junto às secretarias estaduais de Segurança Pública do país, um policial é assassinado a cada 32 horas. Essa realidade pode ainda ser pior, visto
que alguns estados da Federação não discriminam as causas das mortes de policiais fora do horário de
expediente.
Sendo o agente policial, civil ou militar, federal, estadual ou municipal, aquele que se arrisca no exercício
da atividade de segurança pública, deve haver um respaldo legal, uma proteção maior para melhor atender a
população no combate ao crime.
Em vista da difícil conjuntura pela qual passa a segurança pública do país e dos riscos que o policial
enfrenta no exercício da sua profissão, conto com o apoio de meus pares para a discussão e aprovação desta
pauta, que considero de relevância para a melhoria da qualidade de vida da nossa população.
Senado Federal, em 18 de março de 2015.– Deputado William Woo, PV/SP.
PROJETO DE LEI Nº 827, DE 2015
(Do Sr. Dilceu Sperafico)
Altera a Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, que institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá
outras providências.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA; DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO; AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO
E DESENVOLVIMENTO RURAL E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54,
RICD). EM RAZÃO DA DISTRIBUIÇÃO PARA MAIS DE TRÊS COMISSÕES DE MÉRITO, DETERMINO A
CRIAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL PARA APRECIAR A MATÉRIA, CONFORME O DISPOSTO NO ART.
34, II, DO RICD.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei introduz alterações na Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, para ampliar os direitos dos
obtentores vegetais sobre o material de multiplicação da cultivar protegida.
Art. 2º A Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações nos arts.
8º, 9º e 10 e no Capítulo IV, que passará a ser denominado “Da Tutela Judicial”, com inclusão de seções
e artigos:
“Art. 8º O direito à proteção da cultivar se dá sobre o material de reprodução, de multiplicação ou
sobre qualquer forma de propagação da planta inteira. (NR)”
“Art. 9º A proteção assegura a seu titular o direito à produção de sementes ou de qualquer forma de
multiplicação comercial da cultivar, e sua comercialização no território brasileiro, sendo vedados, durante o prazo de proteção, salvo na hipótese do inciso XLIII do art. 2º da Lei 10.711, de 05 de agosto
de 2003, sem a autorização expressa do titular do direito, a comercialização, o acondicionamento e
o armazenamento para fins comerciais, de material de propagação da cultivar protegida, independentemente da utilização de sua correta denominação.
§ 1º O direito do titular da proteção, conforme as disposições previstas neste artigo, estende-se:
I – à cultivar essencialmente derivada de cultivar protegida;
II – à cultivar ou ao híbrido cuja produção exige a utilização repetida de cultivar protegida. (NR)”
“Art. 10. Não fere o direito de proteção sobre a cultivar protegida aquele que:

336

Sexta-feira 27

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2015

I – usa, em consumo próprio como alimento, o produto obtido do seu plantio;
II – utiliza a cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica;
III – guarda e conserva semente para uso próprio nos termos do disposto no inciso XLIII do art. 2º da
Lei 10.711, de 05 de agosto de 2003, se atendidas as seguintes condições:
a) tenha adquirido material de reprodução certificado;
b) utilize o produto no prazo máximo de um ano e em no máximo 50% de sua área a ser plantada
com a cultivar protegida;
c) efetue o pagamento dos royalties ao obtentor da cultivar, independentemente de autorização prévia;
d) efetue o pagamento dos royalties ao obtentor da tecnologia, independentemente de autorização prévia;
IV – é agricultor familiar, nos termos da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006 ou é integrante de povos indígenas ou de comunidades tradicionais, quando:
a) reserva e planta material de propagação para uso próprio, admitida a comercialização da produção resultante, desde que não o seja para fins de propagação da cultivar;
b) multiplica material de propagação, exclusivamente para uso próprio ou para doação ou troca com
outros integrantes dos grupos descritos no caput deste inciso, no âmbito de programas conduzidos
ou autorizados por órgão do Poder Público.
§ 1º Para aplicação do disposto neste artigo, no que concerne aos beneficiários definidos no inciso
IV, será exigido, adicionalmente, ter receita bruta máxima equivalente ao valor do limite estabelecido para obrigatoriedade de preenchimento do Demonstrativo da Atividade Rural, para efeito de
Imposto de Renda.”
§ 2º Parágrafo Segundo – Não se aplica o uso próprio às flores e plantas ornamentais.”
“CAPÍTULO IV
Da Tutela Judicial

SEÇÃO I
Da Prescrição da Pretensão de Reparação de Dano
Art. 37. Prescreve em 5 (cinco anos) a pretensão de reparação de dano causado por violação aos direitos
de proteção de cultivares.
SEÇÃO II
Dos Crimes e das Penas
Art. 37-A. Expor, ofertar, vender, consignar, beneficiar, embalar, reembalar, ceder a qualquer título, importar e exportar cultivar protegida ou suas partes, com denominação correta ou não, em inobservância às
disposições desta Lei ou sem a prévia e expressa autorização do titular:
Pena – detenção, de três meses a um ano, ou multa.
Art. 37-B. Reproduzir ou multiplicar, com finalidade de comercializar, material propagativo ou produto
de colheita de cultivar protegida, com violação aos direitos do seu titular:
Pena – detenção, de três meses a um ano, ou multa.
Parágrafo único. A pena será aumentada de um terço à metade quando o agente:
I – é ou foi representante, mandatário, preposto, sócio ou empregado do titular, do obtentor, de licenciado pelo titular ou de licenciado pelo obtentor da cultivar protegida; ou
II – realiza qualquer ato que vise dissimular a comercialização de cultivar protegida ou suas partes.
Art. 37-C. As penas de multa previstas nesta seção serão fixadas, no mínimo, em dez e, no máximo, em
trezentos e sessenta dias-multa, observadas as disposições do Código Penal.
§ 1º A multa poderá ser aumentada ou reduzida, em até dez vezes, em face das condições pessoais do
agente e da magnitude da vantagem auferida, independentemente do disposto no parágrafo único do art. 37-B.
§ 2º O produto da arrecadação da multa reverterá ao Fundo Setorial de Agronegócio, instituído pela
Lei 10.332, de 19 de dezembro de 2001.
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SEÇÃO III
Do Processo e do Procedimento Judicial
Art. 37-D. Nos crimes definidos neste Capítulo, procede-se mediante queixa, salvo quando cometidos
em desfavor de entidades de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo Poder Público, em que a ação penal será pública.
Art. 37-E. A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão, nos crimes contra a cultivar
protegida, regulam-se pelo disposto no Código de Processo Penal e pelas disposições desta Lei.
Art. 37-F. Na diligência de busca e apreensão, em crime contra a cultivar protegida, o oficial do juízo
será acompanhado por perito que verificará, preliminarmente, a existência do ilícito, podendo o juiz ordenar a
apreensão de sementes, mudas ou o produto da colheita obtido pelo contrafator com o emprego da cultivar
protegida.
§ 1º Tratando-se de estabelecimentos agrícolas, industriais ou comerciais legalmente organizados e que
estejam funcionando publicamente, as diligências preliminares limitar-se-ão à vistoria e apreensão dos produtos, quando ordenadas pelo juiz, não podendo ser paralisada a sua atividade licitamente exercida.
§ 2º Realizada a diligência de busca e apreensão, responderá por perdas e danos a parte que a tiver requerido de má-fé, emulação, mero capricho ou erro grosseiro.
§ 3º Caso o objeto da busca e apreensão tenha perecido, o juiz poderá ordenar sua destruição.
Art. 37-G. Poderá constituir matéria de defesa na ação penal a alegação de nulidade da proteção de cultivar em que a ação se fundar.
Parágrafo único. A absolvição do réu não importará a nulidade da proteção da cultivar, que só poderá
ser demandada pela ação competente. (NR)”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação oficial.
Justificação
A matéria é de suma relevância para o setor agrícola brasileiro. Trata-se de alterar uma lei que suscitou
inúmeros debates e galvanizou as atenções da política agrícola, nos anos de 1996 e 1997, quando de sua formulação. Sua aprovação significou, sem dúvida, um marco da modernização da legislação que regula o setor,
ao introduzir um conceito até então inexistente no agronegócio brasileiro, qual seja, o da propriedade intelectual no campo do melhoramento vegetal. Passados dez anos de vigência da Lei, nada mais natural que surjam
propostas de modificação, buscando atualizá-la e aprimorá-la.
O Projeto propõe alterar a Lei para tornar obrigatória a autorização pelos obtentores de variedades vegetais protegidas para a comercialização do produto obtido na colheita, entre outros. Dessa forma, procuram-se ampliar as possibilidades de controle e fiscalização sobre o uso de sementes melhoradas, garantindo-se
a devida remuneração ao obtentor da cultivar ou seu licenciado durante o período previsto de sua proteção.
A proposição mantém também o direito de reservar e plantar sementes ou material de propagação vegetativa exclusivamente para uso próprio a todas as categorias de agricultores (pequenos, médio e grandes),
restringindo a possibilidade de multiplicação de sementes protegidas apenas aos pequenos agricultores, exclusivamente para doação ou troca entre eles.
A proposição ainda altera o artigo 37 da Lei de Proteção de Cultivares, para adaptar as sanções às novas
disposições que introduz no direito de propriedade.
Além disso, a proposição intenta estender às plantas ornamentais a obrigatoriedade da permissão do
obtentor para uso próprio dos materiais propagativos, de qualquer categoria de produtor. Alega que a medida
é necessária em razão das especificidades do segmento, dentre elas a mais alta remuneração do produtor e a
predominância da multiplicação vegetativa das plantas, o que elimina a necessidade de compra de sementes.
O Projeto de Lei prevê a necessidade da autorização do obtentor da cultivar protegida para que o agricultor faça a comercialização do produto da colheita, visando melhor garantir a retribuição dos direitos do
melhorista de plantas ou de seu licenciado. Intenta-se, dessa forma, ampliarem-se as formas de fiscalização
do uso não autorizado de sementes melhoradas durante a vigência de sua proteção e alternativas à cobrança
pelo uso de cultivares protegidas.
Tendo em vista a necessidade de melhoria desses pontos apresentamos o referido projeto com a finalidade de contemplar a justa remuneração pelo indispensável trabalho de pesquisa e desenvolvimento realizado
pelos melhoradores e, ao mesmo tempo preservar o direto de uso de sementes salvas por pequenos, médios
e grandes produtores rurais na medida de suas especificidades.
Brasília-DF, em 19 de março de 2015.– Dilceu Sperafico, Deputado Federal, PP/PR.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 21, DE 2015
(Do Sr. Raul Jungmann)
Susta a aplicação do art. 36, § 3º, da Resolução nº 9, de 20 de fevereiro de 2015, da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que dispõe sobre o Regulamento para a realização
de ensaios clínicos com medicamentos no Brasil.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Fica sustado o § 3º do art. 36 da Resolução nº 9, de 20 de fevereiro de 2015, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que dispõe sobre o Regulamento para a realização de ensaios clínicos com medicamentos no Brasil.
Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O presente Projeto de Decreto Legislativo objetiva paralisar a eficácia do art. 36, § 3º, da Resolução RDC
n.º 9/2015, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa, publicada no Diário Oficial da União de 3 de
março de 2015, Seção nº 1, p. 69-72), que disciplina a realização de ensaios clínicos com medicamentos no Brasil.
O dispositivo em comento assim dispõe:
Art. 36. Após o recebimento do DDCM, a Anvisa o avaliará em até 90 (noventa) dias corridos.
§ 1º Caso não haja manifestação da Anvisa em até 90 (noventa) dias corridos após o recebimento do
DDCM pela Anvisa, o desenvolvimento clínico poderá ser iniciado após as aprovações éticas pertinentes.
§ 2º Nos casos de não manifestação, a Anvisa emitirá um Documento para Importação de Produto(s) sob investigação do Dossiê de Desenvolvimento Clínico de Medicamento (DDCM), a ser apresentado no local de desembaraço, para a importação ou exportação de produto(s) sob investigação, necessário(s) à condução do ensaio clínico.
§ 3º Excetuam-se do disposto no caput e no § 1º, as submissões de desenvolvimento clínico que se enquadrem em pelo menos uma das seguintes situações: desenvolvimento nacional, desenvolvimento clínico de
produtos biológicos – incluindo vacinas – e desenvolvimento clínico em fase I ou em fase II. Para estes casos,
a área técnica avaliará o DDCM em até 180 (cento e oitenta) dias corridos após o recebimento do DDCM pela
Anvisa e o estudo clínico somente poderá ser iniciado após aprovação da Anvisa.
(grifou-se)
Inicialmente, deve-se salientar que o Dossiê de Desenvolvimento Clínico de Medicamento (DDCM) consiste num compilado de documentos que necessita ser submetido à Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) para que sejam avaliadas as etapas inerentes à produção de um remédio experimental em território
brasileiro, com o propósito de subsidiar o registro ou eventuais alterações pós-registro do produto.
Entretanto, o intitulado “novo marco regulatório da pesquisa clínica”, ao tratar do processo de avaliação
dos dossiês, instituiu inequívoca diferenciação procedimental lastreada na origem de desenvolvimento
do remédio. A alegada heterogeneidade de regras reside, basicamente, em dois fatores:
A disposição de prazos desiguais no processo administrativo de avaliação de dossiês:
O prazo que a Anvisa dispõe para avaliar o Dossiê de Desenvolvimento Clínico (DDCM) de medicamentos
desenvolvidos no país é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados do recebimento do dossiê (art. 36,
§ 3º, in fine); para as demais hipóteses, este período é reduzido a 90 (noventa) dias corridos.
A atribuição de diferentes consequências jurídicas ao “silêncio” da Agência Reguladora:
Consoante dispõe o § 1º do art. 36 da norma impugnada, no caso de transcurso, in albis, do prazo para
manifestação do órgão regulador, o desenvolvimento clínico do medicamento experimental (de origem estrangeira) pode ser iniciado, desde que vencido o plano das aprovações estritamente éticas. Neste caso, a Anvisa
deve emitir um documento para a importação de produtos sob investigação do DDCM, a ser apresentado na
Alfândega para efeito de desembaraço de insumos acessórios à condução do processo.
Em se tratando de desenvolvimento nacional, todavia, o estudo somente pode ser desencadeado após a
aprovação expressa da Agência (art. 36, § 3º).
Logo, a disciplina infralegal da autorização para ensaios clínicos de fase III3 com medicamentos estabelece dois ritos díspares: para submissões exclusivamente nacionais, o prazo de avaliação é maior (180 dias)
3 Fase III é aquela que precede o lançamento de um produto farmacêutico no mercado. Engloba estudos internacionais, de larga escala,
em múltiplos centros, com diferentes populações de pacientes (no mínimo oitocentas pessoas). Consoante dispõe o art. 36, § 3º, o prazo
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e, vez exaurido, nada gera, possibilitando apenas que o postulante demande, na via judicial, a manifestação
da Agência. Fica o desenvolvedor brasileiro, em síntese, impossibilitado de exercer sua atividade. Já ao desenvolvimento estrangeiro concede-se um prazo deveras inferior para a manifestação estatal (90 dias) e, sobrevindo eventual omissão, pode o agente interessado impulsionar suas atividades4.
Considerando-se a estrutura internacionalizada da indústria farmacêutica, com fortes assimetrias de tratamento e vínculos de hierarquia entre os participantes envolvidos segundo sua nacionalidade, tem-se que
a novel Resolução incentiva, ao invés de mitigar, a institucionalização de agentes econômicos internos como
meros intermediários de produtores multinacionais. Isso prejudica, objetivamente, a formação e capacitação
de profissionais brasileiros, repercutindo de forma negativa nos processos de transferência tecnológica e de
inovação fabril em protocolos de pesquisa clínica.
Também não prospera o contra-argumento técnico de que estudos multinacionais já lograriam aprovações em agências reguladoras alienígenas, dispondo de um background analítico consolidado. Isso porque,
nada obstante os esforços de harmonização regulatória, inexiste um padrão homogêneo que legitime estender, de per si, os efeitos da convalidação de um teste clínico por uma agência estrangeira à realidade interna.
A peculiar formação multiétnica do povo brasileiro desaconselha a instituição desse standard, dado o risco à
segurança dos propensos sujeitos-passivos do ensaio.
Inexistem razões, assim, para a manutenção deste privilégio procedimental às empresas multinacionais,
sobretudo quando o inequívoco benefício traduz vantagem competitiva, reduzindo os custos de transação.
Vantagem esta que, tampouco, encontra respaldo nas normas que regem o setor (Lei nº 9.782/1999,
que “define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Anvisa, e dá outras providências”, regulamentada
pelo Decreto nº 3.029/1999; e Lei nº 6.360/1976, que “dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos
os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos”,
regulamentada pelo Decreto nº 8.077/2013), configurando a indubitável hipótese de ato que exorbita do
poder regulamentar, inovando indevidamente a ordem jurídica.
Não pode um ato administrativo de caráter normativo (logo, secundário) criar direitos, deveres e desigualações, porquanto esta é uma competência constitucional do Poder Legislativo. No caso concreto, ademais, a Resolução da Anvisa, ao privilegiar empresas estrangeiras, viola o princípio da isonomia e, também, um dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil, que é o de garantir o desenvolvimento nacional (CF, art. 3º, inc. III
c/c art. 170, inc. I). Em síntese, a Resolução extrapola a órbita do poder regulamentar, normatizando extra
legem a realização de ensaios clínicos com medicamentos no Brasil, em detrimento da indústria nacional.
Pelos motivos expostos, pretende-se sustar, com fundamento no art. 49, incisos V e XI, da Constituição
Federal, c/c art. 24, inc. XVII, § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o § 3º do art. 36 da Resolução Anvisa de nº 9, de 20 de fevereiro de 2015.
Assim, espero contar com o apoio de meus ilustres pares para a aprovação do presente projeto.
Sala de Sessões, em 18 de março de 2015.– Deputado Raul Jungmann, PPS-PE.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 22, DE 2015
(Do Sr. Alexandre Leite)
Susta os efeitos em todos os seus termos a Portaria nº 001 – COLOG, de 16 de janeiro de 2015,
que dispõe sobre a regulamentação das atividades de colecionamento, tiro esportivo e caça
e dá outras providências.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL E CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
de noventa dias para manifestação não se aplica a testes de Fase I (pré-clínica) e Fase II (Estudo Terapêutico Piloto). Já o art. 3º, caput, da
Resolução Anvisa/RDC nº 9/2015 exclui do âmbito de incidência da norma diversos ensaios clínicos de Fase IV (pós-comercialização).
4 Conforme reconhece a própria Agência Reguladora: “uma das novidades [do ato normativo] é a definição de prazo fixo para que a
Anvisa realize a avaliação dos Dossiês de Desenvolvimento Clínico de Medicamento (DDCM) contendo projetos de ensaios clínicos a
serem realizados no Brasil. Pelo texto aprovado, os estudos de fase III, com medicamentos sintéticos e com realização em outros países
contidos em um DDCM terão um máximo de 90 dias para a sua avaliação. A estimativa é que 60% dos estudos analisados hoje pela
Anvisa se enquadrem nesta regra de 90 dias. A nova norma ainda define que nos casos em que a Agência não se manifestar no prazo de
90 dias, o estudo poderá ser iniciado, desde que aprovados pelas instâncias que avaliam os aspectos éticos da pesquisa. Nestes casos,
a Anvisa vai emitir ainda uma autorização para que o pesquisador importe os produtos da pesquisa em questão. [...] Já os estudos com
medicamentos biológicos ou realizados apenas no Brasil terão uma meta de 180 dias para sua avaliação pela Anvisa, mas o início do
estudo não poderá ser feito até a avaliação da agência”.

340

Sexta-feira 27

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2015

O Congresso Nacional decreta:
Art.1° – Ficam sustados, em todos os seus termos, os efeitos da Portaria nº 001 – COLOG, de 16 de janeiro
de 2015, editada pelo Comando Logístico do Exército, que dispõe sobre a regulamentação das atividades de
colecionamento, tiro esportivo e caça.
Art. 2° – Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.
Justificação
O presente Decreto Legislativo tem por objetivo sustar em todos os seus termos e efeitos Portaria nº 001
– COLOG, de 16 de janeiro de 2015, editada pelo Comando Logístico do Exército (COLOG), que dispõe sobre a
regulamentação das atividades de colecionamento, tiro esportivo e caça.
O COLOG, após uma paralisação de seis meses na emissão de Certificados de Registro (CR) destinados a
Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CAC’s), editou a referida Portaria COLOG 01, de 16/01/2015, com a
justificativa de dar celeridade aos processos e se adequar à realidade e às necessidades do segmento.
Composta de 147 artigos, a Portaria COLOG 01/2015 é excessivamente restritiva por representantes
do setor, sobrepondo-se, no entendimento desses, ao próprio Estatuto do Desarmamento. Um dos exemplos
é o artigo 12 do dispositivo, que estabelece a total discricionariedade do poder público em conceder ou não
os CR’s, independente dos requerentes cumprirem as exigências legais para sua obtenção.
Da mesma forma, a portaria inclui uma nova modalidade de requisitos para a concessão do CR, além da
vistoria do local de guarda do acervo. Fica estabelecida uma entrevista com o requerente, pela Fiscalização de
Produtos Controlados (FPC), sem que fiquem estabelecidos quais os questionamentos que seriam feitos e o
critério de avaliação.
Outra regra disposta pela normativa é a que estabelece que o REQUERIMENTO de autorização para atividade de recarga estará condicionada a vinculação a entidade de tiro, a quem caberá comprovar a habilidade
de quem faz a recarga, sem que exista qualquer previsão legal para tal.
A portaria igualmente reforça a atuação discricionária da administração pública, na medida em que estabelece análise da efetiva necessidade para o deferimento do pedido de aquisição de munição, insumos e
equipamento de recarga, além de obrigar o adquirente de arma a permanecer com a mesma por 24 meses,
independente dela se mostrar adequada ou não à prática desportiva.
A portaria também limita em até dez armas e até três equipamentos de recarga para serem utilizados
pelos associados em clubes de tiro desportivo, que tem como principal fonte de recursos justamente a comercialização de munições recarregadas para o uso dentro do estande e da organização de cursos e instruções
técnicas, o que acaba inviabilizado pela normativa, além de ser contraditório em seus próprios termos, pois
enquanto a mesma norma prevê o direito de até 12 armas para os atiradores, na condição de pessoas físicas,
a um clube, com centenas ou milhares de associados, é imposto o limite de 10 armas.
Essas disposições contidas na Portaria reforçam o entendimento de que a mesma constitui ameaça à
prática do tiro esportivo, ao controle populacional de espécies exóticas invasoras, ao colecionismo, à preservação do patrimônio histórico, à segurança pública, à soberania nacional e às liberdades individuais, dada a
extensão do seu alcance, que extrapola os limites de uma norma infralegal.
A aprovação do presente Projeto de Decreto Legislativo se justifica, uma vez que a citada Portaria reveste-se de ilegalidade, pois a regulamentação que ela busca impor é de natureza geral, trazendo obrigações aos
particulares. O doutrinador Hely Lopes Meirelles, em sua obra “Direito Administrativo Brasileiro”, assim descreve
o ato administrativo chamado Portaria:
“Portarias são atos administrativos internos pelos quais os chefes de órgãos, repartições ou serviços expedem determinações gerais ou especiais aos seus subordinados, ou designam servidores para as funções
ou cargos secundários. As portarias, como os demais atos administrativos internos, não atingem nem
obrigam aos particulares, pela manifesta razão de que os cidadãos não estão sujeitos ao poder hierárquico da Administração Pública.”
Diante da flagrante ilegalidade da Portaria em questão, confrontando-se com outras normas de natureza legal e constitucional, cabe a esta Casa Legislativa adotar as medidas cabíveis no sentido de sustar os seus
efeitos, uma vez que a medida não tem força legal para obrigar ou penalizar particulares, possuindo natureza
de ato administrativo com eficiência tão somente interna.
À vista do exposto, espero com o apoio de meus ilustres pares para aprovação do presente projeto.
Sala das Sessões, em 18 de março de 2015.– Deputado Alexandre Leite, DEM/SP.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 23, DE 2015
(Do Sr. Jhc)
Altera o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, para assegurar a utilização de painéis
destinados ao controle de presença em sessões e reuniões como instrumento auxiliar em pronunciamentos, e dá outras providências.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PRC-18/1999.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1o O Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa a vigorar com as seguinte alterações:
Art. 57........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
XXII – é assegurada ao autor e ao relator de proposições em apreciação pela Comissão e aos oradores em audiências públicas a utilização do painel eletrônico destinado ao controle de presença e de
votações nominais como tela para exposição de textos ou imagens ilustrativas do teor dos respectivos pronunciamentos;
XXIII – ressalvada a utilização da prerrogativa prevista no inciso XXII deste artigo, o texto de proposições em apreciação permanecerá exposto no painel mencionado naquele dispositivo durante o
período reservado à discussão de seu teor. (NR)
Art. 78-A. É assegurada ao autor e ao relator de proposições, aos oradores durante o grande expediente e a autoridades que façam uso da palavra em sessões solenes ou em comissão geral a utilização do painel
eletrônico destinado ao controle de presença e de votações nominais como tela para exposição de textos ou
imagens ilustrativas do teor dos respectivos pronunciamentos. (NR)
Art. 165. ...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 3º Ressalvada a utilização da prerrogativa prevista no art. 78-A, o texto de proposições em apreciação permanecerá exposto no painel eletrônico destinado ao controle de presença durante o período
reservado à discussão de seu teor.
Art. 2º As menções a avulsos promovidas no Regimento Interno da Câmara dos Deputados passam a
referir-se exclusivamente à disponibilização do teor de proposições e de pareceres em meio eletrônico, imediata e obrigatoriamente comunicada ao correio eletrônico institucional utilizado pelos Deputados.
Art. 3º Ficam autorizadas as adaptações de ordem técnica necessárias ao cumprimento do disposto no
art. 1º.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir da conclusão
das adaptações mencionadas no art. 3º.
Justificação
Os painéis eletrônicos destinados ao controle de presença de parlamentares e de votações nominais
constituem um recurso destinado a facilitar exposições e deliberações cujo potencial ainda não se encontra
suficientemente aproveitado. Para se ter uma ideia das proporções do desperdício decorrente dessa conjuntura, consomem-se milhões de reais na impressão de avulsos de proposições, quase sempre sequer consultados
pelos parlamentares, quando se deveria e poderia utilizar a tela daqueles painéis como instrumento muito
mais eficaz para que as discussões se produzam a partir de textos amplamente conhecidos por quem participará da respectiva deliberação.
Da mesma forma, é evidente que autores, relatores e demais encarregados da exposição de pontos de
vista, seja em audiências públicas, seja em sessões solenes, seja em comissões gerais convocadas pela Câmara
dos Deputados, teriam seu trabalho extremamente facilitado se aqueles painéis pudessem ser utilizados para
ilustrar suas opiniões e pensamentos. Há muitas circunstâncias em que uma simples imagem, hoje inacessível
aos Deputados, produz efeitos muito mais esclarecedores e definitivos do que discursos de duzentas laudas.
De outra parte, afigura-se extremamente redundante e sob todos os pontos de vista desnecessária a impressão em meio físico de avulsos, ante uma realidade em que tudo se disponibiliza em meio eletrônico aos
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parlamentares. Divulgado o texto de proposição ou de parecer no portal eletrônico da Câmara dos Deputados
e utilizado, na respectiva discussão, o recurso aventado na presente proposição, não faz sentido algum imputar
ao planeta os efeitos perversos do enorme consumo de papel decorrente da disseminação de cópias impressas.
Trata-se aqui, tão somente, de aproveitar os avanços da tecnologia em prol do sistema democrático e
da economia de recursos cada vez mais escassos e cruciais. Não há dúvida de que quanto maior é o conhecimento de quem delibera a respeito do objeto de uma decisão a ser adotada mais eficazes e proveitosos serão
os resultados. É injustificável, nesse contexto, que sigam em utilização processos evidentemente onerosos, arcaicos e no mais das vezes ineficientes.
São esses os motivos que justificam a expectativa de célere aprovação do presente projeto.
Sala das Sessões, em 13 de março de 2015.– Deputado JHC.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 24, DE 2015
(Do Sr. Daniel Almeida)
Denomina o Plenário 11 do Anexo II da Câmara dos Deputados “Plenário Deputado Prisco Viana”.
DESPACHO: À MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1o O Plenário 11 do Anexo II da Câmara dos Deputados passa a denominar-se “Plenário Deputado
Prisco Viana”.
Parágrafo único. A denominação constará da afixação de placa com o nome do homenageado nas partes externa e interna do Plenário.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
No dia 26 de fevereiro de 2015, faleceu, aos 82 anos de idade, o jornalista e ex-Deputado Prisco Viana,
que representou o povo brasileiro e, em especial, os cidadãos do Estado da Bahia na Câmara dos Deputados
por sete vezes.
A exitosa carreira política e a importância desse homem público para a história recente da democracia
brasileira nos motivaram a apresentar o presente projeto de resolução, que objetiva homenagear o ex-deputado
que, em seus sete mandatos, sempre atuou em defesa das prerrogativas parlamentares, com a designação do
seu nome para o Plenário 11 do Anexo II da Câmara dos Deputados.
Luiz Humberto Prisco Viana nasceu em 1932 na cidade baiana de Caetité e ficou órfão muito cedo dos
seus pais, Alvino Viana e Zilda Borba Prisco Viana, o que motivou sua transferência para o Rio de Janeiro e seu
ingresso no Colégio Pedro II por intercessão do então presidente Getúlio Vargas.
Prisco Viana, como ficou conhecido, foi exímio jornalista, tendo desempenhado as funções de repórter
do jornal baiano “A Tarde”, Diretor da Imprensa Oficial de Ilhéus/BA, redator da Assembleia Legislativa da Bahia
e, finalmente, Secretário Estadual de Comunicação durante o governo Luís Viana Filho, em 1967, cargo que
deixou para ingressar na política.
Em sua exitosa carreira política, foi eleito sete vezes deputado federal pelo estado da Bahia em 1970,
1974, 1978, 1982, 1986, 1990 e, finalmente, na legislatura 1994-1998, ao longo de todos esses mandatos pelos
seguintes partidos: ARENA, PDS, PMDB, PPR e PPB. Exerceu ainda as funções de Secretário-Geral da ARENA e, a
seguir, do PDS, Ministro da Habitação e do Meio Ambiente do governo José Sarney, além de ter sido candidato
ao governo da Bahia, em 2002, pelo PMDB.
Em toda a sua trajetória, Prisco Viana sempre foi reconhecido pelos colegas de profissão como um homem honesto e de bom caráter que exerceu a política de forma transparente e ética.
Todavia, não é apenas pelo êxito de sua carreira política que se pretende homenagear o ex-Deputado
Prisco Viana, mas, principalmente, pela relevância de sua atuação na Câmara dos Deputados ao longo de sete
mandatos, tanto em defesa das prerrogativas do Congresso Nacional, quanto no âmbito dos eventos que culminaram na edição da Constituição Cidadã de 1988 e na consolidação do Estado Democrático de Direito
Com razão, em momento crucial do processo de redemocratização do Estado brasileiro, como Líder do
Partido Democrático Social (ex-Arena), segunda força política da época, Prisco Viana desempenhou relevante
papel em defesa da estabilidade política e constitucional, quando apoiou a posse do então vice-presidente
da República, José Sarney, em face do falecimento de Tancredo Neves. Da mesma forma, foi imprescindível o
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apoio do Líder do PDS, Prisco Viana, para a aprovação da Emenda Constitucional 25, de 1985, que permitiu a
convocação da Assembleia Nacional Constituinte, facilitou o registro de novos partidos políticos e, a seu tempo, restabeleceu a eleição presidencial pelo sufrágio universal, direto e secreto.
Sua atuação parlamentar, em todos os sete mandatos que ocupou como deputado federal, sempre evidenciou a preocupação em defender as prerrogativas do Congresso Nacional. Como exemplo, podemos citar
discurso proferido no Plenário da Câmara dos Deputados, na sessão do dia 06.08.1985, quando, por ocasião
da audiência do então Ministro da Comunicação, Antônio Carlos Magalhães, o Deputado Prisco Viana clamou
pela modificação do Regimento Interno, a fim de que os parlamentares tivessem o direito da réplica, para não
mais permitir as chicanas, os deboches, as indelicadezas e os desrespeitos de alguns Ministros para com a Câmara dos Deputados, sem que seus membros tivessem a prerrogativa da réplica como regra mínima para a
vivência democrática.
Era um representante ardoroso dos interesses da Bahia e da Serra Geral. O filho de Caetité foi, sem sobras
de dúvidas, um dos maiores defensores dessa região, tendo exercido forte atuação política, sobretudo para o
incremento do cultivo do algodão, através da liberação de recursos do governo federal para o setor e também
para grandes obras estruturantes realizadas em Guanambi, como a construção do Canal do Riacho do Belém;
calçamento dos bairros Vomita Mel, Alvorada, Brasília e Vila Nova; implantação do sistema de esgotamento
sanitário. Outra importante conquista do Deputado para a região foi à implantação da Escola Agrotécnica Federal, hoje Instituto Federal Baiano.
Ainda em sua atuação como Deputado Federal, logrou exercer funções da mais alta relevância, a exemplo da designação, pelo saudoso Deputado Ulisses Guimarães, para redigir a minuta do Regimento Interno
da Assembleia Nacional Constituinte; da relatoria, nesta mesma Constituinte, da Comissão de Organização do
Sistema Eleitoral, Partidário e de Garantias Institucionais (além de figurar como membro titular da Comissão
de Sistematização), bem como da relatoria, na CCJC, da PEC nº 173/1995, que resultou na Emenda Constitucional 19, de 1998 (Reforma Administrativa), tendo sido sua contribuição decisiva para o respeito aos direitos
adquiridos dos servidores públicos em face da referida alteração constitucional.
Por todo o exposto, considero justa a homenagem ora proposta e conclamo os nobres Pares nesta Casa
à aprovação deste projeto de resolução.
Sala das Sessões, em 18 de março de 2015.– Deputado Daniel Almeida.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 25, DE 2015
(Do Sr. Cabo Daciolo)
Altera o artigo 202, §6º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, dispondo sobre o
prazo de interstício para a votação das Propostas de Emenda à Constituição.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PRC-198/2013.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º O artigo 202, §6º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, passa a vigorar acrescido do
seguinte inciso:
“Art. 202....................................................................................................................................................................................
§6º A proposta será submetida a dois turnos de discussão e votação, com interstício mínimo de cinco sessões e máximo de trinta sessões. (NR)
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Inúmeras Propostas de Emenda à Constituição são deliberadas pela Câmara dos Deputados em 1º turno,
mas, mesmo após o interstício de 5 (sessões), elas não são colocadas para votação em 2º turno.
Isso ocorre porque o Regimento Interno da Câmara dos Deputados estabelece apenas o prazo mínimo
do interstício entre os turnos de votação das PECs, mas não estabelece o prazo máximo para que elas sejam
votadas. A decisão é meramente política e do Presidente da Câmara dos Deputados.
Um exemplo claro disso é a PEC 300 (PEC 446/09). Aprovada em 1º turno em 6 de julho de 2010, a proposta recebeu, até o momento, mais de 200 (duzentos) REQUERIMENTOs de Inclusão na Pauta do Plenário. E
não há, por parte da Presidência da Câmara intenção de pautá-la para votação em 2º turno.
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Diante desse problema, faz-se necessária a reforma do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
para que o prazo máximo para a votação em 2º turno das Propostas de Emenda à Constituição não ultrapasse
30 (trinta) sessões. Após esse período, é obrigatória a inclusão da PEC para a votação.
Convicto dos benefícios à população, peço o apoio dos nobres colegas para a aprovação integral deste
projeto de resolução.
Sala das Sessões, 18 de março de 2015.– Cabo Daciolo, Deputado Federal – PSOL/RJ.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 26, DE 2015
(Do Sr. Carlos Manato)
Altera os arts. 191 e 196 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução n. 17, de 1989, para dispor sobre a declaração de incorporação de proposição considerada prejudicada e texto incorporado ao substitutivo aprovado, e dá outras providências.
DESPACHO: DECORRIDO O PRAZO REGIMENTAL DE QUE TRATA O ART. 216, § 1º DO RICD, ENCAMINHE-SE À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA E À MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º Esta Resolução acrescenta parágrafos únicos aos arts. 191 e 196 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, aprovado pela Resolução n. 17, de 1989, para dispor sobre a declaração de incorporação de
proposição considerada prejudicada, na forma do inciso IV do art. 191 combinado como o inciso IV do art. 163,
no texto de substitutivo aprovado, e dá outras providências.
Art. 2º O art. 191 do Regimento Interno passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
Art. 191 .....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... ..
Parágrafo único. As proposições apensas e as emendas, declaradas prejudicadas na forma do inciso IV
deste artigo combinado como o inciso IV do art. 163, com textos incorporados, total ou parcialmente, ao substitutivo aprovado em Plenário ou nas Comissões, se conclusivo, receberão ato declaratório de sua incorporação
e serão definitivamente arquivadas (NR).
Art. 3º O art. 196 do Regimento Interno passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
Art. 196 ....................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. A redação final conterá a indicação das proposições incorporadas, total ou parcialmente, ao projeto aprovado, inclusive das emendas, com as respectivas autorias (NR).
Art. 4º O Ato Declaratório de Incorporação de Texto de Projeto e Emendas Prejudicadas, previsto no parágrafo único do art. 191, acrescido pelo art. 2º desta Resolução, será incluído na página eletrônica de cada
proposição, constante dos Sítios Eletrônicos da Câmara dos Deputados, com a informação “Proposição incorporada à redação final do Projeto”, seguido do tipo, número e ano do projeto aprovado.
Art. 5º Após a transformação da matéria em norma jurídica, a página correspondente à norma gerada,
constante dos Sítios Eletrônicos da Câmara dos Deputados, conterá o número das proposições e respectivos
signatários que foram, total ou parcialmente, incorporadas ao texto da norma, bem como a referência à norma
gerada na página institucional dos deputados signatários das proposições incorporadas.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Este projeto de resolução altera o Regimento Interno da Câmara dos Deputados para acrescentar hipótese de declaração de incorporação de proposição considerada prejudicada, na forma do inciso IV do art. 191
do Estatuto doméstico.
Esta iniciativa tem por objetivo corrigir grave falha advinda do processo legislativo no âmbito desta Casa,
que tem provocado prejuízos aos deputados federais no que se refere à produção legislativa.
Há um senso comum, divulgado pelos meios de comunicação, de que a atividade parlamentar se restringe à elaboração de leis, o que tende a provocar cobranças do eleitorado no sentido da apresentação de
proposições e sua transformação em lei.
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Nesse sentido, é comum, durante os pleitos eleitorais, os deputados se tornarem vítimas de acusações
na mídia e nas redes sociais, como também de seus adversários políticos, pela pouca ou inexistente produção
legislativa, o que gera a falsa impressão de que somos “gazeteiros de plantão”.
Logo, cabe aos meios de comunicação da Casa e à Procuradoria Parlamentar promoverem a divulgação
da informação relacionada ao Parlamento, mais especialmente aquela relativa às atividades desenvolvidas no
âmbito da Câmara dos Deputados, bem como proceder à defesa da imagem parlamentar, sem esquecer as
importantes contribuições das novas pesquisas desenvolvidas no âmbito dos programas de formação da Casa,
que têm contribuído para disseminar nova visão sobre o papel do Legislativo na elaboração das leis.
Essa pouca ou inexistente produção legislativa se dá em face de regras regimentais que acabam por induzir a percepção de que os parlamentares não possuem iniciativa, ou não participam do processo legislativo,
fato agravado pelo chamado “Poder de Agenda do Presidente da República”, quando edita medidas provisórias e inicia projetos de lei com urgência constitucional, que acabam por sobrestar a pauta da ordem do dia de
Plenário, dificultando a aprovação de proposições de autoria do próprio Poder Legislativo.
Ao analisar as proposições de minha autoria, verifiquei, que embora as proposições tenham recebido
pareceres favoráveis das comissões de mérito, na forma do substitutivo oferecido, as proposições de minha
autoria e de outros parlamentares foram simplesmente consideradas prejudicadas, por força do disposto no
inciso IV do artigo 191 do Regimento Interno, e consequentemente arquivadas, sem qualquer referência de
sua incorporação ao texto do substitutivo aprovado.
As regras de precedência nas apensações, combinadas com as de prejudicialidade das apensadas, costumam provocar verdadeiras injustiças com os autores das proposições consideradas prejudicadas, pela desconsideração das suas contribuições individuais para a aprovação do substitutivo. Muitas vezes, a proposição
prejudicada serviu de base para a elaboração do substitutivo e, consequentemente, para a norma gerada.
É com o objetivo de corrigir essa falha procedimental, em que a autoria das proposições tem seu valor
injustamente diminuído, que apresento este projeto de resolução, pretendendo com sua aprovação valorizar
o trabalho legislativo e intelectual dos parlamentares. A aprovação deste projeto terá como consequência a
transformação da imagem dos Srs. deputados e Sras. Deputadas perante a sociedade brasileira, ao reconhecer a produção legislativa de autoria parlamentar, em número muito superior ao divulgado atualmente pelos
meios de comunicação.
Por essas razões, contamos com o apoio dos nobres Pares da Câmara dos Deputados para o aperfeiçoamento e a aprovação do projeto de resolução ora apresentado.
Sala das Sessões, em 19 de março de 2015.– Deputado Carlos Manato.
INDICAÇÃO Nº 37, DE 2015
(Do Sr. Gonzaga Patriota)
Sugere ao Senhor Ministro de Estado da Justiça, JOSÉ EDUARDO CARDOZO, no sentido de convocar os concursados e excedentes do DPRF, nos termos da legislação vigente.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro de estado da Justiça,
Estou apresentando a presente indicação no sentido de que o Ministério da Justiça, convoque os concursados e excedentes, através do Departamento Polícia Rodoviária Federal.
Justificação
Todos nesta Casa sabem da nossa luta durante mais de trinta anos, a princípio para inclusão da gloriosa
Polícia Rodoviária Federal na Polícia da União, fato que somente em 1988, começamos a conquistar, quando a
incluímos no Capítulo da Segurança Pública da nossa Constituição Federal.
De lá para cá, os governos federal, estaduais e municipais e a sociedade como um todo, têm contado
com uma polícia de elite que fiscaliza, inibe os ilícitos, prende bandidos, mas, principalmente, que abre alas às
autoridades, educa, salva vidas e orgulha o Brasil.
Em 2013, o DPRF abriu 1.000 vagas para concurso público, com pouco mais de 500 vagas de excedentes.
Todos foram convocados para exames médicos, psicotécnicos, e outras exigências.
O edital desse concurso de 2013 apresentou uma ilegalidade de interpretação, cujo equivoco da banca
examinadora, fere o Decreto 6944/09, do qual, o DPRF, tomou ciência, tendo inclusive se manifestado contrario
a tal interpretação dada pela banca durante a licitação do concurso, porem deixou que o certame acontecesse
e prosseguisse com a inconsistência.
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Essa inconsistência Senhores Deputados, gerou a eliminação indevida de 194 candidatos que haviam
sido aprovados em todas as fazes anteriores do concurso.
Esses candidatos eliminados pela ilegalidade de interpretação buscaram todos os meios possíveis de
reparação do dano junto ao DPRF e, por nosso intermédio, também em outras esferas, para que fosse sanada
a irregularidade, porém, apesar de tudo que foi feito, não houve interesse do Departamento de Polícia Rodoviária Federal em resolver a pendência, mesmo a reconhecendo.
Pressionado pelos 194 candidatos eliminados, após a seleção final do concurso, o DPRF solicitou ao Ministério do Planejamento autorização para contratar, também, esses 194 candidatos aprovados e excedentes,
justificando a ilegalidade de interpretação e, ainda, justificando a necessidades dessas contratações, inclusive,
mostrando que só no Paraná, o Departamento recebera mais de 1.000 quilômetros de rodovias para fiscalizar e,
sem policiais suficientes naquele Estado está gastando anualmente, só com diárias, mais de 10 milhões de reais.
Esses 194 concursados fizeram requerimentos administrativos ao Departamento de Polícia Rodoviária
Federal, amplamente embasados e, com todos os mecanismos legais para que fossemos incluídos no Cadastro
de Reserva, demonstrando claramente que não causariam prejuízo a nenhum outro candidato que já estivesse
nesse Cadastro. O DPRF, sem qualquer argumento consistente, negou tais pleitos. Esses pleitos foram reiterados, tendo o Departamento de Polícia Rodoviária Federal decidido encaminhá-los à Advocacia Geral da União,
com pedido de parecer dessa AGU, sobre o caso.
Em seu Parecer a AGU concluiu que de fato houve incompatibilidade de itens no edital, isto é: uma ilegalidade de interpretação e que essa incompatibilidade afetou os 194 candidatos, e ainda que esse entendimento está aparando por jurisprudências, é que em caso de incompatibilidade, a interpretação deve ser a
mais benéfica ao candidato e, por fim, determinou que o DPRF tomasse as medidas administrativas e cabíveis
para solucionar o problema. Só que o DPRF até o momento nada fez para solucionar esse grave problema.
Senhor Presidente, consta ainda nos arquivos do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, recomendação do Ministério Público Federal, ao DPRF, para que fosse retificado o edital e os candidatos prejudicados
fossem incluídos no Cadastro de Reserva. O DPRF, que hoje tem um déficit de mais de 4.000 policiais em seu quadro, ao invés de agradecer esses 194 novos membros, se negou na inclusão dos mesmos, apresentando uma justificativa evasiva, para não cumprir a orientação de um respeitado órgão que tem por finalidade ser o fiscal da lei.
Em razão do grande aumento do número de veículo nas rodovias federais, o DPRF está solicitando autorização para realizar novo concurso, sem ainda ter contratado os aprovados e os reservas, além desses 194,
também excedentes do concurso anterior, fato que fere a legislação vigente. Entendemos que o governo não
pode autorizar novo concurso para o DPRF, porque ainda falta convocar parte dos aprovados e os excedentes
reconhecidos por lei, inclusive, parte deles, já aptos em exames psicotécnicos e de saúde e academias.
De acordo com a Constituição Federal, com a Lei nº 8.112/90 e, com a última decisão do STF que trata
da obrigatoriedade do órgão público convocar todos os classificados em concurso, enquanto houver candidato aprovado do concurso anterior, com prazo de validade não expirado, não pode a administração pública
abrir novo concurso,
O prazo de validade do concurso concorrido por esses 194 excedentes afetados por ilegalidade de interpretação começou a contar da nomeação da primeira turma, por meio da Portaria de nomeação, com validade por um ano, prorrogável por mais um.
Em razão disto, Senhor Presidente Eduardo Cunha, pedimos-lhe encaminhar a Indicação anexa, ao Ministro José Eduardo Cardoso, solicitando que o mesmo encaminhe ao Ministério do Planejamento e à Presidência
da República pleito objetivando convocar os concursados, excedentes e esses 194, também excedentes policais rodoviários federais do último concurso realizado por esse Departamento.
Sala das Sessões, em 12 de fevereiro de 2015.– Deputado Gonzaga Patriota, PSB – PE.
INDICAÇÃO Nº 100, DE 2015
(Do Sr. Victor Mendes)
Solicita ao Ministro de Estado da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas, a conclusão das
obras de construção da Agência do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS no município de São Domingos do Maranhão, no Estado do Maranhão.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Previdência Social, Sr. Carlos Eduardo Gabas,
O município de São Domingos do Maranhão localiza-se na região do Centro Maranhense, distante 380 Km
da capital do Estado, São Luís. Conta com aproximadamente 32.090 habitantes, conforme o Censo IBGE 2010.
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O município é detentor de uma economia baseada na pequena agricultura, destacando-se pelo cultivo do abacaxi, e no comércio, impulsionado pelo expressivo número de beneficiários do INSS, os quais para
acesso aos serviços oferecidos pela Previdência Social precisam se deslocar ao município de Presidente Dutra,
onde fica a Unidade da Previdência mais próxima, o que acarreta custos e riscos aos usuários de assaltos e até
acidentes nos deslocamentos.
Com o objetivo de dotar São Domingos do Maranhão de uma Agência do INSS, desde o ano de 2008
encontra-se em curso obra com esta finalidade, até o momento não concluída.
Em agosto de 2014, completaram-se quatro anos desde o início da obra iniciada em 21 de dezembro de
2009, cuja previsão inicial de entrega era agosto de 2010.
Diante do exposto e da necessidade de uma solução, levando-se em conta a importância da Agência
para a região do Centro Maranhense e para a oferta de atendimento mais digno ao cidadão, a maioria idosos,
merecedores, portanto, de cuidados e atenção especial, é que solicito a conclusão da obra com a urgência que
o caso requer.
Sala das Sessões, em .......................de ......................... de 2015.– Deputado Victor Mendes.
INDICAÇÃO Nº 190, DE 2015
(Do Sr. Jorge Solla)
Sugere o envio de Projeto de Lei para alterar a Lei nº 12.158, de 28 de dezembro de 2009, que
“dispõe sobre o acesso às graduações superiores de militares oriundos do Quadro de Taifeiros
da Aeronáutica (QTA)”.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Senhor Ministro da Defesa,
Em 2001, por meio do Decreto nº 3.690, de 19 de dezembro de 2000, foi criado para os Cabos e Taifeiros
da Aeronáutica o Estágio de Adaptação à Graduação de Terceiro-Sargento (QESA/QTA).
O estágio exigiu para os dois Quadros (QESA/QTA), a mesma formação curricular, e ao término do curso
os Taifeiros (QTA) foram promovidos a Graduação de 3º Sargento com direito a ascensão até Suboficial e os
Cabos, apenas a Graduação de 3º Sargento, sem direito a progressão na carreira.
Vale ressaltar que, após a realização do estágio, a promoção ocorre segundo os critérios: os Taifeiros são
promovidos com 14 (quatorze) anos de efetivo serviço e os Cabos promovidos com 20 (vinte) anos ou mais na
mesma Graduação.
A Constituição Federal, no caput de seu artigo 5º, garante a todos os brasileiros em situações jurídicas
similares isonomia de tratamento legal. A observância do princípio da isonomia, direito fundamental de todos
os cidadãos brasileiros, revela-se ainda mais significativa quando os sujeitos são integrantes das Forças Armadas, instituições permanentes baseadas na hierarquia e na disciplina.
Nesse sentido, mostra-se em total desacordo a disciplina legal concernente ao ingresso dos Cabos no
QESA e à progressão na carreira, estabelecida pelo Regulamento do Corpo do Pessoal Graduado da Aeronáutica
(RCPGAER), aprovado pelo Decreto 3.690, de 19 de dezembro de 2000, quando comparada às normas aplicáveis aos Taifeiros integrantes do Quadro de Taifeiros (QTA).
Quando se comparam as condições de carreira dos Taifeiros e dos Cabos, praças que ocupam o mesmo
círculo de praças das Forças Armadas verifica-se a inobservância da isonomia em dois aspectos primordiais: A
necessidade de interstício temporal de mais de vinte anos de efetivo exercício na Graduação de Cabo para que
esse militar possa concorrer ao ingresso no QESA, na Graduação de 3º Sargento e a impossibilidade de o militar
integrante do QESA ser promovido, o que implica que ao final de sua carreira, será transferido para a reserva na
mesma Graduação em que ingressou no quadro, sendo-lhe negada a possibilidade de progressão funcional.
Segundo o Estatuto dos Militares, Lei nº 6.880, de 09 de dezembro de 1980, na Aeronáutica, os Cabos são
equiparados aos Taifeiros-Mor. Ou seja, são hierarquicamente superiores aos Taifeiros de Primeira e Segunda
Classe. A despeito disso, aos Taifeiros não se aplicam as restrições observadas pelos Cabos no que diz respeito
ao tempo para promoção a 3º Sargento ou a limitação de acesso a graduações superiores.
Diante dos fatos surge uma grave distorção em relação à questão da hierarquia: um Taifeiro-Mor, que
é hierarquicamente inferior ao Cabo, pode sem nenhuma atividade que o distinga em termos de mérito, ser
promovido a 3º Sargento antes desse Cabo que era seu superior hierárquico?
Ainda que seja promovido a 3º Sargento depois do Cabo, poderá atingir a Graduação de 2º ou 1º Sargento ou mesmo a de Suboficial, o que nunca ocorrerá com o 3º Sargento integrante do QESA.
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Diante dessa realidade fática, mostra-se imperativo, por uma questão de justiça, que seja feita reavaliação das normas relativas ao QESA, de forma a permitir que seus integrantes possam progredir na sua carreira
militar com mais celeridade e com melhores perspectivas.
Assim, apresentamos ao exame de Vossa Excelência Projeto de Lei que busca promover igualdade de
carreira aos Cabos e Sargentos integrantes do Quadro Especial de Sargentos da Aeronáutica (QESA), nos moldes estabelecidos aos Taifeiros da Aeronáutica (QTA) pela Lei nº 12.158, de 28 de dezembro de 2009, desde que
atendidos requisitos de tempo de serviço e de mérito para a promoção dos militares pertencentes ao Quadro
de Cabos (QCB) e Quadro Especial de Sargentos da Aeronáutica (QESA) até à Graduação de Suboficiais.
Está no cerne da proposta o reconhecimento do trabalho desempenhado por esses militares, visando
estimular ainda mais o desempenho profissional desse importante estamento militar.
Enfatizamos novamente que os militares da Força Aérea Brasileira integrantes do QCB e QESA, possuem
capacitação e desempenho profissional, nas mais diversas especialidades oferecidas pela Escola de Especialistas da Aeronáutica (EEAR) compatíveis com as patentes hierárquicas superiores apontadas, tendo os Cabos
e Sargentos, em sua maioria, escolaridade de nível de segundo grau. Tal realidade os habilita à ascensão além
da Graduação de 3º Sargento, porquanto a escolaridade exigida para a admissão na Escola de Especialistas de
Aeronáutica é de nível médio completo.
Observa-se, ainda, que a formação de um aluno na Escola citada no parágrafo anterior é por um período
de 02 (dois) anos, equiparando-se a situação de um militar do QCB/QESA prolonga-se por 20 (vinte) anos até
que atinja a Graduação de 3º Sargento.
Cabe destacar ainda que o presente Projeto de Lei não implica aumento do efetivo da Aeronáutica, que é
fixado por lei específica. Ademais, também não implica qualquer incremento imediato de despesa na folha de
pagamento do pessoal militar daquela Força, porquanto o efeito financeiro dar-se-á a partir da promulgação
da Lei, com tempo hábil para que seja providenciada adequação financeira no Orçamento da União.
Pretendemos assim corrigir distorção específica relativa ao tempo e possibilidade de progressão na carreira dos Cabos da Aeronáutica.
Por fim, destaque-se também que a própria administração da Aeronáutica será beneficiada por essas alterações, uma vez que dar-se-á um incentivo para que haja maior motivação, empenho e dedicação daqueles
que escolheram fazer carreira nessa Instituição.
Senhor Ministro, em razão do exposto, sugerimos a Vossa Excelência o envio do Projeto de Lei, em anexo,
que altera a Lei nº 12.158, de 28 de dezembro de 2009, que “dispõe sobre o acesso às graduações superiores
de militares oriundos do Quadro de Taifeiros da Aeronáutica”.
A aprovação da proposta, cujos fundamentos se coadunam com as necessidades dos indispensáveis trabalhos da Força Aérea Brasileira, corrigirá inaceitável distorção que já perduram por três décadas.
Sala das sessões, em 19 de março de 2015.– Jorge Solla, Deputado Federal (PT/BA).
PROJETO DE LEI Nº , DE 2015
(Do Poder Executivo)
Altera a Lei nº 12.158, de 28 de dezembro de 2009, que “dispõe sobre o acesso às graduações
superiores de militares oriundos do Quadro de Taifeiros da Aeronáutica”, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. A ementa da Lei nº 12.158, de 28 de dezembro de 2009, passa a vigorar com seguinte redação:
“Dispõe sobre o acesso às graduações superiores de militares oriundos do Quadro de Taifeiros da Aeronáutica, do Quadro de Cabos da Aeronáutica e do Quadro Especial de Sargentos da Aeronáutica”.
Art 2º. Fica incluído o artigo 7º-A à Lei 12.158, de 28 de dezembro de 2009, com a seguinte redação:
Art. 7º-A: Aplica-se o disposto na Lei nº 12.158, de 28 de dezembro de 2009, aos integrantes do Quadro de
Cabos da Aeronáutica (QCB), do Quadro Especial de Sargentos da Aeronáutica (QESA), na ativa, reserva remunerada, reformados e pensionistas, é assegurado, na inatividade, o acesso às graduações na forma da Lei citada.
Parágrafo 1º. Serão beneficiados ainda, os Cabos que foram transferidos para reserva e/ou reformados,
após o Decreto 89.394, de 21 de fevereiro de 1984.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros a partir de janeiro de 2015.
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INDICAÇÃO Nº 191, DE 2015
(Da Sra. Conceição Sampaio)
Sugere ao Ministério da Educação a inserção do estudo da História das Mulheres e de Gênero,
como tema transversal, no currículo dos ensinos fundamental e médio, como parte de política
para efetivação dos Direitos das Mulheres.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou agora, no dia 03 de março de 2015, o Projeto de Lei 8305/14,
do Senado, que considera homicídio qualificado o assassinato de mulheres em razão do gênero (feminicídio).
A matéria, que muda o Código Penal (Decreto-Lei 2.848/40), será enviada à sanção presidencial.
Segundo a proposta, considera-se que o assassinato ocorreu em razão do gênero da vítima quando o
crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo e discriminação contra a condição de mulher.
Essa é apenas mais uma conquista na longa luta travada por mulheres na busca por respeito e espaço na
sociedade brasileira. Porém, Sr. Ministro, se essa nova medida mostra um avanço, ela também mostra que tal
problema é ainda extremamente presente, necessitando ainda de intervenções cada vez mais duras de nosso
Estado. Então, se queremos mesmo não só a extinção da violência contra as mulheres, mas também a concretização efetiva de seus diversos direitos, temos que ir ainda mais longe; temos que parar de apenas remediar
o problema e buscar atingir sua base, sua essência; temos que transformar essa nossa mentalidade ainda tão
marcada por nossa história patriarcal.
Nos últimos anos, nossa sociedade teve um grande avanço humano ao reconhecer a necessidade de
valorização e defesa da história e da cultura, inicialmente, de nossos negros, em 2003, e, em seguida, de nossos indígenas, em 2008.
A LDB foi então alterada e hoje apresenta o importante artigo 26A:
“Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se
obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena.
§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o
estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura
negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas
contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil.
§ 2º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. (Artigo acrescido pela Lei nº 10.639, de 9/1/2003 e com nova redação dada
pela Lei nº 11.645, de 10/3/2008)”
Tal artigo muito contribuiu e contribui para a mudança de mentalidade e atitude em relação a esses dois
grupos étnicos, impulsionando, inclusive, os estudos relacionados ao tema.
Porém, nossas mulheres, que, por motivos diversos, de gênero e não étnicos, sofrem de violências e discriminações semelhantes, ficaram de fora de tal conquista. E é isso que precisamos corrigir.
Por isto, recomendamos também a obrigatoriedade, nos estabelecimentos de ensino fundamental e de
ensino médio, públicos e privado, do estudo da História das Mulheres e de Gênero; com conteúdo programático
que inclua diversos aspectos da história e da cultura na formação da sociedade brasileira, a partir da questão
da Mulher, tais como o estudo da História das Mulheres e de Gênero no Brasil e no mundo, a luta por emancipação civil e política, os direitos que conquistaram e as violências que sofreram e ainda sofrem, resgatando
as suas contribuições e conquistas nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil e do
mundo. Os conteúdos podem ser ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de
história, de educação artística, de literatura e sociologia.
Tal medida faria parte do combate aos diversos tipos de violência contra a mulher na sua base, na construção social dos indivíduos, das novas mentalidades, e ainda daria condições de escoamento, de influência e
visibilidade para a produção de estudos sobre a mulher e o feminino, especialmente nos campos de história,
artes, ciências sociais e psicanálise, que alcançariam os livros didáticos.
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Senhor Ministro, segundo a historiadora Carla Bassanezi Pinsky,5 hoje a História das mulheres é uma área
acadêmica consolidada. Cursos regulares, simpósios concorridos, produção intelectual farta e publicações especializadas acessíveis em bibliotecas e livrarias corroborariam essa afirmação.
Ainda segundo a autora, o caminho até sua legitimação, embora não tenha sido fácil, parece irreversível. Olhar para trás só valoriza a conquista: no século XVIII, pensadores discutiam se as mulheres eram seres
humanos como os homens ou se se aproximavam mais dos animais irracionais. Elas esperaram até o final do
XIX para ver reconhecido seu direito à educação e muito mais tempo para poder ingressar nas universidades.
No século XX, ficou mais claro que as mulheres têm uma história, e que podem conscientemente tentar tomá-la nas mãos, com seus movimentos e reivindicações. Também se concluiu, finalmente, que a história das mulheres podia ser escrita. E que ela também ilumina e sofistica a história geral. Daí para o desenvolvimento dos
estudos de gênero, considerando o caráter social e histórico das representações de feminino e masculino, foi
relativamente rápido.
Ainda segundo a autora, e também em nossa opinião, a hora, agora, é fazer com que um público mais
amplo tenha acesso às descobertas dos pesquisadores. A História precisa sair das universidades e ganhar as
ruas. A história das mulheres deve ser discutida nos salões de beleza, nos almoços de família, nas mesas de bar,
nos ambientes de trabalho; deve estar presente na elaboração de políticas públicas, nas escolas, nas TVs e nas
rádios. E, obviamente, nas nossas escolas de ensino fundamental e médio.
Michelle Perrot, uma das pesquisadoras francesas mais importantes do tema, em Minha história das
mulheres, toma a liberdade de dar uma visão pessoal de um tema sobre o qual se debruça há muitos anos. Ao
mesmo tempo, mostra como essa história é de todas as mulheres; de todos nós, na verdade, já que fala também da relação com os homens, da sexualidade, da família, das representações de masculino e feminino, das
classes sociais, do poder, da sociedade. Destacar as mulheres é uma forma de reforçar a ideia de que elas têm
uma história, da qual são também sujeito ativo. Significa também, sem nenhuma contradição com a seriedade
cobrada dos pesquisadores acadêmicos, engajar-se como militante no projeto de emancipação das mulheres
da forma como faz Michelle Perrot. O eixo central da história escrita à la Perrot é o processo da crescente visibilidade das mulheres em seus combates e suas conquistas nos espaços público e privado. Para narrá-lo, a autora
elege cortes temáticos que constituem os cinco capítulos do livro.
O primeiro capítulo trata do significado de escrever a história das mulheres, quando as próprias mulheres,
incorporando a ideia de que sua existência é privada e sem importância, foram responsáveis pela chamada autodestruição da memória feminina, o que, somada aos silêncios impostos e às imagens distorcidas do feminino,
criou toda sorte de dificuldades aos historiadores interessados no tema. Ao narrar a trajetória da legitimação
acadêmica dos estudos sobre as mulheres nas universidades francesas, a autora lança mão de sua própria experiência, já que, como uma das pioneiras na área, foi testemunha ocular e privilegiada de todo esse processo
que chamou de “uma revolução intelectual de primeira ordem”. Otimista, fala dos avanços: o questionamento
da avalanche de discursos e de imagens sobre as mulheres (muitas vezes um olhar masculino enviesado), a
ruptura dos silêncios e o nascimento desse campo específico de pesquisa.
No segundo capítulo, o tema é o corpo. Começando pelas “idades da vida”, mostra a historicidade da
questão da longevidade das mulheres (tema em que “o biológico se dissolve no existencial”), estudando desde
as representações em torno do nascimento de meninos e meninas (e a prática do infanticídio de bebezinhas,
existente até hoje em certos lugares) até a velhice das mulheres, passando pela educação diferenciada por
sexo, a menstruação e a menopausa. Baseada em fontes diversas, que vão de dados demográficos à literatura
de ficção, discorre sobre casamento, sexo, maternidade e controle da natalidade. Motivada talvez pela recente polêmica que dividiu opiniões na França entre favoráveis e contras a que garotas muçulmanas usem véu
nas escolas públicas, Michelle Perrot dedica muitas páginas às representações que envolvem os cabelos das
mulheres e à “longa história do véu”, tratando-os como evidências nítidas dos códigos sociais envolvidos nas
construções do feminino. Finaliza o capítulo com um panorama da submissão do corpo feminino; as repressões de todo tipo, estupros coletivos e “institucionalizados”, prostituição, assédio sexual, violência doméstica.
A alma vem no terceiro capítulo – a religião, a cultura, a educação, o acesso ao saber, a criação –, trazendo
à tona hereges, santas e feiticeiras, leitoras e escritoras, artistas, sábias e criadoras. As dificuldades, o desenvolvimento de práticas femininas e as conquistas contemporâneas nos campos da “alma” podem ser vislumbrados
por meio da abordagem sensível de Michelle Perrot muito bem casada com o volume imenso de informações
devidamente embasadas que seu livro disponibiliza.
5 História das mulheres, da academia para os almoços de domingo. PINSKY, Carla Bassanezi.Rev. Estud. Fem. [online]. 2007, vol.15, n.1,
pp. 247-249. Acessado em 03 de março de 2015.
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Em O trabalho das mulheres, conhecemos o cotidiano das camponesas, os afazeres e protestos das donas-de-casa, as condições de vida das criadas e empregadas domésticas, as dificuldades e conquistas das operárias, a trajetória das professoras, o desempenho das vendedoras, a performance das atrizes. Segundo Perrot,
as mulheres sempre trabalharam, mas era um “trabalho invisível”, não valorizado, não remunerado. O acesso
ao exercício de atividades reconhecidas e profissões remuneradas é historicamente recente, estando o trabalho das mulheres ainda longe de igualar-se ao dos homens em termos de valorização social e ganhos salariais.
Além disso, conquistas femininas no espaço público, embora sejam um avanço evidente, podem revelar algumas contradições como, por exemplo, a conhecida dupla jornada de trabalho e a atual estigmatização dos
afazeres domésticos.
Finalmente, no quinto capítulo, Mulheres na cidade, migramos com fugitivas e exiladas ou esperançosas
trabalhadoras e militantes. Viajamos com missionárias, cientistas e aventureiras. Atravessamos fronteiras da
História, redefinindo cronologias em função da especificidade da experiência histórica feminina. Em seguida,
invadimos a “Cidade proibida” por meio de todas as formas de ação coletiva adotadas pelas mulheres na luta
por direitos civis, políticos, sociais, com destaque para o acesso à contracepção, a liberdade sexual, o combate
à violência de gênero de todo tipo, incluindo as abomináveis mutilações genitais ainda praticadas por grupos
fundamentalistas.
Ao perguntar E agora?, Michelle Perrot convida a pensar a respeito da questão que perpassa todo o livro: “Como evoluiu a diferença dos sexos? Como se modificaram as partilhas entre os homens e as mulheres,
suas identidades e sua hierarquia?” Ressalta uma vez mais a repressão sofrida pelas mulheres, mas lembra que
sua história não é feita só de violências e submissões: “o status de vítima não resume o papel das mulheres
na história, que sabem resistir, existir, construir seus poderes”. Michelle Perrot recusa explicitamente qualquer
perspectiva maniqueísta da relação dos sexos e defende que escrever a história das mulheres “não é um meio
de reparação, mas desejo de compreensão, de inteligibilidade global”.
Apesar de não se deter no assunto, a autora ainda menciona a contribuição de pesquisas sobre a história
das mulheres fora do campo da História Moderna e Contemporânea, ricos acréscimos feitos por medievalistas
e especialistas em Antiguidade e Pré-História. Também faz referências a outros espaços, para além da Europa
e dos Estados Unidos, constatando que a História das mulheres e das relações de gênero se desenvolveu muito “no Extremo Oriente, pelo menos na Índia e no Japão, e na América Latina, particularmente no Brasil (com
centros de estudos muito ativos em Campinas, Rio e Florianópolis), e mesmo na África, onde não é fácil escapar
de representações etnológicas um tanto engessadas”.
Então essa História e estudos, como o de Perrot, Sr. Ministro, têm que estar nas salas de aula, têm que ganhar espaço, respeito, têm que ajudar a construir as mentalidades das nossas crianças, promovendo um futuro
de conquistas, de efetivação de direitos e de estranhamento de qualquer forma de simplificação preconceituosa.
Vale ainda ressaltar, a partir de estudo realizado por Estefânia Maria de Queiroz Barboza e Raquel Dias
da Silveira6 sobre Direitos das Mulheres, que, por mais que, hodiernamente, a mulher venha alçando, cada vez
mais, postos de liderança e de gerência, não se pode, ao menos por completo, olvidar a questão da especificidade do gênero feminino e sua complementaridade em relação ao masculino. Alguns sociólogos feministas
alegam que é impossível haver igualdade na relação de complementaridade, em que existe hierarquia orientada por paradigmas e sistemas de representações viris.
Nesse contexto, reconhecendo a natural desigualdade entre os indivíduos das mais díspares naturezas
– de gênero, raça, cor, religião – que o Direito, valendo-se de um elemento exógeno às relações humanas, qual
seja, a norma jurídica, funciona como um fator igualador artificial e realiza o que deve ser: a igualdade de todos
num Estado de Direito Social e Democrático, nos termos do sistema constitucional brasileiro. Essa igualdade, em
respeito mesmo à dignidade da pessoa humana, que reconhece a desigualdade e as particularidades de cada
indivíduo, é uma igualdade jurídica e não uma igualdade real, isto é, trata-se de uma norma imposta pelo Direito.
A igualdade no Direito é a arte do homem. Por isto o princípio jurídico da igualdade é tanto mais legítimo quanto mais próximo estiver o seu conteúdo da ideia de Justiça em que a sociedade acredita na pauta da
história e do tempo.
Obviamente, a verdadeira igualdade entre gêneros deve partir da ideia que a sociedade tem deles. Nesse sentido, a começar em termos biológicos, homem e mulher são desiguais. Essa desigualdade de fato deve
ser, portanto, o pressuposto inescusável para a igualdade jurídica.
O direito brasileiro caminha, pois, em busca da igualdade material entre homens e mulheres.
6 BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz; SILVEIRA, Raquel Dias da. Políticas contra a discriminação de gênero. A&C –

Revista de Direito Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 11, n. 46, out./dez. 2011. Disponível em: <http://bid.
editoraforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=76192>. Acesso em: 26 fev. 2015.
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Para além disso, a Emenda Constitucional nº 45, de 2004, deu status constitucional aos tratados e às
convenções internacionais de direitos humanos que venham a ser aprovados com quórum qualificado pelo
Congresso Nacional, nos termos do que dispõe o artigo 5º, parágrafo 3º, da Constituição.
No âmbito internacional, o marco normativo de proteção dos direitos da mulher é a Convenção sobre a
Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher, aprovada pelas Nações Unidas em 1979. Essa
Convenção é resultado da I Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada no México, em 1975. Tal Convenção
foi assinada pelo Estado brasileiro e aprovada pelo Congresso Nacional em 1983, com reservas aos artigos 15,
parágrafo 4º; 16, parágrafo 1º, alíneas “a”, “c”, “g” e “h”, que dizem respeito à família, e ao artigo 29, parágrafo 2º.
As primeiras reservas foram, todavia, retiradas em 1994, permanecendo apenas esta última. Em 2002, mediante o Decreto nº 4.377, o Governo brasileiro retirou, de uma vez, todas as reservas. Isso só se deu no Brasil após
vinte e três anos da Convenção, porque, nos termos do Código Civil de 1916, revogado pelo Código Civil de
2002, a mulher casada era considerada relativamente capaz.
Veja-se que a Convenção se fundamenta na dupla obrigação de eliminar a discriminação e de assegurar
a igualdade, e trata da igualdade tanto como obrigação vinculante quanto como objetivo.
A discriminação contra a mulher, segundo a Convenção, significa:
Toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou
anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na
igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais nos campos político,
econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo.
A Convenção invoca a possibilidade de adoção de ações afirmativas pelos Estados como medida importante para acelerar o processo de igualdade, devendo cessá-las quando a igualdade for alcançada.
Enquanto promove a igualdade entre homens e mulheres, a Convenção também protege o direito às diferenças. Ela busca comprometer os países signatários a tomarem medidas que coíbam a discriminação contra
a mulher em todas as suas formas, especialmente no âmbito da vida política e pública do país; busca assegurar a igualdade de direitos com o homem na esfera da educação, eliminar a discriminação contra a mulher em
esferas de emprego e cuidados médicos, inclusive no que se refere ao planejamento familiar, além de garantir
a capacidade jurídica idêntica à do homem.
Ainda que a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher tenha
logrado relevantes avanços no combate à discriminação das mulheres quanto a trabalho, saúde, educação, direitos civis e políticos, estereótipos sexuais, prostituição e família, essa Convenção não abordou em seu texto
a questão da violência de gênero, o que só se deu em 1993, por ocasião da Conferência Mundial sobre Direitos
Humanos, em Viena.
Outro documento importante, aprovado em 1994, foi a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir
e Erradicar a Violência contra a Mulher, em que se reconheceu pela primeira vez esse tipo de violência como
fenômeno generalizado, que alcança, sem distinção de raça, classe, religião, idade ou qualquer outra condição,
um elevado número de mulheres e se define como “qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause
morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública, como na privada”.
Nesse sentido, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 encontra-se em perfeita harmonia com a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher, adotando
a vertente repressivo-punitiva, referente à proibição da discriminação, e a positivo-promocional, que busca
promover a igualdade.
A Constituição incorporou grande parte das reivindicações feitas pelos movimentos das mulheres durante os trabalhos constituintes, cujo êxito fica claro nos seguintes dispositivos:
O art. 5º, inciso I, assegura expressamente a igualdade entre homens e mulheres em geral.
A proteção à maternidade é prevista em vários dispositivos da Constituição quando trata de direitos
trabalhistas (art. 6º), direitos previdenciários (art. 201, II) e da assistência social (203, I). O art. 7º, inciso XVII,
também reconhece o direito à igualdade jurídica e à diferença natural entre os gêneros, garantindo licença
à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias. Complementando, o
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias veda, em seu art. 10, inciso II, alínea “b”, a dispensa arbitrária
ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.
O salário-maternidade é o único benefício pago pelo Regime Geral da Previdência Social que não se submete ao teto constitucional (limite remuneratório dos servidores públicos), fato este reiterado pelo Supremo
Tribunal Federal quando do julgamento da ADI nº 1.946-DF. De responsabilidade da previdência social, a tentativa de transferir tal ônus ao empregador implicaria num retrocesso social que estimularia os empregadores
a contratar trabalhadores do sexo masculino.
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Ainda em relação à previdência social, nos artigos 40 e 201, a Constituição garante redução de 5 anos
de tempo de contribuição e de idade para a obtenção de aposentadoria pelas mulheres trabalhadoras rurais,
servidoras públicas, professoras ou celetistas.
Tal distinção não se dá pela dupla jornada de trabalho, pois, apesar de esta existir, ela não impacta na
expectativa de sobrevida das mulheres. Ocorre que as relações de trabalho ainda as mantêm em condições de
desigualdade. Isso acontece pois existem muito mais mulheres do que homens na economia informal, porque
desse modo é possível conciliar trabalho e afazeres familiares. Nesses períodos, a mulher normalmente fica sem
contribuir para a previdência social e muitas não ocupam trabalho remunerado durante grande parte de sua
vida em função das responsabilidades familiares e da maternidade. Por essa razão, não conseguem adquirir
iguais benefícios que os homens.
Alguns dados do Ministério da Previdência Social demonstram que muito menos mulheres se aposentam por tempo de contribuição, além de receberem benefícios 30% menores que os homens. Isso se justifica
pelo tempo de contribuição e idade reduzidos.
Ainda, no que diz respeito à maternidade, a Constituição assegurou às presidiárias condições para que
possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação.
No artigo 7º, inciso XX, a Constituição propugna pela proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei. Referido dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 9.799/99,
que incluiu na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) normas protetivas para o mercado de trabalho feminino.
Ainda, o art. 7º, inciso XXX, proibiu a discriminação no mercado de trabalho, no que se refere às atribuições e aos salários, por motivo de sexo ou estado civil. Tal artigo foi regulamentado pela Lei nº 9.029/95, que
proíbe a exigência de atestados de gravidez e esterilização e outras práticas discriminatórias para efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho.
No âmbito doméstico e familiar, a Constituição inovou ao estabelecer, em seu artigo 226, §5º, que os
direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Veja-se que, até aquele momento, a promulgação da Constituição de 5 de outubro de 1988, o Código Civil de 1916
vigente consagrava no Brasil a superioridade do homem em relação à mulher, apresentando o homem o comando absoluto da família e total autoridade sobre a esposa e os filhos. Além disso, reconheceram-se diversos
tipos de família, inclusive aquela formada apenas pela mãe e seus filhos.
Outro dispositivo constitucional relevante concerne ao artigo 226, parágrafo 8º, que estabelece o dever
de o Estado coibir a violência no âmbito das relações familiares. Isso significou grande avanço, pois se reconheceu o fenômeno da violência familiar e doméstica, que já vinha sendo sistematicamente denunciado pelos
movimentos de mulheres desde os anos de 1970 e 80. Tal dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 11.340 de
2006, conhecida também como Lei Maria da Penha, que traz esse nome em virtude do caso de Maria da Penha
Maia Fernandes que, com o Centro pela Justiça e pelo Direito Internacional (CEJIL) e o Comitê Latino-Americano
de Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM), denunciou o Estado brasileiro em ser tolerante com a violência
praticada pelo ex-esposo, o que culminou em tentativa de homicídio, tornando-a vítima de paraplegia em virtude das agressões. Por mais de 15 anos, o Estado brasileiro não tomou as medidas necessárias para processar
e punir o agressor. A Comissão solicitou ao Estado que, entre outras medidas, completasse de forma rápida
e efetiva o processo penal de tentativa de homicídio e investigasse irregularidades do processo que levaram
à demora injustificada, indenizando a vítima, e ainda recomendou que o Estado brasileiro adotasse medidas
efetivas para reduzir a violência contra a mulher.
Assim, a Lei Maria da Penha, como ficou conhecida, além de estabelecer maior rigor na punição dos casos
de violência doméstica e familiar contra a mulher, criou mecanismos para coibir e prevenir esse tipo de ação e
dispôs sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
No campo da saúde reprodutiva, a Constituição avançou bastante ao prever o planejamento familiar
como livre decisão do casal (art. 226, parágrafo 7º), competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e
científicos para o exercício desse direito. Tal dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 9.263/96, que dispõe
sobre o planejamento familiar e o direito de reprodução. Ressalta-se que apesar de prever possibilidade equânime de esterilização de homens ou mulheres pelo Sistema Único de Saúde a partir dos 25 anos de idade, estatísticas demonstram que a decisão e a responsabilidade pelo controle de fecundidade recaem quase que
exclusivamente nas mulheres.
Assim, embora se fale em planejamento familiar pelos casais, quando se analisam estatísticas para verificar se houve esterilização tubária ou vasectomia, verifica-se, por dados colhidos pela Pesquisa Nacional sobre
Demografia e Saúde, que, em 1996, o índice de esterilização masculina no Brasil foi de apenas 2,4%, enquanto
a esterilização feminina chegou ao patamar de 40,1%. A disparidade regional, por outro lado, faz o índice de
esterilização masculina chegar a 3,5% no Sul do Brasil e a zero na região Norte.
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Destarte, verifica-se ainda que a responsabilidade pela contracepção e pela gravidez não é partilhada
pelo casal, mas atribuída somente à mulher, embora casada. No entanto, quando se tenta discutir amplamente
a legalização do aborto, a voz das mulheres não é ouvida.
Também merece destaque a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para eleições, dispondo que cada partido ou coligação deverá reservar o mínimo de 30% e o máximo de 70% para
candidaturas de cada sexo. Apesar disso, a discriminação contra as mulheres no âmbito da política é bastante
grande, situando-se o Brasil no grupo de países com pior desempenho no que se refere à presença feminina
na Câmara dos Deputados – menos de 10%.
Outro grande problema relacionado à discriminação e à violência contra a mulher na América Latina
refere-se à exploração sexual e ao tráfico de pessoas para esse fim.
A América Latina é a região do planeta que mais exporta mulheres com propósitos sexuais, tendo se
transformado em importante ponto para a indústria cinematográfica de filmes pornográficos e divulgação
de fotos e vídeos pornográficos na internet. Devido à exploração sexual, a América Latina, lamentavelmente,
também é objeto de turismo sexual e pornoturismo.
Os países da América Latina que mais se ressentem com esse tipo de violência são o Brasil, a Venezuela,
a Colômbia, o Equador e a República Dominicana. Além da América Latina, o Leste Europeu, o Sudoeste Asiático e a África são, outrossim, focos de exportação de mulheres para finalidade sexual.
No Brasil, a exploração sexual afeta basicamente meninas pobres e negras das regiões Norte, Nordeste,
Centro-Oeste e Sudeste.
O Código Penal Brasileiro, em seu art. 231, com a redação dada pela Lei nº 11.106/2005, define como crime
de tráfico internacional de pessoas o tráfico de mulheres maiores de 18 anos, para o qual se comina a pena de
reclusão de 3 a 8 anos. Essa pena pode ser aumentada para 4 a 10 anos quando o tráfico utiliza-se de violência,
ameaça grave ou fraude. O tráfico de mulheres também pode ser associado a outros crimes, como formação
de quadrilha, posse sexual mediante fraude, estupro, rapto consensual, maus tratos, opressão, corrupção ativa
e passiva, entre outros. Quando a vítima é menor, as sanções, evidentemente, são mais severas, verificando-se a ocorrência de crimes como exploração de menores e presunção de violência contra menores de 14 anos.
Em verdade, o enfrentamento do problema da exploração sexual na América Latina deve se efetivar
também por meio do incremento de políticas públicas de educação que propiciem às meninas e adolescentes
a consciência da dignidade humana – que perpassa inevitavelmente pela promoção da autoestima, do respeito a si próprias e da preservação do corpo – e a compreensão dos riscos e das consequências da sedução
das promessas de dinheiro fácil e melhora rápida da qualidade de vida. Pela promoção de políticas públicas
de educação, deve-se esperar também que o Estado e a sociedade concedam a essas meninas, adolescentes
e mulheres condições de estudo e possibilidades concretas de independência e emancipação pelo trabalho
com salário digno.
Portanto, as conquistas foram lentas e ainda precisamos lutar diariamente para efetivar o que está garantido nos instrumentos internacionais de direitos humanos e na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988.
Apesar dos avanços verificados nas duas últimas décadas, há muito o que se discutir sobre a exploração
sexual, a legalização do aborto, o trabalho doméstico e responsabilidades parentais, além da maior participação da mulher na política.
É certo que o direito por si só não altera as relações de poder na sociedade e na família, embora fortaleça
as mulheres para que continuem lutando em busca da igualdade almejada.
Nesse sentido, é necessário consolidar os avanços e consagrar uma ótica democrática igualitária e emancipatória em relação aos gêneros.
Parafraseando a Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha, quando do julgamento acerca da constitucionalidade dos dispositivos da Lei Maria da Penha, o direito não combate o preconceito, mas sua manifestação.
A desigualdade é o ponto de partida para a busca pela igualdade de direitos. As maiores dificuldades
práticas vivenciadas hoje pelas mulheres talvez resultem do equívoco que um dia a sociedade cometeu, pretendendo que homens e mulheres fossem iguais. Não são, definitivamente, mas isso não implica em afastar a
exigência pela igualdade de oportunidade e de direitos.
Senhor Ministro, é então no sentido de abrir outras frentes para garantir maior efetividade do direito
das mulheres que estamos enviando esta Indicação Parlamentar a Vossa Excelência, esperando contar, como
de costume, com a pronta adesão e colaboração do Ministério da Educação, para as finalidades que serão expostas a seguir.
Conforme o artigo 8º do Capítulo I – Das medidas integradas de prevenção –, da Lei nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006 (a referida Lei Maria da Penha), “A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar
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contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios e de ações não-governamentais(...)”.Tais ações deverão obedecer a diretrizes também definidas
na lei, entre as quais destacam-se as três que se seguem:
“ V – A promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres; (...)
VIII – A promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia; (...)
IX – O destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos
direitos humanos, à eqüidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher.”
Estas providências de ordem legal, concernentes basicamente ao âmbito da Educação, da Cultura e da
Comunicação Social, ainda restam por se efetivar e, no nosso entendimento, são cruciais para que possamos
assegurar meios mais permanentes de efetivação dos direitos das mulheres brasileiras.
Isto porque sem uma mudança cultural e educativa que atinja os valores mais profundos, as atitudes
mais comuns, os comportamentos mais corriqueiros de todos os homens e mulheres de nossa sociedade – a
começar por nossas crianças e por nossos jovens -, dificilmente teremos a chance de ver se transformarem as
relações interpessoais, hoje tão perpassadas por agressividade, maus tratos, ressentimentos e grosserias.
Para isto precisamos de ações cotidianas nas salas de aula, de norte a sul do país. Precisamos dos secretários, dos diretores, dos professores. Precisamos dos alunos, que podem e devem diariamente ouvir, ver e
transmitir em casa e em classe o que aprendem e o que testemunham, na teoria e na prática, nos livros e na
convivência. Por isso é preciso cuidar com afinco dos textos e das lições, gerar um novo discurso. Vai ser preciso estar atento às entrelinhas, prestar atenção aos procedimentos e aos modos. Nesse bom combate, vai ser
urgente e necessário inovar para acabarmos com todas as formas diretas e sutis de violência diária contra o
direito das meninas, das mulheres e das idosas de nosso país.
Precisamos, como dissemos anteriormente, que a importância ao tema seja dada de forma semelhante
ao que foi e está sendo feito pela história e cultura afro-brasileira e indígena. Recomendamos então a obrigatoriedade, nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privado, do estudo da
História das Mulheres e de Gênero; com conteúdo programático que inclua diversos aspectos da história e da
cultura na formação da sociedade brasileira, a partir da questão da Mulher, tais como o estudo da História das
Mulheres e de Gênero no Brasil e no mundo, a luta por emancipação civil e política, os direitos que conquistaram e as violências que sofreram e ainda sofrem, resgatando as suas contribuições e conquistas nas áreas social,
econômica e política, pertinentes à história do Brasil e do mundo. Os conteúdos podem ser ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de história, de educação artística, de literatura e sociologia, combatendo, em sua essência, todas as formas de discriminação, violência e abuso contra as mulheres;
ajudando a construir uma nova mentalidade a partir de nossas crianças, promovendo um futuro de conquistas, de efetivação de direitos e de estranhamento diante de qualquer forma de simplificação preconceituosa.
Esperando contar com o acolhimento de nosso pleito, vimos solicitar de Vossa Excelência o encaminhamento das providências pertinentes junto ao sistema educacional de nosso País para a consecução bem sucedida dos objetivos explicitados, pelas razões que acabamos de expor.
Sala das Sessões, em 19 de março de 2015.– Deputada Conceição Sampaio.
INDICAÇÃO Nº 192, DE 2015
(Do Sr. João Daniel)
Sugere a Excelentíssima Senhora Presidenta Dilma inclusão dos Rizicultores do Município Ilha
das Flores/SE entre os beneficiários da lei 13.001 de 20 de junho de 2014 que dispõe sobre a
liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária; concede remissão nos
casos em que especifica e dá outras providências.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Solicitamos a Vossa Excelência buscar uma solução junto a mais de 732 famílias de rizicultores do município de Ilha das Flores que estão apreensivas com o risco de perderem suas terras em leilões para o pagamento
das dívidas geradas junto ao Banco do Nordeste para fomentar a produção de arroz.
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A dívida contraída pelos ribeirinhos veio em decorrência de fenômenos da natureza, como as chuvas,
além das pragas, do preço baixo e dos calotes dos empresários.
A maioria desses rizicultores produziram arroz em suas terras e entregaram sua produção aos proprietários de uma usina da região que realizavam o faturamento do arroz. No entanto, o que recebiam em troca
eram valores irrisórios.
Muitos rizicultores chegaram a entrar na Justiça comprovando o prejuízo a partir de laudos técnicos da
Codevasf. Porém, de 300 agricultores que entraram na Justiça apenas quatro ou cinco foram vitoriosos.
Os bancos estão leiloando além das terras dos pequenos produtores, casa e até pertences como botijão
e cama. Os 720 lotes em questão representam hoje o sustento de 723 famílias que vivem exclusivamente do
cultivo de arroz.
Fora sancionada a lei 13.001 de 20 de junho de 2014 que dispõe sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária; concede remissão nos casos em que especifica e dá outras providências.
Cabe salientar que as dívidas são impagáveis pela condição desses pequenos agricultores e que a cada
que passa essas dívidas aumentam.
Até o presente momento nenhuma propriedade foi leiloada e existe a informação de que muitas dessas
dívidas já estão prescritas e com isso os pequenos produtores obtiveram êxito nos processos movido pelo BNB.
Importante salientar que supostamente o Banco do Nordeste quando percebe que a dívida está prescrita procura o pequeno rizicultor que muitas vezes é muito humilde, com proposta de repactuação que esse
nunca conseguirá pagar, somente com o intuito de poder cobrar judicialmente essa dívida.
Os rizicultores não receberam nenhum tipo de documento, copia do contrato, a época que efetuaram o
contrato e ao se dirigirem ao BNB para requerer a copia do contrato e de possíveis repactuações foram informados que o Banco primeiramente não iria fornecer e quando foi acionado judicialmente foi informado que o
Banco só concederia cópia mediante o pagamento de R$ 5,00 por folha, impossibilitando assim que os rizicultores tenham acesso ao contrato já que esses ganham menos que um salário mínimo por mês e um contrato
dava em torno de R$ 250,00.
Esse processo está provocando um grande prejuízo a essas famílias que além de ameaças com a perda
de seus imóveis, estão impedidas de acessar crédito e produzir para manter o seu sustento.
Pelos motivos expostos solicito a Vossa Excelencia Senhora Presidenta Dilma inclusão dos Rizicultores
do Município Ilha das Flores/SE entre os beneficiários da lei 13.001 de 20 de junho de 2014 que dispõe sobre
a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária; concede remissão nos casos em que
especifica e dá outras providências.
Sala das Sessões, em 20 de março de 2015.– Deputado João Daniel, (PT/SE).
INDICAÇÃO Nº 193, DE 2015
(Do Sr. Izalci)
Sugere seja reconhecido o nexo técnico epidemiológico entre a atividade de docência e o desenvolvimento de doenças relacionadas ao trabalho.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Previdência Social:
A atividade laboral dos docentes é causa reconhecida do desenvolvimento de diversas patologias, de
ordem tanto física quanto emocional. São clássicos os casos de distúrbios osteomusculares relacionados ao
trabalho, as LER/Dort. Todavia, estudos apontam que os trantornos mentais e comportamentais podem a principal causa de afastamento do trabalho, com incidência maior até que a dos distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo.
Ocorre, no entanto, que ainda não é reconhecido o nexo técnico epidemiológico entre a atividade de
docência e o desenvolvimento de doenças, quaisquer que sejam. O Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999,
que aprova o Regulamento da Previdência Social, não prevê qualquer associação entre a atividade de docência
e as classes do CNAE, com exceção do professor de esportes.
Em face disso, temos que muitos casos de doenças ocupacionais não são reconhecidos pela Previdência
Social, com claro prejuízo para esses trabalhadores. Lembramos que os professores são profissionais fundamentais para o desenvolvimento de nossa população, e mesmo de nosso País. Merecem e necessitam tratamento justo e condigno.
Ressalte-se que “Doenças Emocionais”, têm acometido, constantemente, professorese dentre outros
profissionais, nos seus ambientes de trabalho, com reflexo no modus comportandis da população em geral.
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Frisando, ainda, que a prefeitura de Sorocaba/SP, atenta à questão, implantou no município um programa abrangendo o assunto. Tendo em vista ser estas doenças causadas pela vida moderna, quais sejam,
medo, pânico, insegurança e outras síndromes, que s.m.j., devem ser elencadas no rol de doenças de que trata
o Decrerto nº 3.048, de 1999.
Pelo exposto, e considerando a necessidade de garantir os direitos de toda uma classe de profissionais,
sugerimos sejam incluídas na Lista C do Anexo II do Decreto nº 3.048, de 1999, a associação entre a atividade
de docência e todas as doenças ocupacionais relacionadas, a exemplo de alterações osteomusculares, emocionais, da voz, entre tantas outras.
Sala das Sessões, em 23 de março de 2015.– Deputado Izalci.
INDICAÇÃO Nº 194, DE 2015
(Do Sr. Zé Silva)
Sugere a Excelentíssima Senhora Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, prorrogação
do prazo para a realização do Cadastro Ambiental Rural (CAR), com data limite para cadastramento das propriedades rurais até 5 de maio.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssima Senhora Ministra do Meio Ambiente:
Solicitamos a prorrogação do prazo para a realização do Cadastro Ambiental Rural (CAR), com data limite
para cadastramento das propriedades rurais até 5 (cinco) de maio.
Justificação
O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é obrigatório para todo o país e tem como objetivo promover identificação, regularização ambiental e monitoramento das propriedades rurais. Entretanto o CAR é Gerenciado
pelo Governo Federal e homologado por órgãos ambientais estaduais, e em muitos estados o software que
faz a gestão ainda não foi instalado, e os funcionários não passaram pela capacitação.
O cadastramento vem cumprir o Novo Código Florestal que entrou em vigor há um ano, porém muitas são as dificuldades enfrentadas, quem fez o cadastro afirma que “fazer o Cadastro Ambiental Rural não é
uma tarefa nem um pouco fácil”, a começar pelo desconhecimento por parte de alguns proprietários de toda
a documentação do imóvel. Muitos proprietários têm procurado ajuda de profissionais e de empresas especializados no assunto, ainda assim temos relatos da dificuldade diante da diversidade de procedimentos que
são adotados especificamente para cada um dos estados, deixando os proprietários cada vez mais inseguros
na troca de experiência.
Nosso objetivo, Senhora Ministra, é fazer cumprir o Novo Código Florestal, porém temos que reconhecer que há até o momento uma discrepância entre o vasto número de propriedades rurais com os cadastros
já realizados. Segundo informações do Ministério do Meio Ambiente, até o dia 9 deste mês de março, o Brasil
tinha uma área cadastrada de 140,5 milhões de hectares, de um total de 371,8 milhões de hectares do território nacional.
O número de imóveis cadastrados era de 616,2 mil, sendo 206,1 mil da região Norte, 13,3 mil da região
Nordeste, 139,3 mil do Sudeste, 97, 3 mil do Sul e 66,5 mil do Centro-Oeste, além dos 93,4 mil de assentamentos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).
É de conhecimento que haverá perda de acesso a financiamentos ao proprietário que não se cadastrar,
além de outros benefícios previstos na lei 12.651/2012 do Novo Código Florestal. As instituições financeiras que
oferecem linhas de crédito a produtores rurais passarão a exigir, a partir de 5 de maio, o comprovante do CAR.
Queremos evitar tal transtorno aos proprietários rurais e para o Governo Federal, uma vez que, não podemos imputar a culpa pela não realização do cadastro apenas ao proprietário, embora seja ele o possível punido. Por isto pedimos a prorrogação do CAR para maio de 2016, assim dar-se-á o tempo necessário para que
as entidades estaduais se estruturem para melhor atendimento aos proprietários.
Sala das Sessões, em 24 de março de 2015.– Zé Silva, Deputado Federal, Solidariedade/MG.
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INDICAÇÃO Nº 201, DE 2015
(Do Sr. Celso Jacob)
Sugere ao Ministro da Saúde, indicação sugerindo Campanha com ampla divulgação do Programa Nacional de Controle da Tuberculose.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
A presente indicação sugere que seja adotado procedimento para Campanha com ampla divulgação do
Programa Nacional de Controle da Tuberculose em todo o País.
Justificação
A presente indicação objetiva que seja divulgada amplamente em todo o território nacional, o Programa
Nacional de Controle da Tuberculose, buscando levar o conhecimento à população de que, embora seja uma
doença contagiosa, é tratável com 100% de chance de cura, desde que o tratamento seja feito na totalidade.
A OMS divulgou que 1/3 da população mundial possui o bacilo de koch, o que nos leva a crer que dentre
os 7 bilhões e quase 400 milhões de pessoas, pelo menos, 2 bilhões e 400 milhões estão infectadas com o bacilo.
Os testes hoje existentes, são fundamentais para sabermos se o bacilo é mais ou menos resistente, o que significa
que, se há maior resistência, mais rápido o início do tratamento, se há menor ou quase nenhuma resistência, é possível
conviver anos, sem a manifestação da doença. Não significa que não deva tratar, mas o risco de contágio será menor.
Hoje podemos contar com o chamado teste rápido, que já está no Sistema Único de Saúde (SUS), de 94
municípios, estes correspondentes a 95% dos locais onde está a maior concentração de casos de tuberculose,
mapeados pelo Ministério da Saúde. São grandes cidades com concentração de vulneráveis.
No entanto, o maior entrave para o funcionamento do programa é a desinformação da população. As
pessoas têm medo de serem vistas fazendo o teste ou já na fase de tratamento, visto que a medicação é toda
distribuída e supervisionada pelo SUS.
No ano passado, uma personalidade, acometida pela tuberculose, não teve vergonha de se expor e falar
da doença, do preconceito que a cerca e principalmente da importância do apoio familiar.
A tuberculose após detectada e 15 dias iniciado seu tratamento, já não causa risco de transmissão.
Qualquer um está sujeito a contrair o bacilo, mesmo que não conviva com um paciente infectado. O bacilo é transmitido pelo ar, logo, com o ritmo de vida acelerado que levamos, os corriqueiros entra e sai de elevadores, salas abarrotadas de pessoas no aguardo de algum serviço, e etc, são vários os caminhos de entrada
do bacilo em nosso organismo, independentemente de raça, religião ou condição social.
Pelas razões expostas e pelos mapas que a própria Organização Mundial de saúde demonstra, é necessário termos campanha com a ampla divulgação do programa em todo o País, para que possamos detectar e
tratar nossos cidadãos com a dignidade que merecem, sem o medo do preconceito que cerca a tuberculose,
mesmo em pleno século XXI.
Sala das Sessões, em de 2015.– Deputado Celso Jacob, PMDB/RJ.
INDICAÇÃO Nº 202, DE 2015
(Do Sr. Carlos Henrique Gaguim)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Conselho Monetário Nacional – CMN, a adoção
de providências a respeito das taxas de juros dos cartões de crédito.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Tem causado perplexidade à sociedade brasileira, e repercutido fortemente nesta Câmara dos Deputados,
a questão das elevadas taxas de juros cobradas dos consumidores pelas administradoras de cartões de crédito.
Levantamento recente do Banco Central do Brasil revela que os encargos anuais impostos aos usuários
de cartões de crédito que optam pelo sistema rotativo podem ultrapassar os 700% ao ano. Ainda que a delicada situação econômica do País tenha exigido das autoridades responsáveis a elevação gradual das taxas básicas de juros – o que resulta em reajustes nos custos do crédito – não há, em verdade, nenhuma justificação
econômica para a cobrança em níveis tão exorbitantes e abusivos.
Num cenário que já ostenta níveis dramáticos de endividamento, o vertiginoso aumento dos juros dos cartões
de crédito, um dos eternos vilões na inadimplência dos consumidores, não apenas fragiliza o orçamento familiar,
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como coloca em risco o próprio fluxo financeiro das administradoras de cartões de crédito. Afinal, mostra-se pouco
provável que consumidores cobrados em taxas de juros tão absurdamente altas possam preservar sua capacidade
financeira, manter-se adimplentes em seus compromissos e permanecer no mercado de cartões de crédito.
A Câmara dos Deputados acompanha, com sensível preocupação, o fenômeno do superendividamento
das famílias e entende que, lamentavelmente, a maciça expansão da utilização dos cartões de pagamento não
se fez acompanhar de ações de aconselhamento na direção do uso responsável da ágil – e, ao mesmo tempo,
extremamente perigosa – linha de crédito a eles associada.
Por outro lado, embora se reconheçam os passos dados pelo Conselho Monetário Nacional na regulamentação das operações de cartão de crédito, consolidados na Resolução nº 3.919, de 2010 (e alterações posteriores), no que toca especificamente ao valor dos juros, esta Casa parece partilhar da percepção de que os
instrumentos de controle concedidos pela legislação ao Conselho Monetário Nacional e ao Banco Central do
Brasil poderiam ser empregados de modo mais incisivo na identificação e repressão de eventuais cobranças
abusivas por parte das instituições financeiras.
Diante disso, solicitamos ao Conselho Monetário Nacional que, no desempenho das atribuições a ele
conferidas pela Lei nº 4.595, de 19647, promova estudos e adote as providências necessárias para estabelecer
limitações às excessivas taxas de juros cobradas pelas administradoras de cartões de crédito.
Sala das Sessões, em 25 de março de 2015.– Carlos Henrique Gaguim, Deputado Federal PMDB/TO.
INDICAÇÃO Nº 203, DE 2015
(Do Sr. Marx Beltrão )
Sugere ao Ministério da Fazenda a adoção de medidas para a regulamentação do programa
de subvenção aos produtores de cana-de-açúcar – Safra 2012/2013.
Senhor Ministro,
A Excelentíssima Senhora Presidente da República Dilma Rousseff, editou e publicou a medida provisória n.º 666/2014, concedendo crédito financeiro extraordinário para diversos fins, dentre eles o pagamento de
R$ 187 milhões em subvenção econômica para os fornecedores de cana-de-açúcar nordestinos e cariocas, em
atendimento a Lei 12.999/2014.
A medida busca atender aproximadamente 30 mil canavieiros. Como também, as usinas produtoras de
etanol no Nordeste que também foram beneficiadas com a ação, através da liberação de R$ 435 milhões, atendendo a Lei 13.000/14.
Tal medida visa amenizar a grande dificuldade pela qual passa o setor sucroalcooleiro e energético do
nordeste, com diversos prejuízos financeiros devido a grande estiagem na safra 2012/2013.
Solicitamos também ao Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento, e a Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, agilidade na edição das normas operacionais, possibilitando brevidade para
o pagamento dos beneficiários.
Neste sentido, encaminhamos a presente indicação ao Poder Executivo, endereçada à Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Sra. Kátia Abreu; ao Ministro Chefe da Casa Civil, Sr. Aloízio Mercadante, e
ao Ministro da Fazenda, Sr. Joaquim Levy, solicitando a adoção de medidas para a regulamentação do programa de subvenção aos produtores de cana-de-açúcar que desenvolvem suas atividades na área de atuação da
SUDENE e no Estado do Rio de Janeiro, referente à safra 2012/2013.
Agradeço antecipadamente a Vossa Excelência pela atenção.
Sala das Sessões, 25 de março de 2015.– Deputado Marx Beltrão, PMDB-AL.
INDICAÇÃO Nº 204, DE 2015
(Do Sr. Marx Beltrão )
Sugere ao Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento a adoção de medidas para a
regulamentação do programa de subvenção aos produtores de cana-de-açúcar – Safra 2012/2013.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Senhora Ministra:
A Excelentíssima Senhora Presidente da República Dilma Rousseff, editou e publicou a medida provisória n.º 666/2014, concedendo crédito financeiro extraordinário para diversos fins, dentre eles o pagamento de
7 Art. 4º Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República: [...]VIII – Regular a
constituição, funcionamento e fiscalização dos que exercerem atividades subordinadas a esta lei, bem como a aplicação das penalidades
previstas; IX – Limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos comissões e qualquer outra forma de remuneração de
operações e serviços bancários ou financeiros”.
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R$ 187 milhões em subvenção econômica para os fornecedores de cana-de-açúcar nordestinos e cariocas, em
atendimento a Lei 12.999/2014.
A presente medida busca atender aproximadamente 30 mil canavieiros. Como também, as usinas produtoras de etanol no Nordeste que também foram beneficiadas com a ação, através da liberação de R$ 435
milhões, atendendo a Lei 13.000/14.
Tal medida visa amenizar a grande dificuldade pela qual passa o setor sucroalcooleiro e energético do
nordeste, com diversos prejuízos financeiros devido a grande estiagem na safra 2012/2013.
Solicitamos também ao Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento, e a Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, agilidade na edição das normas operacionais, possibilitando brevidade para
o pagamento dos beneficiários.
Neste sentido, encaminhamos a presente indicação ao Poder Executivo, endereçada à Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Sra. Kátia Abreu; ao Ministro Chefe da Casa Civil, Sr. Aloízio Mercadante, e
ao Ministro da Fazenda, Sr. Joaquim Levy, solicitando a adoção de medidas para a regulamentação do programa de subvenção aos produtores de cana-de-açúcar que desenvolvem suas atividades na área de atuação da
SUDENE e no Estado do Rio de Janeiro, referente à safra 2012/2013.
Agradeço antecipadamente a Vossa Excelência pela atenção.
Sala das Sessões, 25 de março de 2015.– Deputado Marx Beltrão, PMDB-AL.
INDICAÇÃO Nº 205, DE 2015
(Do Sr. Marx Beltrão )
Sugere ao Ministério da Casa Civil a adoção de medidas para a regulamentação do programa
de subvenção aos produtores de cana-de-açúcar – Safra 2012/2013.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Senhor Ministro,
A Excelentíssima Senhora Presidente da República Dilma Rousseff, editou e publicou a medida provisória n.º 666/2014, concedendo crédito financeiro extraordinário para diversos fins, dentre eles o pagamento de
R$ 187 milhões em subvenção econômica para os fornecedores de cana-de-açúcar nordestinos e cariocas, em
atendimento a Lei 12.999/2014.
A presente medida busca atender aproximadamente 30 mil canavieiros. Como também, as usinas produtoras de etanol no Nordeste que também foram beneficiadas com a ação, através da liberação de R$ 435
milhões, atendendo a Lei 13.000/14.
Tal medida visa amenizar a grande dificuldade pela qual passa o setor sucroalcooleiro e energético do
nordeste, com diversos prejuízos financeiros devido a grande estiagem na safra 2012/2013.
Assim, solicitamos ao Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento, e à Companhia Nacional
de Abastecimento – CONAB, agilidade na edição das normas operacionais, possibilitando brevidade para o
pagamento dos beneficiários financeiros.
Neste sentido, encaminhamos a presente indicação ao Poder Executivo, endereçada à Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Sra. Kátia Abreu; ao Ministro Chefe da Casa Civil, Sr. Aloízio Mercadante, e
ao Ministro da Fazenda, Sr. Joaquim Levy, solicitando a adoção de medidas para a regulamentação do programa de subvenção aos produtores de cana-de-açúcar que desenvolvem suas atividades na área de atuação da
SUDENE e no Estado do Rio de Janeiro, referente à safra 2012/2013.
Agradeço antecipadamente a Vossa Excelência pela atenção.
Sala das Sessões, 25 de março de 2015.– Deputado Marx Beltrão, PMDB-AL
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 4, DE 2015
(Do Sr. Arnaldo Jordy)
Propõe que a Comissão de Minas e Energia, com auxílio do Tribunal de Contas da União, realize
ato de auditoria no montante de recursos públicos aplicados na construção da usina Belo Monte.
DESPACHO: À COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Interna nas Comissões.
Senhor Presidente,
Com base no art. 100, § 1°, combinado com o art. 24, X, art. 60, II e com o art. 61, §1°, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, e dos incisos IV, VII e VIII do art. 71 da Constituição Federal, requeiro que V.Exª
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se digne, com auxílio do Tribunal de Contas da União – TCU, a adotar as medidas necessárias para efetuar ato
de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial no montante de recursos públicos
aplicados na construção da usina Belo Monte.
Justificação
A operação Lava Jato deflagrou uma investigação pela Polícia Federal que já alcançou sua 10ª Fase,
tendo apurado atos ilícitos de operadores que atuavam em nome de partidos políticos, de dirigentes da
Petrobrás, de executivos das principais empreiteiras do país e de políticos que sustentam a base aliada do
Governo Federal no Congresso Nacional. Os depoimentos das últimas delações premiadas, levam a indícios
de que o mesmo esquema de corrupção foi implantado pelo Governo em outras empresas públicas e empreendimentos do PAC.
O jornal O Globo, veiculou notícia em 6 de março de 2015, onde deu publicidade ao depoimento do Sr.
Dalton Avancini, Diretor-Presidente da empreiteira Camargo Corrêa, em que o delator afirmava haver pago
propina no valor de R$ 102 milhões em favor do PT e do PMDB, em partes iguais, para obter contratos de obras
na Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, que é o maior empreendimento do PAC – Programa de Aceleração de
Crescimento – Do Governo Federal.
É importante o registro de que o ex-Ministro de Minas e Energia do Governo Dilma e atual Senador pelo
PMDB/MA, o Sr. Edson Lobão, é citado no depoimento do delator, Sr. Dalton Avancini, por ter recebido R$ 10
milhões em propina da Camargo Corrêa, na ocasião da contratação da empreiteira para participar da construção da usina de Belo Monte (Fonte: O Globo).
A Camargo Corrêa possui a maior participação – 16% – nos contratos firmados com a Norte Energia S.A.,
concessionária que detêm a outorga de exploração da usina Belo Monte por um período de 35 anos. Segundo o jornal O Globo, esse percentual corresponde ao montante de R$ 5,1 bilhões em contratos do Consórcio
Construtor Belo Monte. Facilmente, percebe-se que os R$ 102 milhões pagos a título de corrupção equivalem
a 2% da participação da empreiteira no negócio, distribuídos 1% para o PT e 1% para o PMDB. Portanto, esse
percentual pago em propinas é o mesmo delatado nos esquemas de corrupção da Petrobrás, o que levanta
sérios indícios de que a corrupção institucionalizada na Petrobrás se estendeu também para Belo Monte, e
provavelmente para outras empresas públicas e empreendimentos do Governo Federal, como já apontado
anteriormente.
O Consórcio Construtor Belo Monte é formado por 10 das maiores empreiteiras do Brasil, sendo que 7
delas estão sendo investigadas na Operação Lava Jato no esquema de corrupção na Petrobrás. São elas: Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, Galvão Engenharia, Queiroz Galvão, Odebrecht e OAS. Entre as empreiteiras
que compõem o consórcio e não estão citadas na Lava Jato, encontram-se: Cetenco, Contern, J. Mallucelli e
Serveng-Civilsan.
É difícil crer que as demais empreiteiras responsáveis pelo empreendimento não tenham efetuado pagamentos exorbitantes de propina para partidos que compõe a base do Governo, tal como a própria Camargo
Corrêa confessou ter realizado para o PT e para o PMDB.
A Norte Energia é uma sociedade de propósito específico composta pelos seguintes acionistas: Eletrobrás, Chesf, Eletronorte, Petros, Funcef, Grupo Neoenergia, Cemig, Light, J. Malucelli Energia, Vale e Sinobras.
A Eletrobrás, empresa pública, participa com 49,98% do empreendimento, sendo esta participação 100% de
recursos públicos. Além disso, o BNDES financiou mais de 70% do empreendimento, por meio de empréstimo
no valor de R$ 22,5 bilhões concedidos à Norte Energia S.A. em novembro de 2012. O montante de recursos
públicos aplicados em Belo Monte, com todos esses indícios corrupção, assusta.
Ademais, dentre os acionistas do empreendimento, encontram-se dois dos principais fundos de pensão
brasileiros: Petros e Funcef, cada um com participação de 10% na sociedade. O primeiro, fundo de pensão dos
empregados da Petrobrás, possui mais de 158 mil participantes, entre ativos e assistidos, enquanto a Funcef,
dos empregados da Caixa Econômica Federal, possui mais de 127 mil. Se comprovado o esquema de corrupção, o superfaturamento e o mau uso dos recursos investidos em Belo Monte, ao todo, são 285 mil brasileiros
prejudicados diretamente por investimentos dos fundos de pensão controlados por empresas estatais na usina hidrelétrica.
É de conhecimento amplo, que a concessionária Norte Energia S.A. ainda não atendeu grande parte
das condicionantes de mitigação dos impactos socioambientais da obra, muitas vezes alegando não haver
recursos suficientes para execução das obras necessárias, tais como saneamento básico e hospitais para a região. Em decorrência do não atendimento das condicionantes, o TRF 1ª Região determinou a paralização das
obras em agosto de 2012, porém no mesmo mês o STF deferiu liminar da Advocacia Geral da União para que

Março de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 27

365

as obras fossem retomadas. Desde então, não há grandes evoluções no atendimento das condicionantes socioambientais em Belo Monte.
Por esse motivo, temos no município de Altamira, no Estado do Pará, uma situação social degradante,
onde há falta de infraestrutura adequada para atender a população que migrou para a região na esperança de
uma oportunidade de emprego, que muitas vezes não se concretizaram. Na região, percebe-se elevação nos
índices de violência, tais como: homicídios, estupros, assaltos, tráfico de entorpecentes, entre outros. Sobre os
impactos ambientais, além de não terem sido adequadamente avaliados, também não estão sendo mitigados
pela concessionária responsável. Povos indígenas e populações ribeirinhas também sofrem com as obras e a
falta de atendimento às suas reivindicações.
Por todos os motivos acima expostos, que expõem o mau uso dos recursos públicos e o descaso com a
população local e com meio ambiente, é necessária urgência na atuação do TCU como órgão de controle externo nesses contratos. Solicito, portanto, a aprovação da presente PFC.
Sala das Sessões, 18 de março de 2015.– Dep. Arnaldo Jordy, PPS/PA.
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 6, DE 2015
(Do Sr. Eduardo Barbosa)
Propõe que a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional – com o auxílio do Tribunal de Contas da União – adote as medidas necessárias de fiscalização e controle visando
investigar se os sucessivos cortes orçamentários impostos pelo Governo ao Itamaraty têm
prejudicado a execução da política externa brasileira a cargo do Itamaraty.
DESPACHO: À COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Interna nas Comissões.
Senhor Presidente,
Com fulcro no art. 100, §1º, combinado com os artigos 60, incisos I e II, e 61 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, proponho a Vossa Excelência que, ouvido Plenário desta Comissão, adote as medidas
necessárias para realizar ato de fiscalização e controle visando investigar se os sucessivos cortes orçamentários
impostos pelo Governo ao Itamaraty têm prejudicado o funcionamento das embaixadas, consulados e representações diplomáticas brasileiras no exterior, bem como a prestação de auxílio aos brasileiros em situação
de vulnerabilidade fora do Brasil.
Justificação
Denúncias realizadas pelo sindicato dos servidores do Itamaraty (Sinditamaraty) repercutiram fortemente na imprensa brasileira, revelando a situação de penúria em que se encontram alguns postos no Exterior. Diversas unidades estão sujeitas a cortes no fornecimento de serviços básicos, tais como água, energia elétrica e provedor de internet. Ademais, enfrentam problemas com pagamento de aluguel, de pessoal
contratado localmente e de outros itens que podem prejudicar o atendimento aos brasileiros em situação
de emergência no exterior, bem como comprometer o protagonismo e a influência alcançados pelo Brasil
no cenário internacional.
No dia 30/10/2014, o Jornal Estadão noticiou o atraso no repasse de recursos aos postos diplomáticos:
“Itamaraty atrasa pagamentos a funcionários e postos no exterior
Lisandra Paraguassu – O Estado de S. Paulo 30 Outubro 2014 | 15h 15
Verba prevista para a pasta em 2014 teria terminado em agosto; crédito suplementar foi aprovado pelo
Congresso mas aguarda assinatura de Dilma para liberar recursos
Brasília – O Itamaraty voltou a atrasar o repasse de recursos para os postos diplomáticos e as verbas
para pagamento de moradia dos servidores lotados no exterior. Os recursos referentes a setembro,
que deveriam ter sido pagos no início de outubro, ainda não foram depositados, e há sinais de que
a de outubro também atrasará.
Na quarta, o Sindicato dos Servidores do Itamaraty (SindItamaraty) enviou um ofício ao ministro
das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, pedindo explicações sobre o atraso e informações
sobre o que será feito para regularizar a situação, mas ainda não teve resposta. A verdade é que o
ministério estaria já sem orçamento. A verba prevista para 2014 teria terminado em agosto e um
crédito suplementar foi aprovado pelo Congresso em setembro, mas ainda está nas mãos da presidente Dilma Rousseff, que deve assinar a liberação.
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“O repasse do mês de setembro já deveria ter sido feito no início deste mês. Quem tem contratos
com pagamento trimestral já está em atraso, porque a verba seria repassada para pagar os 3 meses
anteriores. A verba do mês de outubro, ao que consta, também sofrerá atraso”, disse ao Estado a presidente do SindItamaraty, Sandra Malta dos Santos. O atraso atinge todos os servidores, incluindo
diplomatas, oficiais e assistentes de chancelaria e funcionários dos chamados plano geral de cargos
e plano de classificação de cargos. “Afeta, igualmente, as despesas básicas de manutenção, tais como
luz, água, telefone, etc, de todas as embaixadas, consulados e missões brasileiras no exterior, bem
como a própria sede do Ministério e suas representações no Brasil”, afirma Sandra.
O orçamento do Itamaraty para 2014 já foi a metade de 2013, caindo para R$ 1 bilhão. Em março,
um novo contingenciamento ceifou mais R$ 200 milhões, deixando as Relações Exteriores com meros 0,16% do orçamento total da União. A falta de dinheiro levou o ministério a atrasar concursos,
diminuir o número de vagas autorizadas, cortar viagens e reduzir até mesmo os gastos com despesas diárias, como água e luz.
Mas, para além disso, o Tesouro estava atrasando o repasse do chamado duodécimo, a verba mensal
para despesas correntes entregue aos ministérios. Todos os meses, os recursos eram repassados no
último dia possível. Como o Itamaraty precisa trocar os reais por dólares antes de distribuir para os
postos no exterior, o dinheiro já estava chegando com atraso. No último mês, no entanto, o atraso
teria sido mais do que alguns poucos dias.
Os recursos do duodécimo são usados para pagar despesas correntes das embaixadas, consulados
e representações diplomáticas no exterior. A falta de fluxo regular tem obrigado embaixadores a fazerem malabarismos para pagar as contas, usando sobras de meses anteriores ou atrasando contas.
O Estado pediu mais informações ao Itamaraty sobre a falta de recursos e ainda aguarda resposta.”
(Texto disponível em: http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,itamaraty-atrasa-pagamentos-a-funcionarios-e-postos-no-exterior,1585541)
Já a Folha de São Paulo, no dia 25/12/2014, destacou a perda do espaço do Itamaraty no total do orçamento destinado ao Poder Executivo, fato esse que contrasta com o crescimento da estrutura do ministério
de 2003 a 2010, quando foram abertas 77 embaixadas, consulados e representações brasileiras no exterior.
Ademais, a notícia evidenciou o baixo crescimento do valor reservado no Orçamento Geral da União para o
Ministério das Relações Exteriores nos três primeiros anos do governo Dilma.
“Itamaraty perde espaço no Orçamento
ISABEL FLECK
DE SÃO PAULO
25/12/2014 02h00
No fim do primeiro mandato de Dilma Rousseff, o Itamaraty experimenta um momento de desprestígio e de falta de recursos até então impensável após a visibilidade alcançada pela pasta nos oito
anos de governo Lula. A participação do orçamento do ministério no total do Executivo caiu quase
à metade em 2013 em relação a 2003 – de 0,5% para 0,28%. Em 2014, os números observados até 8
de dezembro mostram parcela ainda menor para o Itamaraty: os US$ 2,54 bilhões gastos em custeio
e pessoal representam 0,27% do empenhado em ministérios e na Presidência. Nos três primeiros
anos do governo Dilma, o valor reservado no Orçamento para a pasta cresceu 3,7% – foi o sexto órgão a crescer menos–, em números corrigidos pela inflação. De 2003 a 2005, os três primeiros anos
de Lula, a quantia reservada para o ministério subiu 14%. A redução da fatia do Itamaraty no bolo do
Executivo tem impacto ainda maior considerando o crescimento da máquina do ministério desde
2003. Foram criados 77 embaixadas, consulados e representações no governo Lula (2003-10), mais
da metade dos 150 existentes até então.
Com quase o triplo de vagas criadas por Lula em comparação a Fernando Henrique (1995-2002),
o número de diplomatas subiu de 1.084 em 2003 para 1.590 em 2014. Diante do enxugamento da
pasta, contudo, o efetivo ainda é bem inferior ao estipulado pelo próprio ministério para o bom funcionamento dos 227 postos no exterior. Embaixadas e representações criadas desde 2003 – grande
parte em países africanos – são as que mais sofrem com a falta de pessoal, funcionando com quase
a metade do quadro ideal. A falta de recursos fez com que missões comerciais e participações do
Brasil em feiras internacionais caíssem de 180 em 2013 para 50 em 2014. Pelo menos cinco postos
brasileiros tiveram multas cobradas por atraso de aluguel, e funcionários chegaram a ficar três meses sem receber auxíliomoradia. Para Matias Spektor, professor de relações internacionais na FGV e
colunista da Folha, o corte é “pouco inteligente”. “Política externa é barata. É um investimento muito
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pequeno para um retorno muito grande, porque o ganho de prestígio e a projeção que se tem com
um ministério profissionalizado como o nosso é enorme. Mas tentar fazer política externa sem custos dá problema.” O cientista político da Universidade de Brasília (UnB) David Fleischer diz ser cada
vez mais evidente que o corte de gastos deixou a política externa “aleijada”. “Tradicionalmente, a
diplomacia brasileira era encarada como de alto nível, com diplomatas muito bem treinados. Agora
passou para o descrédito.” Procurado, o Itamaraty não quis comentar a situação.”
(Texto disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2014/12/1566948-itamaraty-perde-espaco-no-orcamento.shtml)
Em janeiro de 2015, problemas decorrentes do atraso no repasse de verbas a embaixadas foram novamente divulgados pela mídia, conforme publicação no Jornal do Brasil do dia 23/01/2015:
“Atrasos no repasse de verbas deixam embaixadas brasileiras sem luz e água
Jornal do Brasil
Diplomatas brasileiros que estão no exterior relatam dificuldades para se manter desde que os repasses
do Ministério das Relações Exteriores (MRE) atrasaram, acarretando em alguns casos o corte de água e luz das
residências. As informações vêm de telegramas das embaixadas em Tóquio, Lisboa, Guiana, Estados Unidos
e em Benin, no oeste da África, enviados nos últimos dias ao Itamaraty, alertando para a falta de recursos das
representações no exterior.
Segundo a reportagem da Folha de S. Paulo, houve atrasos no repasse de recursos para Ottawa, no Canadá, Assunção, no Paraguai, e nas embaixadas da Etiópia e na Costa do Marfim. O Itamaraty confirmou as
mensagens, mas argumentou que os recursos do mês de dezembro já foram liberados nesta quarta-feira (21),
após o repasse financeiro do Tesouro.
A situação mais difícil seria do funcionário responsável pela embaixada em Benin, segundo a Folha. Há
50 dias sem receber nenhum recurso do governo brasileiro, a embaixada conta apenas com US$ 83, algo por
volta de R$ 215, em caixa e teve o fornecimento de energia cortado. O diplomata estaria apelando para velas
e lanternas, porque não há dinheiro suficiente para comprar combustível para o gerador, que está desligado.
O diplomata estaria ainda tomando banho de caneca, pois não há recursos para consertar a bomba
de água, que está quebrada. Além disso, as contas de telefone e de energia que estavam atrasadas
teriam sido pagas pelo funcionário.
Em nota, publicada no site do Sinditamaraty, sindicato que representa os funcionários das embaixadas, chama a atenção para a falta de funcionários e a falta de realização de concursos públicos:
“Esta é a realidade dos servidores públicos federais do Serviço Exterior Brasileiro. A exiguidade de pessoal,
pela privação do órgão de realizar concursos públicos, a falta de uma política de valorização de pessoal
que preveja reenquadramento salarial (o salário pago aos servidores do MRE é bastante inferior ao pago
aos demais servidores públicos federais), a garantia de pagamento de adicional noturno e dos adicionais
de insalubridade, periculosidade e penosidade, e adicional de serviço extraordinário, todos estes fatores
desestimulam a permanência dos servidores e a regular lotação do órgão, principalmente no exterior, em
representações localizadas em países considerados de sacrifício como os com surto de doenças endêmicas, em guerra, com instabilidade política, com grande número de cidadãos brasileiros, etc. Os contínuos
cortes orçamentários sofridos pelo Itamaraty, a contínua terceirização de suas atribuições e a negativa
às demandas de seus servidores estão aos poucos corroendo a infraestrutura, a segurança e o futuro da
prestação de serviços do Itamaraty ao Brasil”.
O texto exalta ainda a atuação da vice-cônsul da embaixada da Indonésia, Ana Carmem Leal Barbosa, responsável pelo reconhecimento do corpo do brasileiro Marco Archer, executado por tráfico de
drogas no último final de semana. Segundo o Sinditamaraty, a funcionária é a única não-diplomática
lotada em missão permanente na Embaixada do Brasil na Indonésia e, por isso, acumula diversas
funções, como atividades administrativas, contabilidade, comunicações, mala diplomática, arquivo,
inventário.
Ainda, segundo o Sindicato, foi enviado um ofício no dia 9 de janeiro a Mauro Vieira, ministro recém-empossado no MRE, com uma solicitação de audiência para apresentar as pautas de reivindicações
para os anos de 2015 e 2016. Apesar de não especificar quais seriam as reivindicações, a solicitação
de audiência ainda não foi atendida.”
(Texto disponível em: http://www.jb.com.br/pais/noticias/2015/01/23/atrasos-no-repasse-de-verbas-deixam-embaixadas-brasileiras-sem-luz-e-agua/)
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Dados extraídos do SIAFI mostram a evolução dos valores autorizados, empenhados, liquidados e pagos
pelo Ministério das Relações Exteriores durante o período de 2003 a 2014, sem considerar a incidência da inflação.
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Comparando os dados orçamentários de 2011 a 2014 com os de 2010, verifica-se que, com exceção do
ano de 2012, houve uma queda dos valores executados (despesa liquidada). Com relação ao valor autorizado
no ano de 2014, este reduziu em 14,04%, se comparado com 2010.
Tendo em vista os problemas noticiados pela mídia, e com base nos dados supracitados extraídos do
SIAFI, é preciso que esta Casa reúna esforços para examinar se os sucessivos cortes orçamentários impostos
pelo Governo ao Itamaraty têm prejudicado o funcionamento das embaixadas, consulados e representações
diplomáticas brasileiras no exterior, bem como a prestação de auxílio aos brasileiros em situação de vulnerabilidade fora do Brasil. Para esse fim, é necessário que o TCU possa auxiliar esta Comissão – e por extensão o
Congresso Nacional – na função precípua de apoio ao Congresso, tal como constitucionalmente previsto.
Ante o exposto, solicito o apoio dos Nobres Parlamentares desta Comissão para a aprovação de Proposta
de Fiscalização e Controle nos termos propostos.
Sala da Comissão, em 19 de março de 2015.– Eduardo Barbosa, Deputado Federal.
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 7, DE 2015
(Do Sr. Alexandre Valle)
Propõe que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, com auxílio do Tribunal de Contas
da União e a Controladoria Geral da União, realize ato de fiscalização e controle sobre a aplicação de todos os recursos repassados pelo Governo Federal, para o Município de Itaguai, no
Estado do Rio de Janeiro, no âmbito de todos os ministérios, desde 2013 até a presente data.
DESPACHO: À COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Interna nas Comissões.
Senhor,
Com base no art.100, § 1º, combinado com os arts. 60, inciso II, e 61 do Regimento Interno, proponho
a Vossa Excelência que, ouvido o Plenário desta Comissão, se digne adotar as medidas necessárias para que,
com auxílio do Tribunal de Contas da União e a controladoria Geral da União, realize ato de fiscalização e controle sobre a aplicação de todos os recursos repassados pelo Governo Federal, para o Município de Itaguaí, no
Estado do Rio de Janeiro, no âmbito de todos os ministérios, desde 2013 até a presente data.
Justificação
Ressalto que o presente requerimento se fundamenta nos fatos amplamente noticiados pelos meios de
comunicação, referentes a um grande esquema de desvio de dinheiro público associado ao prefeito que, segundo a própria Polícia Federal, desviava valores que chegam a 30 milhões por mês.
Sala das Comissões, 19 de março de 2015.– Alexandre Valle, Deputado Federal.
REQUERIMENTO Nº 956, DE 2015
(Do Sr. Jose Stédile)
Solicita redistribuição do PL 561/2015 de Autoria do Deputado Jorginho Mello – (PR/SC) – que
altera a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4° do art. 220 da Constituição Federal, para proibir o uso de produtos
fumígeros em veículos que estejam transportando crianças, adolescentes e gestantes.
DESPACHO: Indefiro o REQUERIMENTO n. 956/2015, porque a matéria versada no Projeto de Lei n.
561/2015 não se enquadra no campo temático da Comissão de Viação e Transportes, delimitado no
inciso XX do art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Publique-se. Oficie-se.
Senhor Presidente,
Requeiro, com fundamento nos arts. 139, II, “a”, e 140 do Regimento Interno, a redistribuição do Projeto
de Lei 561/2015, de Autoria do Deputado Jorginho Mello (PR/SC), que altera a Lei nº 9.294, de 15 de julho de
1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4° do art. 220 da Constituição Federal, para proibir
o uso de produtos fumígeros em veículos que estejam transportando crianças, adolescentes, para que seja
apreciado, inicialmente, pela Comissão de Viação e Transportes.
Sala das sessões, em 12 de março de 2015.– Deputado José Stédile (PSB/RS).
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REQUERIMENTO Nº 1.139, DE 2015
(Do Sr. Indio Da Costa)
Requer o desarquivamento da PEC 136/2007.
DESPACHO: Nos termos do parágrafo único do art. 105 do RICD, DEFIRO o pedido de desarquivamento da PEC 136/2007, da qual o requerente é subscritor. Publique-se.
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 105, caput, e parágrafo único, do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência o
desarquivamento da Proposta de Emenda a Constituição nº 136/2007, de minha autoria.
Brasília, em de março de 2015.
....................................................................................................................................................................................................
Deputado Índio da Costa, (PSD/RJ)
REQUERIMENTO Nº 1.147, DE 2015
(da Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural)
Requer o desarquivamento do PL 4.059/2012 e do PRC 119/2012.
DESPACHO: Nos termos do parágrafo único do art. 105 do RICD, DEFIRO o pedido de desarquivamento das seguintes proposições: PL 2289/2007, PL 2376/2007, PL 3483/2008, PL 4240/2008, PL
4059/2012, PRC 105/2012 e PRC 119/2012. Publique-se.
Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do parágrafo único do art. 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.059/2012, de autoria desta Comissão, que
“Regulamenta o art. 190, da Constituição Federal, altera o art. 1º, da Lei n. 4.131, de 3 de setembro de 1962, o
art. 1º da Lei nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972 e o art. 6º Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996 e dá outras providências”; e do PRC nº 119/2012, desta Comissão, que Denomina “Sala Deputado Moacir Micheletto”
a Sala de Reuniões da Presidência da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural da Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões, em 24 de março de 2015.– Deputado Irajá Abreu, Presidente.
REQUERIMENTO Nº 1.154, DE 2015
(Do Sr. Renzo Braz)
Requer o desarquivamento de proposições.
DESPACHO: Nos termos do parágrafo único do art. 105 do RICD, DEFIRO o pedido de desarquivamento das seguintes proposições: PL 1719/2011, PL 2823/2008, PL 2769/2011, PL 5143/2013, PL
6548/2013 e PL 7385/2014. DECLARO PREJUDICADO o pedido de desarquivamento do PL 1479/2011,
haja vista a proposição já se encontrar desarquivada. Publique-se.
Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, e do art. 17, inciso II, alínea “d”, ambos do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência o desarquivamento de todas as proposições de minha
autoria.
Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 2015.– Deputado Renzo Braz, (PP/MG).
REQUERIMENTO Nº 1.156, DE 2015
(Do Sr. Fernando Jordão)
Requer o desarquivamento de proposições legislativas arquivadas nos termos do art. 105,
caput, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
DESPACHO: Nos termos do parágrafo único do art. 105 do RICD, DEFIRO o pedido de desarquivamento das seguintes proposições: PL 744/2011, PL 976/2011, PL 977/2011, PL 979/2011, PL 3472/2012,
PL 3473/2012, PL 4812/2012, PL 268/2011, PL 5104/2013, PFC 115/2013 e PFC 120/2013. DECLARO
PREJUDICADO o pedido de desarquivamento das seguintes proposições: PL 978/2011, PL 3374/2012,
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PL 3471/2012, PL 5033/2013, PL 5127/2013, PL 5750/2013 e PL 5812/2013, haja vista as proposições
já se encontrarem desarquivadas. Publique-se.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do parágrafo único do art. 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
o desarquivamento de todas as proposições legislativas de minha autoria em razão do Art. 105, caput, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Sala das Sessões, de março de 2015.– Deputado Fernando Jordão, PMDB/RJ.
REQUERIMENTO Nº 1.163, DE 2015
(Do Sr. Valdir Colatto)
Solicita o desarquivamento de proposição.
DESPACHO: Nos termos do parágrafo único do art. 105 do RICD, DEFIRO o pedido de desarquivamento das seguintes proposições: PL 3234/2012 e PL 4386/2012. Publique-se.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no disposto pelo artigo 105, parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.234/2012, que dispõe
sobre o Sistema de Franquia empresarial (franchising), revoga a Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994, e dá
outras providências.
Sala das Sessões, 25 de março de 2015.– Engº Agrº Valdir Colatto , Deputado Federal (PMDB/SC).
PROPOSIÇÕES PENDENTES DE DESPACHO
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2015
(Do Sr. Cabo Daciolo e outros)
Altera a redação do parágrafo único do art. 1º da Constituição Federal, para declarar que todo
o poder emana de Deus.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Federal,
promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Artigo 1º O parágrafo único do art. 1º da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1....................................................................................................................................................................................... ..
Parágrafo único. Todo o poder emana de Deus, que o exerce de forma direta e também por meio do povo
e de seus representantes eleitos, nos termos desta Constituição.”
Artigo 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação
Justificação
Como cristão não tenho receio em declarar que a Bíblia é, e sempre será, a minha única regra de fé e prática.
Nas Sagradas Escrituras, de cláusulas pétreas do seu início ao fim, está escrito em Romanos 13.1 que: “Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores; porque não há autoridade que não venha de Deus; e as autoridades que há
foram ordenadas por Deus”.
O doutor em teologia e bispo, Jacques Bossuet, acertou ao afirmar que todo poder vinha de Deus, mas errou ao
colocar o rei numa posição de irrecorribilidade. Todos nós, sem exceção, estamos sujeitos a erros e acertos. O homem
acerta quando ouve a voz de Deus e a põe em prática. Na Bíblia, que narra a história de Israel em tempos imemoriais,
encontramos reis que acertaram e outros que se enredaram pelos caminhos maléficos da soberba. Não deixaram de
sofrer as consequências. Isto por que, ao final e ao cabo, é Deus quem governa e detém todo o poder. É Deus quem
está no controle de todas as coisas.
Os constituintes de 1988 não se esqueceram da pessoa de Deus quando redigiram o preâmbulo da Constituição:
“Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir
um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade,
a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na or-
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dem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção
de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.” (sem grifo no original).
Na Câmara e no Senado, é praxe e regimental os presidentes dizerem a seguinte frase antes de declararem aberta a sessão:
“Sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos”.
Percebe-se, sem sombra de dúvidas, que a presença de Deus é reconhecida pelos congressistas. Porém,
há de se afirmar um lapso na redação do parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. A legitimidade
do povo para votar e exercer a cidadania conquistada através do instrumento da democracia não exclui a autoridade de Deus sobre as nossas vontades e desígnios. Como proponho nesta Proposta de Emenda à Constituição, todo o poder emana de Deus e nada pode alterar essa verdade. Se Deus pode nos proteger de algum
mal, logo subtende-se que o poder está em suas mãos.
É importante destacar que a presente proposta não visa diminuir as conquistas do povo ao longo da
história. O povo que vai às ruas, o povo que luta pelos seus direitos, o povo que protesta, não verá o seu poder
mobilizador se apequenar, mas entenderá que todo joelho deve se dobrar diante do Deus Altíssimo.
Pergunto ao senhores e senhoras parlamentares: Que mal há expressar explicitamente na Carta Magna
que todo o poder emana de Deus? Nenhum. E que bem há nessa afirmação? Todos. Feliz a nação cujo Deus é
o SENHOR.
Pelas razões alegadas, submeto aos nobres pares a presente Proposta de Emenda à Constituição, reiterando a defesa de sua pertinência constitucional e a importância de sua aprovação.
Sala das Sessões, em 26 de março de 2015.– Cabo Daciolo, Deputado Federal, PSOL/RJ.
Proposição: PEC 0012/2015
Autor da Proposição: CABO DACIOLO E OUTROS
Ementa: Altera a redação do parágrafo único do art. 1º da Constituição Federal,
para declarar que todo o poder emana de Deus.
Data de Apresentação: 26/03/2015
Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Totais de Assinaturas:
Confirmadas												172
Não Conferem												 003
Fora do Exercício											 001
Repetidas												 006
Ilegíveis												 000
Retiradas 												000
Total													182
Confirmadas
ADAIL CARNEIRO PHS 1 CE
2 ADEMIR CAMILO PROS MG
3 ALBERTO FRAGA DEM DF
4 ALEXANDRE LEITE DEM SP
5 ALEXANDRE SERFIOTIS PSD RJ
6 ALFREDO KAEFER PSDB PR
7 ALUISIO MENDES PSDC MA
8 ANDERSON FERREIRA PR PE
9 ANDRÉ ABDON PRB AP
10 ANDRE MOURA PSC SE
11 ANTONIO BALHMANN PROS CE
12 ANTÔNIO JÁCOME PMN RN
13 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB SP
14 ARTHUR OLIVEIRA MAIA SD BA
15 ASSIS DO COUTO PT PR
16 ÁTILA LIRA PSB PI
17 AUGUSTO COUTINHO SD PE
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18 AUREO SD RJ
19 BENJAMIN MARANHÃO SD PB
20 BETO ROSADO PP RN
21 BILAC PINTO PR MG
22 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
23 BRUNNY PTC MG
24 BRUNO COVAS PSDB SP
25 CABO DACIOLO PSOL RJ
26 CAETANO PT BA
27 CAPITÃO AUGUSTO PR SP
28 CARLOS ANDRADE PHS RR
29 CARLOS GOMES PRB RS
30 CARLOS HENRIQUE GAGUIM PMDB TO
31 CARLOS MANATO SD ES
32 CARLOS ZARATTINI PT SP
33 CÉLIO SILVEIRA PSDB GO
34 CELSO MALDANER PMDB SC
35 CELSO RUSSOMANNO PRB SP
36 CESAR SOUZA PSD SC
37 CHICO LOPES PCdoB CE
38 CHRISTIANE DE SOUZA YARED PTN PR
39 CÍCERO ALMEIDA PRTB AL
40 CLARISSA GAROTINHO PR RJ
41 CLAUDIO CAJADO DEM BA
42 CLEBER VERDE PRB MA
43 CONCEIÇÃO SAMPAIO PP AM
44 DANIEL COELHO PSDB PE
45 DELEGADO ÉDER MAURO PSD PA
46 DELEGADO EDSON MOREIRA PTN MG
47 DELEGADO WALDIR PSDB GO
48 DIEGO GARCIA PHS PR
49 DIMAS FABIANO PP MG
50 DOMINGOS NETO PROS CE
51 DR. JORGE SILVA PROS ES
52 DR. SINVAL MALHEIROS PV SP
53 DULCE MIRANDA PMDB TO
54 ELCIONE BARBALHO PMDB PA
55 ELIZEU DIONIZIO SD MS
56 ELIZIANE GAMA PPS MA
57 ELMAR NASCIMENTO DEM BA
58 ESPERIDIÃO AMIN PP SC
59 EVAIR DE MELO PV ES
60 EVANDRO GUSSI PV SP
61 EVANDRO ROGERIO ROMAN PSD PR
62 EZEQUIEL FONSECA PP MT
63 EZEQUIEL TEIXEIRA SD RJ
64 FÁBIO FARIA PSD RN
65 FABIO REIS PMDB SE
66 FAUSTO PINATO PRB SP
67 FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR PDT BA
68 FERNANDO MARRONI PT RS
69 FLÁVIA MORAIS PDT GO
70 FLAVIANO MELO PMDB AC
71 FLAVINHO PSB SP
72 FRANCISCO CHAPADINHA PSD PA
73 FRANCISCO FLORIANO PR RJ
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74 GERALDO RESENDE PMDB MS
75 GIVALDO VIEIRA PT ES
76 GOULART PSD SP
77 HELDER SALOMÃO PT ES
78 HILDO ROCHA PMDB MA
79 HUGO LEAL PROS RJ
80 IRACEMA PORTELLA PP PI
81 JARBAS VASCONCELOS PMDB PE
82 JÉSSICA SALES PMDB AC
83 JOÃO CAMPOS PSDB GO
84 JOÃO CASTELO PSDB MA
85 JOÃO DANIEL PT SE
86 JOÃO FERNANDO COUTINHO PSB PE
87 JOÃO RODRIGUES PSD SC
88 JOAQUIM PASSARINHO PSD PA
89 JORGE CÔRTE REAL PTB PE
90 JOSÉ NUNES PSD BA
91 JOSÉ OTÁVIO GERMANO PP RS
92 JOSE STÉDILE PSB RS
93 JOSI NUNES PMDB TO
94 JÚLIA MARINHO PSC PA
95 JUNIOR MARRECA PEN MA
96 JUSCELINO FILHO PRP MA
97 LAERTE BESSA PR DF
98 LÁZARO BOTELHO PP TO
99 LEANDRE PV PR
100 LEOPOLDO MEYER PSB PR
101 LINCOLN PORTELA PR MG
102 LUCAS VERGILIO SD GO
103 LUIS CARLOS HEINZE PP RS
104 LUIZ CARLOS HAULY PSDB PR
105 LUIZ CARLOS RAMOS PSDC RJ
106 LUIZ FERNANDO FARIA PP MG
107 MAGDA MOFATTO PR GO
108 MAJOR OLIMPIO PDT SP
109 MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO PRP MG
110 MARCELO BELINATI PP PR
111 MARCIO ALVINO PR SP
112 MARCON PT RS
113 MARCUS PESTANA PSDB MG
114 MARINALDO ROSENDO PSB PE
115 MARQUINHO MENDES PMDB RJ
116 MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PR AL
117 MIGUEL HADDAD PSDB SP
118 MIGUEL LOMBARDI PR SP
119 MIRO TEIXEIRA PROS RJ
120 MISAEL VARELLA DEM MG
121 MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO PP SP
122 MORONI TORGAN DEM CE
123 MOSES RODRIGUES PPS CE
124 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
125 NILTON CAPIXABA PTB RO
126 ODELMO LEÃO PP MG
127 PASTOR EURICO PSB PE
128 PASTOR FRANKLIN PTdoB MG
129 PAUDERNEY AVELINO DEM AM
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130 PAULO AZI DEM BA
131 PAULO MAGALHÃES PSD BA
132 PAULO MALUF PP SP
133 PAULO PIMENTA PT RS
134 PEDRO FERNANDES PTB MA
135 PR. MARCO FELICIANO PSC SP
136 PROFESSOR VICTÓRIO GALLI PSC MT
137 PROFESSORA DORINHA SEABRA REZE DEM TO
138 RAFAEL MOTTA PROS RN
139 REMÍDIO MONAI PR RR
140 RICARDO TEOBALDO PTB PE
141 RICARDO TRIPOLI PSDB SP
142 ROBERTO SALES PRB RJ
143 ROCHA PSDB AC
144 RODRIGO MAIA DEM RJ
145 RODRIGO PACHECO PMDB MG
146 ROGÉRIO ROSSO PSD DF
147 RONALDO FONSECA PROS DF
148 RONALDO MARTINS PRB CE
149 RONALDO NOGUEIRA PTB RS
150 ROSSONI PSDB PR
151 RUBENS PEREIRA JÚNIOR PCdoB MA
152 SÉRGIO MORAES PTB RS
153 SERGIO SOUZA PMDB PR
154 SERGIO VIDIGAL PDT ES
155 SILAS BRASILEIRO PMDB MG
156 SILAS CÂMARA PSD AM
157 SILVIO COSTA PSC PE
158 SILVIO TORRES PSDB SP
159 SIMÃO SESSIM PP RJ
160 SÓSTENES CAVALCANTE PSD RJ
161 SUBTENENTE GONZAGA PDT MG
162 VALADARES FILHO PSB SE
163 VANDERLEI MACRIS PSDB SP
164 VITOR LIPPI PSDB SP
165 VITOR VALIM PMDB CE
166 WADSON RIBEIRO PCdoB MG
167 WALTER IHOSHI PSD SP
168 WELITON PRADO PT MG
169 WEVERTON ROCHA PDT MA
170 WOLNEY QUEIROZ PDT PE
171 ZÉ SILVA SD MG
ZECA CAVALCANTI PTB 172 PE
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 13, DE 2015
(Do Sr. Uldurico Junior e outros)
Altera o inciso XXIX do art. 7º da Constituição Federal para estabelecer que o prazo prescricional para reclamar o não-recolhimento dos valores destinados ao Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) é de trinta anos.
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 O inciso XXIX do art. 7º da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
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XXIX – ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de
cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, sendo trintenária a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento da contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
observado, em todos estes casos , até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.
Art. 2º Esta Emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é um direito sagrado e tem sido assegurado rigorosamente em
todas as instancias do judiciário nesses 26 anos da promulgação de Assembleia Nacional Constituinte em 1988.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade das normas que previam
prazo prescricional de 30 anos para ações relativas a valores não depositados no Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS). O entendimento da Egrégia Corte é que o FGTS deriva do vínculo de emprego e, portanto, deve
estar sujeito ao prazo prescricional de cinco anos previsto no inciso XXIX do artigo 7º da Constituição Federal.
A decisão do STF causa enorme prejuízo financeiro ao trabalhador, que só poderá reaver na Justiça o dinheiro referente aos últimos cinco anos, tendo uma perda de 25 anos de FGTS. Em caso de demissão sem justa
causa, o FGTS menor também vai refletir no montante referente à multa de 40%.
Além disso, o prazo prescricional de cinco anos beneficia os maus pagadores e incentiva o não-cumprimento dessa obrigação, pois, apesar de o trabalhador ter o direito de reclamar sobre qualquer irregularidade,
a tendência é que ele não o faça durante a relação de trabalho para não colocar em risco o emprego.
O prazo de 30 anos é previsto no parágrafo 5º do artigo 23 da Lei 8.036/1990 e reiterado no Decreto
99.684/1990. Por mais de 20 anos, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Tribunal Superior do Trabalho
mantiveram esse entendimento, mesmo após a promulgação da Constituição Federal de 1988.
O artigo 7º da Constituição Federal, indicado como violado pelo STF, enumera os direitos básicos garantidos aos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria da condição social destes. Ou
seja, o caput estabelece que os 34 incisos somente se aplicam para estabelecer um patamar mínimo de diretos
sociais. Portanto, o rol dos direitos mencionados no art. 7º não impede que a lei ordinária amplie os existentes
ou acrescente outros que visem à melhoria da condição social do trabalhador.
A presente Emenda à Constituição Federal tem por objetivo restabelecer e garantir, constitucionalmente,
o prazo prescricional de 30 anos previsto na Lei 8.036/1990.
Contamos com o apoio dos demais congressistas para a sua aprovação.
Sala das Sessões, 26 de março de 2015.– Uldurico Júnior, Deputado Federal.
LEGISLAÇÃO
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
XXIX – ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco
anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000)
LEI Nº 8.036/1990
Art. 23, §5º: O processo de fiscalização, de autuação e de imposição de multas reger-se-á pelo disposto
no Título VII da CLT, respeitado o privilégio do FGTS à prescrição trintenária (grifos meus).
Regulamento do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990, art. 55: O processo de fiscalização, de autuação e de imposição de multas reger-se-á pelo disposto no Título VII da CLT, respeitado o privilégio do FGTS
à prescrição trintenária.
LEI Nº 5.107/1966
Art. 20. Competirá à Previdência Social, por seus órgãos próprios, a verificação de cumprimento do disposto nos artigos 2º e 6º desta lei, procedendo, em nome do Banco Nacional de Habitação, ao levantamento
dos débitos porventura existentes e às respectivas cobranças administrativas e judicial, pela mesma forma e
com os mesmos privilégios das contribuições devidas à Previdência Social.
SÚMULA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO Nº 206
FGTS. A prescrição da pretensão relativa às parcelas remuneratórias alcança o respectivo recolhimento
da contribuição para o FGTS.
SÚMULA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO Nº 362
FGTS. É trintenária a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento da contribuição para
o FGTS, observado o prazo de 2 (dois) anos após o término do contrato de trabalho.
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Proposição: PEC 0013/2015
Autor da Proposição: ULDURICO JUNIOR E OUTROS
Ementa: Altera o inciso XXIX do art. 7º da Constituição Federal para estabelecer
que o prazo prescricional para reclamar o não-recolhimento dos
valores destinados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) é de trinta anos.
Data de Apresentação: 25/03/2015
Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Totais de Assinaturas:
Confirmadas												 180
Não Conferem 												 006
Fora do Exercício											 001
Repetidas 												 040
Ilegíveis												 001
Retiradas												 000
Total 													 228
Confirmadas
1 ADELMO CARNEIRO LEÃO PT MG
2 ADEMIR CAMILO PROS MG
3 AGUINALDO RIBEIRO PP PB
4 ALBERTO FRAGA DEM DF
5 ALEX CANZIANI PTB PR
6 ALEXANDRE SERFIOTIS PSD RJ
7 ALEXANDRE VALLE PRP RJ
8 ALFREDO KAEFER PSDB PR
9 ALICE PORTUGAL PCdoB BA
10 ALIEL MACHADO PCdoB PR
11 ANDERSON FERREIRA PR PE
12 ANDRÉ ABDON PRB AP
13 ANDRÉ FUFUCA PEN MA
14 ANTONIO BULHÕES PRB SP
15 ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB SP
16 ARNON BEZERRA PTB CE
17 ARTHUR OLIVEIRA MAIA SD BA
18 ASSIS DO COUTO PT PR
19 ÁTILA LINS PSD AM
20 ÁTILA LIRA PSB PI
21 AUREO SD RJ
22 BEBETO PSB BA
23 BENJAMIN MARANHÃO SD PB
24 BETO ROSADO PP RN
25 BETO SALAME PROS PA
26 BRUNNY PTC MG
27 CAPITÃO AUGUSTO PR SP
28 CARLOS MANATO SD ES
29 CARLOS ZARATTINI PT SP
30 CELSO JACOB PMDB RJ
31 CELSO MALDANER PMDB SC
32 CELSO RUSSOMANNO PRB SP
33 CÍCERO ALMEIDA PRTB AL
34 CLEBER VERDE PRB MA
35 DAGOBERTO PDT MS
36 DAMIÃO FELICIANO PDT PB
37 DANIEL ALMEIDA PCdoB BA
38 DANILO FORTE PMDB CE
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39 DAVIDSON MAGALHÃES PCdoB BA
40 DIEGO GARCIA PHS PR
41 DILCEU SPERAFICO PP PR
42 DOMINGOS SÁVIO PSDB MG
43 DR. JOÃO PR RJ
44 DR. JORGE SILVA PROS ES
45 EDINHO BEZ PMDB SC
46 EDIO LOPES PMDB RR
47 EDMILSON RODRIGUES PSOL PA
48 EDUARDO BARBOSA PSDB MG
49 EDUARDO BOLSONARO PSC SP
50 EDUARDO DA FONTE PP PE
51 EFRAIM FILHO DEM PB
52 ERIKA KOKAY PT DF
53 ERIVELTON SANTANA PSC BA
54 EVANDRO ROGERIO ROMAN PSD PR
55 EXPEDITO NETTO SD RO
56 EZEQUIEL FONSECA PP MT
57 FÁBIO SOUSA PSDB GO
58 FAUSTO PINATO PRB SP
59 FERNANDO JORDÃO PMDB RJ
60 FRANCISCO FLORIANO PR RJ
61 GERALDO RESENDE PMDB MS
62 GILBERTO NASCIMENTO PSC SP
63 GIVALDO VIEIRA PT ES
64 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
65 GOULART PSD SP
66 HEITOR SCHUCH PSB RS
67 HÉLIO LEITE DEM PA
68 IRACEMA PORTELLA PP PI
69 IRAJÁ ABREU PSD TO
70 IRMÃO LAZARO PSC BA
71 JAIME MARTINS PSD MG
72 JÉSSICA SALES PMDB AC
73 JHC SD AL
74 JHONATAN DE JESUS PRB RR
75 JÔ MORAES PCdoB MG
76 JOÃO CAMPOS PSDB GO
77 JOÃO CARLOS BACELAR PR BA
78 JOÃO PAULO PAPA PSDB SP
79 JOÃO RODRIGUES PSD SC
80 JORGINHO MELLO PR SC
81 JOSÉ FOGAÇA PMDB RS
82 JOSÉ NUNES PSD BA
83 JOSÉ OTÁVIO GERMANO PP RS
84 JOSE STÉDILE PSB RS
85 JOSI NUNES PMDB TO
86 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
87 JÚLIA MARINHO PSC PA
88 JÚLIO CESAR PSD PI
89 JÚLIO DELGADO PSB MG
90 JULIO LOPES PP RJ
91 JUNIOR MARRECA PEN MA
92 JUSCELINO FILHO PRP MA
93 LELO COIMBRA PMDB ES
94 LEONARDO PICCIANI PMDB RJ
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95 LEONARDO QUINTÃO PMDB MG
96 LEOPOLDO MEYER PSB PR
97 LINCOLN PORTELA PR MG
98 LUCIANA SANTOS PCdoB PE
99 LUCIO VIEIRA LIMA PMDB BA
100 LUIZ CARLOS BUSATO PTB RS
101 LUIZ CARLOS RAMOS PSDC RJ
102 LUIZ SÉRGIO PT RJ
103 MAJOR OLIMPIO PDT SP
104 MANDETTA DEM MS
105 MARCELO AGUIAR DEM SP
106 MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO PRP MG
107 MARCELO CASTRO PMDB PI
108 MARCELO SQUASSONI PRB SP
109 MÁRCIO MARINHO PRB BA
110 MARCO TEBALDI PSDB SC
111 MARCON PT RS
112 MARCOS ROTTA PMDB AM
113 MARCUS VICENTE PP ES
114 MÁRIO HERINGER PDT MG
115 MAX FILHO PSDB ES
116 MIGUEL LOMBARDI PR SP
117 MILTON MONTI PR SP
118 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
119 NELSON MEURER PP PR
120 NEWTON CARDOSO JR PMDB MG
121 NILSON PINTO PSDB PA
122 NILTO TATTO PT SP
123 NILTON CAPIXABA PTB RO
124 OSMAR TERRA PMDB RS
125 OTAVIO LEITE PSDB RJ
126 PADRE JOÃO PT MG
127 PAES LANDIM PTB PI
128 PASTOR EURICO PSB PE
129 PAULO FEIJÓ PR RJ
130 PAULO FOLETTO PSB ES
131 PAULO FREIRE PR SP
132 PAULO PIMENTA PT RS
133 PEDRO FERNANDES PTB MA
134 POMPEO DE MATTOS PDT RS
135 PROFESSOR VICTÓRIO GALLI PSC MT
136 PROFESSORA DORINHA SEABRA REZE DEM TO
137 RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE
138 RAQUEL MUNIZ PSC MG
139 REGINALDO LOPES PT MG
140 RENATA ABREU PTN SP
141 RENZO BRAZ PP MG
142 RICARDO IZAR PSD SP
143 RICARDO TEOBALDO PTB PE
144 ROBERTO BRITTO PP BA
145 RODRIGO DE CASTRO PSDB MG
146 RODRIGO MAIA DEM RJ
147 RÔMULO GOUVEIA PSD PB
148 RONALDO FONSECA PROS DF
149 RONEY NEMER PMDB DF

Sexta-feira 27

381

382

Sexta-feira 27

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2015

150 RUBENS BUENO PPS PR
151 RUBENS OTONI PT GO
152 SANDES JÚNIOR PP GO
153 SARAIVA FELIPE PMDB MG
154 SARNEY FILHO PV MA
155 SÉRGIO MORAES PTB RS
156 SERGIO VIDIGAL PDT ES
157 SIBÁ MACHADO PT AC
158 SILAS BRASILEIRO PMDB MG
159 SILVIO TORRES PSDB SP
160 SIMÃO SESSIM PP RJ
161 SÓSTENES CAVALCANTE PSD RJ
162 STEFANO AGUIAR PSB MG
163 SUBTENENTE GONZAGA PDT MG
164 TAKAYAMA PSC PR
165 TIRIRICA PR SP
166 TONINHO PINHEIRO PP MG
167 ULDURICO JUNIOR PTC BA
168 VALMIR ASSUNÇÃO PT BA
169 VALTENIR PEREIRA PROS MT
170 VANDERLEI MACRIS PSDB SP
171 VICENTE CANDIDO PT SP
172 VICENTINHO PT SP
173 VINICIUS CARVALHO PRB SP
174 WALDENOR PEREIRA PT BA
175 WASHINGTON REIS PMDB RJ
176 WELITON PRADO PT MG
177 WEVERTON ROCHA PDT MA
178 WILSON FILHO PTB PB
179 WLADIMIR COSTA SD PA
180 ZÉ GERALDO PT PA
DESPACHOS DO PRESIDENTE

Expediente
PRESIDÊNCIA/SGM
Recurso n. 332/2014, da Senhora Deputada ERIKA KOKAY, que se insurge contra a decisão do Presidente da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei n. 6.583/2013 que indeferiu questão de
ordem no sentido de anular reunião deliberativa ordinária daquele colegiado realizada no dia 9 de dezembro
de 2014, uma vez que o quórum mínimo necessário para a instalação dos seus trabalhos apenas teria sido alcançado após o início da Ordem do Dia.
Declaro prejudicado o Recurso n. 332/2014, nos termos do art. 164, I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, tendo em vista que a questão nela levantada fora decidida pela Presidência
da Casa em 31 de janeiro do corrente ano, ao apreciar a Questão de Ordem n. 421/2014, também
de autoria da Deputada Erika Kokay. Publique-se. Oficie-se.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 185/15 Senado Federal
Comunica envio do PL nº 3.642 /12 à sanção.
Publique-se.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
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PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 202/15 Senado Federal
Of. Nº 202/15-SF, comunicando veto parcial e encaminhando cópia da mensagem e autógrafo do PL nº 8.046/10.
Publique-se.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA/SGM
Of. Gab. n. 016/2015, do Deputado LUIZ CARLOS HAULY. Solicitação de encaminhamento de denúncia
contra atitudes supostamente tomadas pelo Governo da República de Cuba contra os familiares dos médicos
cubanos que atuam no Brasil. REQUERIMENTO de abertura de procedimento investigatório.
Oficie-se ao Senhor Deputado Luiz Carlos Hauly esclarecendo que o encaminhamento de denúncia
a organismo internacional é procedimento que não integra as atribuições do Presidente da Câmara
dos Deputados. Publique-se. Arquive-se.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA/SGM
Processo nº 133.763/2014, da Corregedoria Parlamentar. Requerimento de Representação formulado pela
Senhora Deputada Rose de Freitas em desfavor do Senhor Deputado Jair Bolsonaro. Arquivamento do processo n. 20/2014, com o mesmo objeto, instaurado perante o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar a partir da
Representação nº 36/2014, de autoria de partidos políticos (PT, PSOL, PSB e PCdoB).
Arquive-se, tendo em vista o arquivamento do processo ao qual foi requerida a anexação deste Requerimento de representação à guisa de matéria instrutória. Publique-se.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA/SGM
Processo n. 133.073/2014, da Corregedoria Parlamentar. Requerimento de Representação formulado pela
Senhora Ana Paula de Oliveira Castro Meirelles Lewin e outras, Defensoras Públicas do Estado de São Paulo, em
desfavor do Senhor Deputado Jair Bolsonaro. Arquivamento do processo n. 20/2014, com o mesmo objeto,
instaurado perante o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar a partir da Representação n. 36/2014, de autoria
de partidos políticos (PT, PSOL, PSB e PCdoB).
Arquive-se, tendo em vista o arquivamento do processo ao qual foi requerida a anexação deste Requerimento de representação à guisa de matéria instrutória.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA/SGM
Processo n. 132.133/2014, da Corregedoria Parlamentar. Requerimento de Representação formulado pelo
Senhor Deputado Amaury Teixeira e outros em desfavor do Senhor Deputado Jair Bolsonaro. Arquivamento
do processo n. 20/2014, com o mesmo objeto, instaurado perante o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar a
partir da Representação n. 36/2014, de autoria de partidos políticos (PT, PSOL, PSB e PCdoB).
Arquive-se, tendo em vista o arquivamento do processo ao qual foi requerida a anexação deste Requerimento de representação à guisa de matéria instrutória. Publique-se.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 509/2015, da Liderança do PSDB – desliga o Deputado Bruno Araújo (PSDB/PE) como titular da
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar as causas, razões, consequências, custos sociais e econômicos da violência, morte e desaparecimento de jovens negros e pobres no Brasil.
Defiro. Publique-se.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 194/2015, da Liderança do PSD – indica o Deputado Sérgio Brito (PSD/BA) para titular da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a realidade do Sistema Carcerário Brasileiro.
Defiro. Publique-se.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
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PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 159/2015, da Liderança do PP – indica o Deputado Augusto Coutinho (SD/PE) para suplente
da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1572, de 2011, do Sr. Vicente Candido,
que “institui o Código Comercial”.
Defiro. Publique-se.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 482/2015, da Liderança do PMDB – desliga o Deputado Baleia Rossi (PMDB/SP) como titular da
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar as causas, razões, consequências, custos sociais e econômicos da violência, morte e desaparecimento de jovens negros e pobres no Brasil.
Defiro. Publique-se.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 479/2015, da Liderança do PMDB – indica o Deputado Eros Biondini (PTB/MG) para suplente da
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a realidade do Sistema Carcerário Brasileiro.
Defiro. Publique-se.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 17/2015, da Liderança do PTdoB – desliga o Deputado Luis Tibé (PTdoB/MG) e indica o Deputado Wellington Roberto (PR/PB) para titular da 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).
Defiro. Publique-se.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 144/2015, da Liderança do PR – indica o Deputado Félix Mendonça Júnior (PDT/BA) para suplente do Centro de Estudos e Debates Estratégicos.
Defiro. Publique-se.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 480/2015, da Liderança do PMDB – desliga o Deputado Hildo Rocha (PMDB/MA) como titular
da Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 19-A, de 2011, do
Sr. Wilson Filho e outros, que “altera o art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer a criação da Zona Franca do Semiárido Nordestino”.
Defiro. Publique-se.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 62/2015, da Liderança do PV – desliga o Deputado Evandro Gussi (PV/SP) e indica o Deputado
Paes Landim (PTB/PI) para titular da Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nº 19-A, de 2011, do Sr. Wilson Filho e outros, que “altera o art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer a criação da Zona Franca do Semiárido Nordestino”.
Defiro. Publique-se.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 11/2015, da Liderança do PTdoB – indica o Deputado Antônio Jácome (PMN/RN) para titular da
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a Cartelização na Fixação de Preços e Distribuição de
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Órteses e Próteses, inclusive, com a Criação de Artificial Direcionamento da Demanda e Captura dos Serviços
Médicos por Interesses Privados – MÁFIA DAS ÓRTESES E PRÓTESES NO BRASIL.
Defiro. Publique-se.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 17/2015, da Liderança do PRTB – desliga o Deputado Cícero Almeida (PRTB/AL) e indica a Deputada Renata Abreu (PTN/SP) para titular da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei
Complementar nº 25, de 2007, do Sr. Barbosa Neto, que “dá nova redação ao caput do art. 79 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006” (Simples Nacional ou “Supersimples”), e apensados..
Defiro. Publique-se.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 75/2015, da Liderança do PSB – indica os Deputados José Otávio Germano (PP/RS) e Pastor
Eurico (PSB/PE) para suplentes da Comissão Especial destinada a elaborar proposta de Lei Orgânica da Segurança Pública no Brasil..
Defiro. Publique-se.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 134/2015, da Liderança do PR – desliga os Deputados Alfredo Nascimento (PR/AM) e Altineu
Côrtes (PR/RJ) e indica o Deputado Jean Wyllys (PSOL/RJ) para titular da Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a apurar as causas, razões, consequências, custos sociais e econômicos da violência, morte e desaparecimento de jovens negros e pobres no Brasil.
Defiro o desligamento do Deputado Altineu Cortês da Comissão Parlamentar de Inquérito supracitada. Publique-se.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 164/2015, da Liderança do PP – desliga o Deputado Afonso Hamm (PP/RS) como titular da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar as causas, razões, consequências, custos sociais e econômicos da violência, morte e desaparecimento de jovens negros e pobres no Brasil.
Defiro. Publique-se.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 192/2015, da Liderança do PSD – indica o Deputado Sóstenes Cavalcante (PSD/RJ) para titular
da Comissão de Finanças e Tributação.
Defiro. Publique-se.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 191/2015, da Liderança do PSD – indica o Deputado Evandro Rogerio Roman (PSD/PR) para titular da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.
Defiro. Publique-se.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 12/2015, da Liderança do PMN – indica o Deputado Silas Freire (PR/PI) para suplente da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a realidade do Sistema Carcerário Brasileiro.
Defiro. Publique-se.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
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PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 87/2015, da Liderança do PPS – desliga o Deputado Hissa Abrahão (PPS/AM) e indica o Deputado Marcos Abrão (PPS/GO) para suplente da Comissão de Finanças e Tributação.
Defiro. Publique-se.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 86/2015, da Liderança do PPS – desliga o Deputado Marcos Abrão (PPS/GO) e indica o Deputado
Sarney Filho (PV/MA) para titular e indica o Deputado Marcos Abrão (PPS/GO) para suplente da Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 39-A de 2007, do Sr. Raimundo Gomes de Matos e outros, que “dá nova redação ao art. 6º da Constituição Federal” (inclui a água como direito social), e apensada.
Defiro. Publique-se.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 493/2015, da Liderança do PMDB – indica o Deputado Walter Alves (PMDB/RN) para titular e
desliga o Deputado Walter Alves (PMDB/RN) como suplente da Comissão Especial destinada a proferir parecer
à Proposta de Emenda à Constituição nº 19-A, de 2011, do Sr. Wilson Filho e outros, que “altera o art. 40 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer a criação da Zona Franca do Semiárido Nordestino”.
Defiro. Publique-se.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 216/2015, da Liderança do PT – desliga os Deputados Caetano (PT/BA) e Carlos Zarattini (PT/SP)
e indica os Deputados José Airton Cirilo (PT/CE) e Zé Carlos (PT/MA) para titulares da Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 19-A, de 2011, do Sr. Wilson Filho e outros, que
“altera o art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer a criação da Zona Franca
do Semiárido Nordestino”.
Defiro. Publique-se.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 218/2015, da Liderança do PT – desliga o Deputado Chico D’angelo (PT/RJ) como titular da
Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 19-A, de 2011, do Sr.
Wilson Filho e outros, que “altera o art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer
a criação da Zona Franca do Semiárido Nordestino”.
Defiro. Publique-se.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 214/2015, da Liderança do PT – indica o Deputado Fernando Marroni (PT/RS) para suplente da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2.412, de 2007, do Sr. Regis de Oliveira, que “dispõe sobre a execução administrativa da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de
suas respectivas autarquias e fundações públicas, e dá outras providências” (define critérios para o processamento
administrativo das execuções fiscais – altera a Lei nº 8.397, de 1992 e revoga a Lei nº 6.830, de 1980) e apensados.
Defiro. Publique-se.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 63/2015, da Liderança do PV – indica o Deputado Marcos Abrão (PPS/GO) para suplente da
Comissão Especial para análise, estudo e formulação de proposições relacionadas à Lei 8.666, de 1993 (institui
normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências).
Defiro. Publique-se.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
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PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 165/2015, da Liderança do PP – desliga o Deputado Eduardo da Fonte (PP/PE) como titular da
Comissão de Finanças e Tributação.
Defiro. Publique-se.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 492/2015, da Liderança do PMDB – indica o Deputado José Priante (PMDB/PA) para titular da
Comissão de Minas e Energia.
Defiro. Publique-se.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 212/2015, da Liderança do PT – desliga o Deputado Odorico Monteiro (PT/CE) como suplente
da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.
Defiro. Publique-se.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 220/2015, da Liderança do PT – indica a Deputada Erika Kokay (PT/DF) para suplente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Defiro. Publique-se.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 221/2015, da Liderança do PT – desliga a Deputada Keiko Ota (PSB/SP) e indica o Deputado
Reginaldo Lopes (PT/MG) para suplente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Defiro. Publique-se.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 76/2015, da Liderança do PSB – indica o Deputado Luiz Lauro Filho (PSB/SP) para titular do Centro de Estudos e Debates Estratégicos.
Defiro a indicação do Deputado Luiz Lauro Filho, em vaga existente.
Publique-se.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 122/2015, da Liderança do DEM – indica o Deputado Carlos Melles (DEM/MG) para titular do
Centro de Estudos e Debates Estratégicos.
Defiro. Publique-se.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 477/2015, da Liderança do Bloco PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN – indica o Dep. Danilo Forte como
Vice-Líder do Bloco PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN.
Registre-se. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 478/2015, da Liderança do Bloco PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN – indica o Dep. Fernando Monteiro como Vice-Líder do Bloco PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN.
Registre-se. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
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PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 38/2015, da Liderança do PSB – indica o Deputado Glauber Braga como Vice-Líder do PSB, em
substituição à Deputada Luíza Erundina.
Registre-se. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 26/03/2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
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Proposições
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 9, DE 2015
(Do Sr. Mário Negromonte Jr.)
Dá nova redação ao art. 6º da Constituição Federal, incluindo o acesso à energia entre os direitos sociais
(À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIAPROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO
DO PLENÁRIO. REGIME DE TRAMITAÇÃO: ESPECIAL)

COMISSÕES
ATAS
COMISSÃO DO ESPORTE
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2015
Às quatorze horas e trinta e cinco minutos do dia dezoito de março de dois mil e quinze, reuniu-se a Comissão do Esporte no Anexo II, Plenário 4, da Câmara dos Deputados, com a presença dos senhores deputados Márcio Marinho – Presidente, Carlos Eduardo Cadoca, Danrlei de Deus Hinterholz, Deley, Evandro Rogerio
Roman, Fabio Reis, Fernando Monteiro, Hélio Leite, Jhonatan de Jesus, João Derly, Rubens Bueno e Valadares
Filho – Titulares; Alan Rick, Altineu Côrtes, Fábio Mitidieri, Marcelo Matos, Pedro Fernandes e Tenente Lúcio –
Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados Afonso Hamm, Andres Sanchez, Benjamin Maranhão, Hiran
Gonçalves, José Airton Cirilo, Marcelo Aro, Roberto Góes, Silvio Torres. Justificou a ausência o deputado Rogério
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Marinho. ABERTURA: Havendo número regimental de parlamentares, o presidente Márcio Marinho declarou
abertos os trabalhos e colocou em apreciação a ata da reunião deliberativa ordinária, realizada em 12 de março
de 2015. O deputado Hélio Leite solicitou a dispensa de leitura da ata. O plenário aprovou a dispensa de leitura
de ata. Em votação, a ata foi APROVADA. EXPEDIENTE: O presidente Márcio Marinho informou o recebimento de
felicitações – em virtude da posse na presidência da comissão – das seguintes autoridades: deputado Aelton
Freitas, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; e deputado Alex Manente, presidente da Comissão de Turismo. Ainda, reiterou o comunicado feito na reunião anterior a respeito do
programa de desmaterialização de documentos em vigor na casa – que busca reduzir a utilização de papel. Em
consonância com esse programa, todas as proposições referentes às reuniões da comissão estavam disponíveis no sistema pauta eletrônica, acessado por meio dos monitores digitais em frente aos deputados. Por fim,
o presidente anunciou a criação da súmula da jurisprudência dominante da comissão, que estabelecerá regras
e condições específicas para a organização e o bom andamento dos trabalhos, observadas as normas fixadas
no regimento. A minuta do documento será apresentada na próxima reunião da comissão e será submetida à
discussão e aprovação do plenário. ORDEM DO DIA: A – ELEIÇÃO DOS VICE-PRESIDENTES. Em decorrência da
não conclusão dos trâmites para a indicação do 1º vice-presidente, a eleição foi adiada para a próxima reunião
da comissão. B – REQUERIMENTOS: 1 – REQUERIMENTO nº 14/15 – Do Sr. Roberto Góes – que “requer a criação da Subcomissão Especial para discutir a segurança dos torcedores nos estádios de futebol”. O deputado
Marcelo Matos encaminhou o REQUERIMENTO e o SUBSCREVEU. Em votação, o REQUERIMENTO foi APROVADO. 2 – REQUERIMENTO nº 18/15 – Do Sr. Danrlei de Deus Hinterholz – que “requer a criação da Subcomissão
Especial do Plano Nacional do Desporto”. O Deputado João Derly encaminhou o REQUERIMENTO. Os Deputados João Derly e Marcelo Matos o subscreveram. O deputado Fábio Mitidieri sugeriu que, em vez de ser criada
uma subcomissão especial para tratar do Desporto Escolar no Brasil, conforme REQUERIMENTO nº 20/15 de
sua autoria, essa temática fosse tratada pela subcomissão especial em votação. O REQUERIMENTO nº 20/15 foi
votado conjuntamente. Em votação, os REQUERIMENTOs nº 18/15 e 20/15 foram APROVADOS. O presidente
Márcio Marinho alertou o plenário da comissão sobre a importância de que os autores dos REQUERIMENTOs
estejam presentes para fazerem seu encaminhamento, sob pena de as referidas proposições serem retiradas
de pauta. 3 – REQUERIMENTO nº 19/15 – Do Sr. Fábio Mitidieri – que “requer a realização de Audiência Pública
convidando o Senhor Antônio Hora – Presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), para
debater a realidade do desporto escolar no Brasil”. O deputado Fábio Mitidieri encaminhou o REQUERIMENTO.
Fez uso da palavra o deputado Valadares Filho. Em votação, o REQUERIMENTO foi APROVADO. 4 – REQUERIMENTO nº 20/15 – Do Sr. Fábio Mitidieri – que “requer a criação da Subcomissão Especial do Desporto Escolar
no Brasil”. APROVADO EM CONJUNTO COM O REQUERIMENTO Nº 18/15. TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA. 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. Parecer: pela aprovação. Fizeram uso da palavra os deputado Fábio Mitidieri e Valadares Filho. Em votação, o parecer foi APROVADO. O deputado Altineu
Côrtes indagou o presidente Márcio Marinho sobre os critérios para a composição da Subcomissão Especial
para Acompanhamento das Obras para a Realização das Olimpíadas de 2016. O presidente respondeu que se
reunirá com o autor do REQUERIMENTO, deputado José Rocha, para definir os critérios, os quais serão informados a todos na próxima reunião da comissão. ENCERRAMENTO: Às quatorze horas e cinquenta e três minutos,
não havendo nada mais a tratar, o presidente encerrou os trabalhos, convocando os senhores e senhoras parlamentares para reunião de eleição dos vice-presidentes, seguida de reunião ordinária deliberativa no dia 25
de março. Eu, _____________, Lindberg Aziz Cury Junior, Secretário-Executivo da Comissão, lavrei a presente
ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente, Márcio Marinho _____________, e publicada no
Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
ATA DA 1ª REUNIÃO DE INSTALAÇÃO E ELEIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 4 DE MARÇO DE 2015
Às dez horas e vinte e nove minutos do dia quatro de março de dois mil e quinze, reuniu-se a Comissão
de Seguridade Social e Família, no Anexo II, Plenário 07 da Câmara dos Deputados. Antonio Brito – Presidente; Adelmo Carneiro Leão, Alexandre Serfiotis, Assis Carvalho, Benedita da Silva, Carlos Gomes, Carlos Manato,
Carmen Zanotto, Célio Silveira, Chico D’Angelo, Christiane de Souza Yared, Conceição Sampaio, Darcísio Perondi, Delegado Éder Mauro, Diego Garcia, Dr. João, Dr. Jorge Silva, Dr. Sinval Malheiros, Dulce Miranda, Eduardo
Barbosa, Fábio Mitidieri, Geovania de Sá, Geraldo Resende, Jandira Feghali, Jéssica Sales, João Marcelo, Jorge
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Solla, Leandre, Mandetta, Marcelo Belinati, Marcus Pestana, Mário Heringer, Marx Beltrão , Miguel Lombardi,
Misael Varella, Odorico Monteiro, Osmar Terra, Paulo Foletto, Pompeo de Mattos, Rosangela Gomes, Toninho
Pinheiro, Zeca Cavalcanti e Zenaide Maia – Titulares; André Fufuca, Antônio Jácome, Arnaldo Faria de Sá, Carlos
Andrade, Cristiane Brasil, Dâmina Pereira, Danilo Forte, Flávia Morais, Flavinho, Heitor Schuch, Indio da Costa,
Josi Nunes, Jozi Rocha, Juscelino Filho, Luiz Carlos Busato, Mariana Carvalho, Raimundo Gomes de Matos, Raquel Muniz, Ságuas Moraes, Sergio Vidigal, Sóstenes Cavalcante, Takayama, Vinicius Carvalho e Vitor Lippi – Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados Adelson Barreto, Jefferson Campos, Padre João, Roney Nemer
e Shéridan. Justificaram a ausência os Deputados Adelson Barreto e Roney Nemer. ABERTURA: Havendo número regimental, o Senhor Deputado Darcísio Perondi, Presidente dos Trabalhos, declarou aberta a presente
reunião e comunicou que a mesma fora convocada pelo Senhor Presidente desta Casa, para a Instalação dos
trabalhos desta Comissão, bem como para a Eleição do Senhor Presidente. Esclareceu aos(às) nobres pares
que esta Comissão, na forma do Ato da Mesa nº 007, de 2015 , é composta de cinquenta e dois Deputados(as)
Titulares, com igual número de Suplentes e que conforme o Artigo Sétimo do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, “A eleição do Presidente far-se-ia por escrutínio secreto, exigido maioria absoluta de votos, em
primeiro escrutínio, maioria simples, em segundo escrutínio, presente a maioria absoluta dos Membros”. Após declarar instalados os trabalhos da Comissão de Seguridade Social e Família, informou que iniciado o processo
de votação não seriam aceitas indicações e substituições para a composição dos membros desta Comissão e
que a chamada seria nominal e por partido. Comunicou ainda que os(as) Suplentes só seriam chamados(as)
em caso de ausência dos(as) Titulares dos respectivos Partidos, observada a ordem das assinaturas na Lista de
Presença. Dando andamento aos trabalhos, o Senhor Presidente convidou a Senhora Deputada Christiane de
Souza Yared para, na função de Secretária, proceder a chamada nominal de acordo com os partidos. Às onze
horas e onze minutos, o Senhor Presidente declarou encerrada a votação e determinou o início da apuração
dos votos, para o que convidou a Senhora Deputada Dulce Miranda para, juntamente com a Senhora Secretária, proceder à escrutinação, verificando a coincidência entre o número de votantes e o de sobrecartas. Encerrada a apuração, o Senhor Presidente proclamou eleito, por unanimidade, para Presidente da Comissão de
Seguridade Social e Família, o Senhor Deputado Antonio Brito, com quarenta e cinco votos. Na sequência, o
Senhor Deputado Darcísio Perondi, Presidente dos Trabalhos, convidou o Senhor Presidente eleito, Deputado
Antônio Brito, para assumir a Presidência da Comissão de Seguridade Social e Família, declarando-o empossado. Manifestaram-se os(as) Senhores(as) Deputados(as) Toninho Pinheiro, Mandetta, Rosângela Góes, Jorge
Solla, Dr. Jorge Silva, Conceição Sampaio, Odorico Monteiro, Assis Carvalho, Elcione Barbalho, Luiz Carlos Busato, Cristiane Brasil, Flávia Moraes, Arnaldo Faria de Sá, Benedita da Silva, Mariana Carvalho, Diego Garcia, André
Fufuca, Mara Gabrilli, Pompeo de Mattos, Vinícius Carvalho, Misael Varella, Dulce Miranda, Dr. João, Geovânia
de Sá, Adelmo Carneiro Leão, Alexandre Serfiotis e Marcelo Belinati. ENCERRAMENTO: Às treze horas, o Senhor Presidente Deputado Antônio Brito encerrou a presente reunião, antes convocando os(as) membros da
Comissão para reunião ordinária a realizar-se na próxima quarta-feira, dia onze de março, às nove horas e trinta
minutos, neste mesmo Plenário, para a eleição do Primeiro, Segundo e Terceiro Vice-Presidentes e apreciação
dos itens da pauta. O inteiro teor desta reunião foi gravado passando o arquivo de áudio a integrar o respectivo acervo documental para degravação, mediante solicitação. E, para constar, eu ______________________,
Rubens Gomes Carneiro Filho, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Antonio Brito ______________________, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2015
Às dez horas e onze minutos do dia onze de março de dois mil e quinze, reuniu-se a Comissão de Seguridade Social e Família, no Anexo II, Plenário 07 da Câmara dos Deputados. Antonio Brito – Presidente; Adelson
Barreto, Alexandre Serfiotis, Assis Carvalho, Benedita da Silva, Carlos Gomes, Carlos Manato, Carmen Zanotto,
Célio Silveira, Chico D’Angelo, Christiane de Souza Yared, Conceição Sampaio, Darcísio Perondi, Delegado Éder
Mauro, Diego Garcia, Dr. João, Dr. Jorge Silva, Dr. Sinval Malheiros, Dulce Miranda, Eduardo Barbosa, Fábio Mitidieri, Geovania de Sá, Geraldo Resende, Jandira Feghali, Jéssica Sales, João Marcelo, Jorge Solla, Leandre,
Mandetta, Marcelo Belinati, Marcus Pestana, Mário Heringer, Marx Beltrão, Miguel Lombardi, Misael Varella,
Odorico Monteiro, Osmar Terra, Paulo Foletto, Roney Nemer, Rosangela Gomes, Shéridan, Sibá Machado, Toninho Pinheiro, Zeca Cavalcanti e Zenaide Maia – Titulares; André Fufuca, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Andrade,
Cristiane Brasil, Danilo Forte, Erika Kokay, Flávia Morais, Flavinho, Francisco Floriano, Heitor Schuch, Juscelino
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Filho, Luciano Ducci, Luiz Carlos Busato, Mariana Carvalho, Professora Dorinha Seabra Rezende, Raimundo Gomes de Matos, Raquel Muniz, Rejane Dias, Ságuas Moraes, Sérgio Reis, Sergio Vidigal, Silas Câmara, Sóstenes
Cavalcante e Walney Rocha – Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Jefferson Campos e Pompeo de Mattos. ABERTURA: Havendo número regimental, o Senhor Presidente Deputado
Antônio Brito declarou abertos os trabalhos e colocou em apreciação a Ata da Primeira reunião, realizada no
dia quatro de março de dois mil e quinze. Em votação, a Ata foi aprovada. ORDEM DO DIA: Dando andamento
aos trabalhos, o Senhor Presidente comunicou que a presente Reunião fora convocada para a Eleição do Primeiro, Segundo e Terceiro Vice-Presidentes e posteriormente para a apreciação dos itens da pauta. Declarou
que a Eleição dos Vice-Presidentes desta Comissão far-se-ia em votação por escrutínio secreto e pelo Sistema
Eletrônico de Votação, exigida maioria absoluta de votos, em primeiro escrutínio, e maioria simples, em segundo escrutínio, presente a maioria absoluta dos membros deste Colegiado, conforme dispõe o Artigo Sétimo,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Solicitou a permanência dos pares em Plenário até o término da Reunião. Dando andamento aos trabalhos, o Senhor Presidente anunciou o recebimento das seguintes
indicações, em face de acordo de Lideranças Partidárias, e considera registradas as respectivas candidaturas
que serão submetidas a votos dos membros desta Comissão, em Chapa Única: Para Primeiro Vice-Presidente:
Deputado Zeca Cavalcanti (PTB/PE); para Segundo Vice-Presidente: Deputado Alexandre Serfiotis (PSD/RJ); e
para Terceiro Vice-Presidente: Deputado Darcísio Perondi (PMDB/RS). Em seguida, informou que na Urna Eletrônica constariam as seguintes opções de voto: Chapa Única dos Candidatos e Voto em Branco em relação a
todos os Cargos. Antes de dar início ao Processo de Eleição, o Senhor Presidente deu esclarecimentos sobre o
Processo de Votação Eletrônica. Ressaltou que prevaleceria durante o Processo de Votação em Primeiro Escrutínio a composição da Comissão existente no momento da migração dos dados para o gerenciador da urna
eletrônica. Às dez horas e dezoito minutos, o Senhor Presidente declarou aberta a Votação, franqueando a palavra aos (às) seguintes Parlamentares: Benedita da Silva, Geovânia de Sá, Jorge Solla, Carmen Zanotto, Assis
Carvalho, Mandetta, Darcísio Perondi, Sibá Machado, Jandira Feghali, Diego Garcia, Marx Beltrão, Marcus Pestana, Geraldo Resende, Odorico Monteiro e Paulo Foletto. Às onze horas e cinco minutos, o Senhor Presidente
declarou encerrada a presente Votação e após a apuração dos votos no Painel Eletrônico, declarou empossados
os seguintes Deputados eleitos por unanimidade: Primeiro Vice-Presidente: Deputado Zeca Cavalcanti (PTB/
PE) ; Segundo Vice-Presidente: Deputado Alexandre Serfiotis (PSD/RJ); e Terceiro Vice-Presidente: Deputado
Darcísio Perondi (PMDB/RS), com 48 (quarenta e oito) votos. Dando andamento aos trabalhos, o Senhor Presidente convidou os recém-eleitos para comporem a Mesa e concedeu-lhes a palavra por três minutos cada. Na
sequência, o Senhor Presidente iniciou a apreciação dos seguintes REQUERIMENTOs: REQUERIMENTO Nº 1/15
– Do Sr. Misael Varella – que “solicita a realização de Audiência Pública, com a presença de autoridades, destinada a debater o reajuste da tabela do SUS aplicável aos hospitais filantrópicos”. EM VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO FOI APROVADO. SUBSCRITO PELOS DEPUTADOS DIEGO GARCIA, LEANDRE, CARMEN ZANOTTO, GERALDO
RESENDE, LUIZ CARLOS BUSATO, JORGE SOLA, CARLOS GOMES. 2 – REQUERIMENTO Nº 2/15 – Da Sra. Flávia
Morais – que “requer a realização de Audiência Pública para discutir o parto normal no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)” EM VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO FOI APROVADO EM CONJUNTO COM O REQ 17/2015 E
COM A INCLUSÃO DA ABENFO. SUBSCRITO PELOS DEPUTADOS CARMEN ZANOTTO, ASSIS CARVALHO, ODORICO MONTEIRO, MISAEL VARELLA, GERALDO RESENDE, ADELMO CARNEIRO LEÃO, CARLOS GOMES E BENEDITA
DA SILVA. 3 – REQUERIMENTO Nº 5/15 – Do Sr. Antonio Brito – que “requer a realização de Audiência Pública,
destinada a debater a Lei nº 12.873, de 24 de outubro de 2013 – PROSUS”. EM VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO FOI
APROVADO. SUBSCRITO PELOS DEPUTADOS CARLOS GOMES E BENEDITA DA SILVA. 4 – REQUERIMENTO Nº 6/15
– Do Sr. Antonio Brito – que “requer a realização de Audiência Pública, destinada a debater o papel do parlamento em consonância com a luta contra a tuberculose no mundo”. EM VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO FOI
APROVADO. SUBSCRITO PELOS DEPUTADOS CARLOS GOMES, BENEDITA DA SILVA E GERALDO RESENDE. 5 –
REQUERIMENTO Nº 8/15 – Da Sra. Jandira Feghali – que “requer convidar o Exmo. Ministro da Saúde, Arthur
Chioro, para apresentar as perspectivas de sua gestão no Ministério”. EM VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO FOI
APROVADO COM ALTERAÇÃO. SUBSCRITO POR TODOS OS MEMBROS DA COMISSÃO. 6 – REQUERIMENTO Nº
10/15 – Da Sra. Jandira Feghali – que “requer seja realizado Simpósio Nacional de Saúde”. EM VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO FOI APROVADO. SUBSCRITO POR TODOS OS MEMBROS DA COMISSÃO. 7 – REQUERIMENTO Nº
11/15 – d o Sr. Jorge Solla – que “requer a realização de audiência pública para discutir alimentação saudável
nas escolas”. EM VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO FOI APROVADO COM ALTERAÇÃO E COM A INCLUSÃO DO NUTRISUS. SUBSCRITO PELOS DEPUTADOS MANDETTA, MISAEL VARELLA, ADELMO CARNEIRO LEÃO, DR. JOÃO,
FLÁVIA MORAIS E LUIZ CARLOS BUSATO. 8 – REQUERIMENTO Nº 12/15 – Do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “requer,
conforme o regimento interno da Câmara dos Deputados, encaminha pedido de providências ao TCU”. EM VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO FOI APROVADO. SUBSCRITO PELOS DEPUTADOS LUIZ CARLOS BUSATO E ODORICO
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MONTEIRO. 9 – REQUERIMENTO Nº 14/15 – d o Sr. Adelmo Carneiro Leão – que “requer a realização de Audiência Pública visando a discussão de ações para a redução da Mortalidade Materna no Brasil”. EM VOTAÇÃO, O
REQUERIMENTO FOI APROVADO. SUBSCRITO PELAS DEPUTADAS CARMEN ZANOTTO E BENEDITA DA SILVA. 10
– REQUERIMENTO Nº 15/15 – dos Srs. Geraldo Resende e Carmen Zanotto – que “requer a realização de Audiência Pública para discutir a implantação da Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, que “autoriza o Poder
Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileiro de Serviços Hospitalares – EBSERH e dá
outras providências””. EM VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO FOI APROVADO. SUBSCRITO PELOS DEPUTADOS ODORICO MONTEIRO E LEANDRE. 11 – REQUERIMENTO Nº 16/15 – Do Sr. Pompeo de Mattos – que “requer que seja
convidado para participar de uma audiência pública conjunta com a Comissão de Trabalho, Administração e
Serviço Público- CTASP, o senhor Carlos Eduardo Gabas, Excelentíssimo Ministro de Estado da Previdência Social, a fim de expor as ações em desenvolvimento e metas a serem cumpridas no exercício de 2015, bem como,
os impactos sociais das novas disposições estabelecidas pela MP nº 664/2014”. EM VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO FOI APROVADO COM ALTERAÇÃO. SUBSCRITO PELOS DEPUTADOS LUIZ CARLOS BUSATO E FLÁVIA MORAIS.
12 – REQUERIMENTO Nº 17/15 – d o Sr. Adelmo Carneiro Leão – que “solicita a realização de Audiência Pública
na Comissão de Seguridade visando debater o parto no Brasil”. EM VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO FOI APROVADO EM CONJUNTO COM O REQ 2/2015 E COM A INCLUSÃO DA ABENFO. SUBSCRITO PELOS DEPUTADOS MISAEL VARELLA E CARMEN ZANOTTO. ENCERRAMENTO: Às onze horas e quarenta e oito minutos, o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos antes convocando os membros da Comissão para Reunião Ordinária
a realizar-se na próxima quarta-feira, dia dezoito de março, às nove horas e trinta minutos, neste mesmo Plenário, para discutir os itens da pauta. O inteiro teor desta reunião foi gravado passando o arquivo de áudio a
integrar o respectivo acervo documental para degravação, mediante solicitação. E, para constar, eu
______________________, Rubens Gomes Carneiro Filho, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Antonio Brito ______________________, e publicada no Diário
da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2015
Às nove horas e quarenta e quatro minutos do dia dezoito de março de dois mil e quinze, reuniu-se a
Comissão de Seguridade Social e Família, no Anexo II, Plenário 07 da Câmara dos Deputados. Antonio Brito –
Presidente; Zeca Cavalcanti, Alexandre Serfiotis e Darcísio Perondi – Vice-Presidentes; Adelmo Carneiro Leão,
Adelson Barreto, Assis Carvalho, Benedita da Silva, Carlos Gomes, Carlos Manato, Carmen Zanotto, Célio Silveira, Chico D’Angelo, Christiane de Souza Yared, Conceição Sampaio, Diego Garcia, Dr. João, Dr. Jorge Silva, Dulce Miranda, Eduardo Barbosa, Fábio Mitidieri, Geraldo Resende, Jandira Feghali, Jefferson Campos, Jéssica Sales, João Marcelo Souza, Jorge Solla, Leandre, Mandetta, Marcelo Belinati, Marcus Pestana, Mário Heringer, Marx
Beltrão, Miguel Lombardi, Misael Varella, Odorico Monteiro, Osmar Terra, Paulo Foletto, Pompeo de Mattos,
Roney Nemer, Shéridan, Toninho Pinheiro e Zenaide Maia – Titulares; Antônio Jácome, Arlindo Chinaglia, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Andrade, Cristiane Brasil, Dâmina Pereira, Danilo Forte, Flavinho, Heitor Schuch, Indio
da Costa, Juscelino Filho, Luciano Ducci, Luiz Carlos Busato, Professora Dorinha Seabra Rezende, Raimundo
Gomes de Matos, Raquel Muniz, Sergio Vidigal, Sóstenes Cavalcante, Takayama, Victor Mendes, Vitor Lippi e
Zeca Dirceu – Suplentes. Compareceu também o Deputado Professor Victório Galli, como não-membro. Deixaram de comparecer os Deputados Delegado Éder Mauro, Dr. Sinval Malheiros, Geovania de Sá, Jean Wyllys,
Rosangela Gomes e Sibá Machado. ABERTURA: Havendo número regimental, o Senhor Presidente Deputado
Antonio Brito declarou abertos os trabalhos e colocou em apreciação a Ata da segunda reunião, realizada no
dia onze de março de dois mil e quinze. Em votação, a Ata foi aprovada. EXPEDIENTE: O Senhor Presidente informou ao Plenário que esta Comissão retomara a confecção do Jornal “Plenário Sete”, com edição semanal,
trazendo notícias atualizadas das atividades deste Órgão. Convidou os(as) Parlamentares para Reunião com os
Diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA para Conhecer suas Ações e Propostas, amanhã,
quinta-feira, dia dezenove de março, às dez horas, neste mesmo Plenário. Informou também que a Secretaria
da Comissão receberia os REQUERIMENTOs de criação de Subcomissões até sexta-feira, dia vinte de março. Em
seguida, convidou os(as) autores(as) dos REQUERIMENTOs de Subcomissão para uma Reunião a realizar-se na
próxima terça-feira, dia vinte e quatro de março, às dez horas, na Sala da Presidência desta Comissão, a fim de
definir quais deverão funcionar nesta Sessão Legislativa. Por sugestão do Senhor Deputado Darcísio Perondi,
Terceiro Vice-Presidente, informou aos pares que na Reunião Ordinária a realizar-se no dia vinte e cinco de mar-
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ço, no período entre nove horas e trinta minutos e dez horas, seria destinado para Apresentação dos Consultores de Orçamento da Área de Seguridade Social da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados . Manifestaram-se os(as) Senhores(as) Deputados(as) Darcísio Perondi, Carlos Gomes, Flavinho, Dr. João, Eduardo
Barbosa, Geraldo Resende, Marx Beltrão, Jandira Feghali, Toninho Pinheiro, Assis Carvalho, Carlos Manato, Sóstenes Cavalcante, Benedita da Silva, Marcus Pestana, Mandetta, Carmen Zanotto, João Marcelo, Arlindo Chinaglia, Conceição Sampaio, Diego Garcia, Shéridan, Pompeo de Mattos, Alexandre Serfiotis, Adelson Barreto,
Raquel Muniz, Misael Varella, Jorge Solla, Chico D’Angelo, Dâmina Pereira, Odorico Monteiro, Dr. Jorge Silva
e Victor Mendes. ORDEM DO DIA: Dando andamento aos trabalhos, o Senhor Presidente colocou em apreciação o seguinte “ACORDO DOS PROCEDIMENTOS DE TRABALHO DA COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA (2015): I – REUNIÕES DA COMISSÃO: Dias e Horários: As reuniões terão duração de 3 (três) horas, prorrogáveis por, no máximo, 1 (uma) hora e serão realizadas às quartas-feiras às 09h30 e, às quintas-feiras às 09h30,
a critério do Presidente, prioritariamente para deliberar proposições em que haja consenso. Distribuição da
Pauta: A distribuição da pauta e da convocação para a reunião será feita, inclusive por meio eletrônico, para as
Lideranças e para cada membro da Comissão todas as sextas-feiras anteriores às reuniões. Inclusão de REQUERIMENTOs na Pauta: A Comissão receberá pedidos de inclusão de REQUERIMENTO (como complementação de
pauta) até às 16h da terça-feira anterior à reunião. Procedimentos: Presença de Relator: Só serão apreciadas as
matérias cujo Relator estiver presente na reunião. No entanto, caso não haja deliberação por ausência do relator, em duas reuniões, poderá ser indicado outro membro da Comissão para fazer a leitura. REQUERIMENTOs
sobre a mesa: Os REQUERIMENTOs “sobre a mesa” (inclusão extra pauta, retirada, preferência, adiamento de
discussão/votação) somente serão deliberados com a presença do respectivo autor. REQUERIMENTOs de Preferência e Retirada: Os REQUERIMENTOs de preferência e retirada somente serão recebidos até o início da Ordem do Dia da Comissão, limitados a 02 (dois) REQUERIMENTOs por Deputado (a) ou a 02 (dois) REQUERIMENTOs no caso de Líderes, e serão deliberados em bloco, ressalvados os destaques. Voto em Separado: Na primeira vez em que a Comissão analisar matéria que contenha voto em separado (VTS), será exigida a presença do
autor do respectivo voto. A partir da segunda vez em que a proposição entrar em pauta, não será necessária a
presença do autor do VTS para a apreciação do projeto. Retirada de Projetos: A retirada de pauta de projeto,
por REQUERIMENTO sobre a mesa, poderá ser solicitada no máximo por três vezes. Uso da Palavra: O tempo
destinado ao uso da palavra durante a discussão das matérias será limitado a 3 (três) minutos. Subscrição de
REQUERIMENTOs: O Parlamentar que desejar subscrever REQUERIMENTO deverá fazê-lo no microfone, pronunciando seu nome e a referida proposição, para que sua manifestação fique registrada em áudio. Votação de
REQUERIMENTOs: Os REQUERIMENTOs para Audiências Públicas e eventos afins serão votados em bloco, ressalvando-se os destaques. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS: Dias e Horários: As Audiências Públicas serão realizadas às
terças-feiras às 10h00 e às14h30, e às quintas-feiras às 9h30 e às 14h30. Presença de Autores: Os autores ou
coautores dos REQUERIMENTOs devem estar presentes às suas Audiências Públicas, acompanhando-as até o
final. Número de convidados: Como regra geral, os REQUERIMENTOs para as Audiências Públicas devem conter
no máximo 4 (quatro) palestrantes, com o objetivo de atender pedido da Administração da Casa, ressalvando
o contraditório. Uso da Palavra: Os Deputados inscritos para interpelar o expositor deverão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 3 (três) minutos, tendo o interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo, vedado ao expositor interpelar qualquer dos presentes.
Temas: Os REQUERIMENTOs para Audiências Públicas devem conter temas de abrangência e relevância nacional, com o intuito de estimular o debate e subsidiar os trabalhos da Comissão. Temas e correlatos serão agrupados e os requerentes deverão entrar em acordo quanto aos convidados. AUDIÊNCIA COM MINISTRO: Temas:
No caso do comparecimento à Comissão, o Ministro de Estado usará da palavra para expor assuntos da sua
Pasta, de interesse da Casa e do País ou para falar de proposição legislativa em trâmite relacionada com o ministério sob sua direção. Uso da Palavra: Ser-lhe-á concedida a palavra durante quarenta minutos, podendo o
prazo ser prorrogado por mais vinte minutos, por deliberação do Plenário, só sendo permitidos apartes durante a prorrogação. Findo o discurso, o Presidente concederá a palavra aos Deputados, ou aos membros da Comissão, respeitada a ordem de inscrição, para, no prazo de três minutos, cada um, formular suas considerações
ou pedidos de esclarecimentos, dispondo o Ministro do mesmo tempo para a resposta. Serão permitidas a
réplica e tréplica, pelo prazo de três minutos, improrrogáveis. II – SUBCOMISSÕES: Observando o disposto no
art. 29, § 1º, do Regimento Interno, serão constituídas 3 (três) Subcomissões Permanentes e 3 (três) Subcomissões Especiais para funcionamento simultâneo. SUBCOMISSÕES PERMANENTES: De acordo com o inciso I, do
art. 29, do Regimento Interno, a Comissão reservará parte das matérias do seu campo temático às Subcomissões Permanentes. SUBCOMISSÕES ESPECIAIS: De acordo com o inciso II, do art. 29, do Regimento Interno, estas Subcomissões poderão ser criadas para o desempenho de atividades específicas ou o trato de assuntos
definidos no respectivo ato de criação. Duração: As Subcomissões Especiais terão a duração de 90 (noventa)
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dias, prorrogáveis por mais 90 (noventa). III – SOLICITAÇÕES: Os parlamentares e as lideranças que desejarem
solicitar a relatoria e a inclusão em pauta de projetos deverão fazê-lo por escrito ou através do email da Comissão (cssf@camara.leg.br)”. EM VOTAÇÃO, APROVADO O ACORDO DOS PROCEDIMENTOS DE TRABALHO DA COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA (2015). Na sequência, o Senhor Presidente colocou em apreciação
o seguinte REQUERIMENTO de Preferência: 1 – REQUERIMENTO de autoria do Senhor Deputado Geraldo Resende para apreciação do Projeto de Lei nº 7.064, de 2010, item 15 da pauta. Em votação, o REQUERIMENTO
de Preferência foi aprovado. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em apreciação os seguintes REQUERIMENTOs de Retirada: 1 – REQUERIMENTO de autoria do Senhor Deputado Sóstenes Cavalcante para o Projeto
de Lei nº 3.875, de 2012, item 18 da pauta; 2 – REQUERIMENTO de autoria do Senhor Deputado Miguel Lombardi para o Projeto de Decreto Legislativo nº 1.460, de 2014, item 10 da pauta; 3 – REQUERIMENTO de autoria
do Senhor Deputado Jorge Solla para o Projeto de Lei nº 3.804, de 2012, item 17 da pauta; 4 – REQUERIMENTO
de autoria do Senhor Deputado Assis Carvalho para o Projeto de Lei nº 7.205, de 2010, item 16 da pauta; e 5
– REQUERIMENTO de autoria do Senhor Deputado Marcus Pestana para o Projeto de Lei nº 3.875, de 2012, item
18 da pauta. Em votação, os REQUERIMENTOs de Retirada foram aprovados. 1 – REQUERIMENTO Nº 20/15 – Do
Sr. Eduardo Barbosa – que “requer a realização de audiência pública, em conjunto com a Comissão de Defesa
dos Direitos das Pessoas com Deficiência, para discutir o PRONON e o PRONAS / PCD”. EM VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO FOI APROVADO. SUBSCRITO PELOS(AS) DEPUTADOS(AS) ADELSON BARRETO, BENEDITA DA SILVA,
LEANDRE, DULCE MIRANDA, CARMEN ZANOTTO, ZENAIDE MAIA, JORGE SOLLA,CHRISTIANE YARED, CONCEIÇÃO SAMPAIO, POMPEO DE MATTOS, ALEXANDRE SERFIOTIS E MISAEL VARELLA. 2 – REQUERIMENTO Nº 21/15
– Do Sr. Eduardo Barbosa – que “requer a realização de audiência pública, em conjunto com a Comissão de
Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, para discutir os pisos de financiamento dos serviços socioassistenciais da proteção social básica e da proteção social especial, voltados para as pessoas com deficiência”.
EM VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO FOI APROVADO. SUBSCRITO PELOS(AS) DEPUTADOS(AS) LEANDRE, CARMEN
ZANOTTO, CARLOS GOMES, ADELSON BARRETO, JORGE SOLLA, CONCEIÇÃO SAMPAIO E MISAEL VARELLA. 3 –
REQUERIMENTO Nº 23/15 – Do Sr. Osmar Terra – que “requer apoio à realização do III Seminário Internacional
sobre o Marco Legal da Primeira Infância”. EM VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO FOI APROVADO. SUBSCRITO PELOS(AS)
DEPUTADOS(AS) ASSIS CARVALHO, ODORICO MONTEIRO, BENEDITA DA SILVA, ADELMO LEÃO, LEANDRE, GERALDO REZENDE, CARMEN ZANOTTO, DIEGO GARCIA, EDUARDO BARBOSA, SHÉRIDAN, CARLOS GOMES, CHRISTIANE YARED, POMPEU DE MATOS, DARCÍSIO PERONDI, RAQUEL MUNIZ, CONCEIÇÃO SAMPAIO, ALEXANDRE
SERFIOTIS, LEANDRE E MISAEL VARELLA. 4 – REQUERIMENTO Nº 24/15 – Do Sr. Dr. Jorge Silva – que “requer a
realização do VIII Fórum de Políticas Públicas e Saúde do Homem, a ser realizado no dia 17 de novembro de
2015”. EM VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO FOI APROVADO. SUBSCRITO PELOS(AS) DEPUTADOS(AS) CARLOS GOMES E RAQUEL MUNIZ. 5 – REQUERIMENTO Nº 25/15 – Do Sr. Alexandre Serfiotis – que “requer realização de
audiência pública, na Comissão de Seguridade Social e Família, para debater o problema do paciente renal
crônico”. EM VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO FOI APROVADO. SUBSCRITO PELOS(AS) DEPUTADOS(AS) DULCE MIRANDA, CARMEN ZANOTTO, DIEGO GARCIA, CARLOS GOMES E MISAEL VARELLA. 6 – REQUERIMENTO Nº 30/15
– Da Sra. Christiane de Souza Yared – que “solicita realização de Audiência Pública com especialistas no assunto para discussão acerca da distância mínima entre uma escola e um bar”. EM VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO FOI
APROVADO. SUBSCRITO PELO DEPUTADO MISAEL VARELLA. 7 – REQUERIMENTO Nº 31/15 – Do Sr. Odorico
Monteiro – que “requer a realização de Audiência Pública com o objetivo de discutir o tema “AIDS E A LAICIDADE DO ESTADO BRASILEIRO””. EM VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO FOI APROVADO. SUBSCRITO PELO DEPUTADO
CHICO D’ANGELO. 8 – REQUERIMENTO Nº 32/15 – Da Sra. Carmen Zanotto – que “requer apoio à realização do
IV Seminário “Renais Crônicos e Transplantados.”” EM VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO FOI APROVADO. SUBSCRITO
PELOS(AS) DEPUTADOS(AS) GERALDO REZENDE, BENEDITA DA SILVA, LEANDRE, DULCE MIRANDA, ZENAIDE
MAIA, EDUARDO BARBOSA, RAQUEL MUNIZ, JORGE SOLLA, ODORICO MONTEIRO, CONCEIÇÃO SAMPAIO E MISAEL VARELLA. 9 – REQUERIMENTO Nº 33/15 – Do Sr. Odorico Monteiro – que “requer a realização de Audiência
Pública com a finalidade de ouvir o representante da Sociedade Brasileira de Infectologia e o Secretário Municipal de Saúde de Curitiba, sobre a importância da Atenção Básica na linha do cuidado”. EM VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO FOI APROVADO COM ALTERAÇÃO. INCLUÍDO O SEGUINTE TEXTO NO FINAL DA EMENTA “NAS
AÇÕES DE DST/AIDS”. SUBSCRITO PELOS(AS) DEPUTADOS(AS) JORGE SOLLA, CARMEN ZANOTTO, SHÉRIDAN E
MISAEL VARELLA. 10 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.460/14 – Do Sr. Milton Monti – que “susta os
efeitos da Resolução nº 163 de 13 de março de 2014, do CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente” EXPLICACAO DA EMENTA: Susta os efeitos da resolução que dispõe sobre a abusividade
do direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à criança e ao adolescente. RELATORA:
Deputada BENEDITA DA SILVA. PARECER: pela rejeição. RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DEPUTADO
MIGUEL LOMBARDI. 11 – PROJETO DE LEI Nº 4.767/12 – Do Senado Federal – Eduardo Amorim – (PLS 408/2011)
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– que “altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para garantir assistência integral e multiprofissional à criança e ao adolescente dependentes químicos e/ou com problemas decorrentes do uso de drogas”. RELATORA: Deputada BENEDITA DA SILVA. PARECER: pela aprovação. EM VOTAÇÃO,
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 12 – PROJETO DE LEI Nº 6.740/10 – Do Sr. Vander Loubet – que
“dispõe sobre a inclusão do gás liquefeito de petróleo na cesta básica e dá outras providências”. (Apensado: PL
2989/2011) EXPLICACAO DA EMENTA: Inclui o GLP na cesta básica. Altera a Lei nº 10.925, de 2004. RELATORA:
Deputada BENEDITA DA SILVA. PARECER: pela aprovação deste, da Emenda ao Substitutivo 1 CSSF, e do PL
2989/2011, apensado, com substitutivo. EM VOTAÇÃO, APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 13 – PROJETO DE LEI Nº 7.064/10 – Do Sr. Arlindo Chinaglia – que “altera a Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981, estabelecendo uma data para o rejuste das bolsas de residência médica”. (Apensado: PL 7567/2010) RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE. PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e pela rejeição do PL 7567/2010,
apensado. EM VOTAÇÃO, APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 14 – PROJETO DE LEI Nº 7.205/10 – Do
Sr. Ricardo Berzoini e outros – que “acrescenta o § 3º ao art. 21 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para
dispor sobre a inclusão do empregado em aviso prévio em benefício decorrente de acidente de trabalho do
Regime Geral de Previdência Social”. RELATOR: Deputado MANDETTA. PARECER: pela rejeição. RETIRADO DE
PAUTA A REQUERIMENTO DO DEPUTADO ASSIS CARVALHO. 17 – PROJETO DE LEI Nº 3.804/12 – Do Sr. Giovani
Cherini – que “regulamenta a profissão de Naturólogo”. EXPLICACAO DA EMENTA: Profissional que exerce a
Naturologia, que utiliza técnicas e procedimentos terapêuticos tidos como holísticos visando a promoção e a
recuperação da saúde. RELATOR: Deputado MANDETTA. PARECER: pela aprovação, com substitutivo. RETIRADO
DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DEPUTADO JORGE SOLLA. 15 – PROJETO DE LEI Nº 3.875/12 – Do Sr. Manato
– que “altera os arts. 1.557, 1.559 e 1.560 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, estabelecendo nova hipótese para a anulação do casamento”. RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA. PARECER: pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DEPUTADO MARCUS PESTANA (RELATOR) E DEPUTADO
SÓSTENES CAVALCANTE. ENCERRAMENTO: Às doze horas e quatorze minutos, o Senhor Presidente encerrou
os trabalhos antes convocando os membros da Comissão para Reunião Ordinária de Audiência Pública a realizar-se na próxima terça-feira, dia vinte e quatro de março, às quatorze horas, neste mesmo Plenário, para “Debater a Lei nº 12.873, de 24 de outubro de 2013 – Programa de fortalecimento das entidades privadas filantrópicas e das entidades sem fins lucrativos que atuam na área da saúde, e que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde – PROSUS. O inteiro teor desta reunião foi gravado passando o arquivo de áudio
a integrar o respectivo acervo documental, para degravação mediante solicitação. E, para constar, eu
______________________, Rubens Gomes Carneiro Filho, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Antonio Brito ______________________, e publicada no Diário
da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2015
Às dez horas e seis minutos do dia dezenove de março de dois mil e quinze, reuniu-se a Comissão de Seguridade Social e Família, no Anexo II, Plenário 07 da Câmara dos Deputados. Antonio Brito – Presidente; Zeca
Cavalcanti – Vice-Presidente; Adelmo Carneiro Leão, Carlos Gomes, Carmen Zanotto, Célio Silveira, Conceição
Sampaio, Delegado Éder Mauro, Diego Garcia, Dr. João, Eduardo Barbosa, Fábio Mitidieri, Jorge Solla, Leandre,
Mandetta, Marcelo Belinati, Miguel Lombardi, Odorico Monteiro, Paulo Foletto, Pompeo de Mattos, Roney Nemer, Toninho Pinheiro e Zenaide Maia – Titulares; Carlos Andrade, Danilo Forte, João Campos, Juscelino Filho,
Luciano Ducci, Luiz Carlos Busato, Professora Dorinha Seabra Rezende, Raimundo Gomes de Matos, Raquel
Muniz, Silas Câmara, Victor Mendes, Vitor Lippi e Walney Rocha – Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados Adelson Barreto, Alexandre Serfiotis, Assis Carvalho, Benedita da Silva, Carlos Manato, Chico D’Angelo,
Christiane de Souza Yared, Darcísio Perondi, Dr. Jorge Silva, Dr. Sinval Malheiros, Dulce Miranda, Geovania de
Sá, Geraldo Resende, Jandira Feghali, Jean Wyllys, Jefferson Campos, Jéssica Sales, João Marcelo Souza, Marcus
Pestana, Mário Heringer, Marx Beltrão , Misael Varella, Osmar Terra, Rosangela Gomes, Shéridan e Sibá Machado. Justificaram a ausência as Deputadas Geovania de Sá e Mariana Carvalho. ABERTURA: Havendo número
regimental, o Senhor Presidente Deputado Antonio Brito declarou aberta a presente reunião e comunicou que
a presente reunião foi proposta pela Comissão de Seguridade Social e Família à Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA, a fim de possibilitar a apresentação das Ações e Propostas daquela Agência Reguladora,
tendo como convidados os Senhores Jaime César de Moura Oliveira, Diretor-Presidente Interino da ANVISA;
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Renato Alencar Porto, Diretor de Regulação Sanitária da ANVISA; Ivo Bucaresky, Diretor de Gestão Institucional da ANVISA; e José Carlos M. da Silva Moutinho, Diretor de Coordenação e Articulação do Sistema Nacional
de Vigilância Sanitária da ANVISA. Em seguida, o Senhor Presidente informou que esta reunião estaria sendo
transmitida ao vivo pela INTERNET no site da Câmara dos Deputados. Informou ainda que as imagens e o áudio
estariam disponíveis para serem baixados na página da Comissão de Seguridade Social e Família, logo após o
encerramento dos trabalhos e que as fotos do evento seriam disponibilizadas no Banco de Imagens da Agência
Câmara, igualmente situadas no site da Câmara dos Deputados. Dando andamento aos trabalhos, o Senhor Presidente solicitou aos convidados que tomassem assento à Mesa comunicando aos membros da Comissão que
cada convidado teria o prazo de dez minutos para fazer sua exposição, prorrogáveis a juízo desta Presidência,
não podendo ser aparteados. Os(as) Deputados(as) inscritos(as) para interpelar os convidados poderiam fazê-lo, estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de três minutos, tendo o interpelado igual tempo
para responder, facultadas a réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo, não sendo permitido ao orador interpelar
quaisquer dos presentes. Em seguida, a Senhor Presidente passou a palavra aos convidados para que fizessem
suas exposições. Após os esclarecimentos solicitados, o Senhor Presidente passou a palavra aos convidados para
que fizessem suas considerações finais. Manifestaram-se os(as) Senhores(as) Deputados(as) Odorico Monterio,
Conceição Sampaio, Mandetta, Raimundo Gomes de Matos, Dr. João, Toninho Pinheiro, Carlos Gomes, Paulo
Foletto, Raquel Muniz e Miguel Lombardi. ENCERRAMENTO: Às doze horas e trinta e sete minutos, o Senhor
Presidente declarou encerrada a presente reunião antes convocando os membros da Comissão para Reunião
Ordinária de Audiência Pública a realizar-se na próxima terça-feira, dia vinte e quatro de março, às quatorze
horas e trinta minutos, neste mesmo Plenário, para Reunião Ordinária de Audiência Pública a realizar-se na
próxima terça-feira, dia vinte e quatro de março, às quatorze horas, neste mesmo Plenário, para “Debater a Lei
nº 12.873, de 24 de outubro de 2013 – Programa de fortalecimento das entidades privadas filantrópicas e
das entidades sem fins lucrativos que atuam na área da saúde, e que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde – PROSUS. O inteiro teor desta reunião foi gravado passando o arquivo de
áudio a integrar o respectivo acervo documental, para degravação mediante solicitação. E, para constar, eu
______________________, Rubens Gomes Carneiro Filho, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Antonio Brito ______________________, e publicada no Diário
da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2015.
Às quatorze horas e quarenta e dois minutos do dia vinte e quatro de março de dois mil e quinze, reuniu-se a Comissão de Seguridade Social e Família, no Anexo II, Plenário 07 da Câmara dos Deputados. Antonio Brito – Presidente; Adelmo Carneiro Leão, Benedita da Silva, Carmen Zanotto, Célio Silveira, Conceição Sampaio,
Diego Garcia, Dr. João, Dulce Miranda, Eduardo Barbosa, Fábio Mitidieri, Geovania de Sá, Jéssica Sales, João
Marcelo Souza, Leandre, Mandetta, Miguel Lombardi, Odorico Monteiro, Paulo Foletto, Pompeo de Mattos, Roney Nemer, Toninho Pinheiro e Zenaide Maia – Titulares; Antônio Jácome, Danilo Forte, Flavinho, Indio da Costa,
Professora Dorinha Seabra Rezende, Raimundo Gomes de Matos, Raquel Muniz, Rômulo Gouveia, Sérgio Reis,
Sóstenes Cavalcante, Vinicius Carvalho e Vitor Lippi – Suplentes. Compareceram também os Deputados Evair
de Melo, João Paulo Papa e Leonardo Monteiro, como não-membros. Deixaram de comparecer os Deputados
Adelson Barreto, Alexandre Serfiotis, Assis Carvalho, Carlos Gomes, Carlos Manato, Chico D’Angelo, Christiane
de Souza Yared, Darcísio Perondi, Delegado Éder Mauro, Dr. Jorge Silva, Dr. Sinval Malheiros, Geraldo Resende,
Jandira Feghali, Jean Wyllys, Jefferson Campos, Jorge Solla, Marcelo Belinati, Marcus Pestana, Mário Heringer,
Marx Beltrão , Misael Varella, Osmar Terra, Rosangela Gomes, Shéridan, Sibá Machado e Zeca Cavalcanti. Justificou a ausência o Deputado Heitor Schuch. ABERTURA: Havendo número regimental, o Senhor Presidente
Deputado Antonio Brito declarou abertos os trabalhos e comunicou que a presente reunião fora convocada
nos termos do REQUERIMENTO nº 05, de 2015, de autoria dos(as) Senhores(as) Deputados(as) Antonio Brito,
Carlos Gomes e Benedita da Silva, aprovado por esta Comissão, para “Debater a Lei nº 12.873, de 24 de outubro
de 2013 – Programa de fortalecimento das entidades privadas filantrópicas e das entidades sem fins lucrativos
que atuam na área da saúde, e que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde - PROSUS”,
tendo como convidados(as) os(as) Senhores(as) Edson Rogatti, Presidente da Confederação das Santas Casas
de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas – CMB; Cleusa Bernardo, Diretora do Departamento de
Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde do Ministério da Saúde; Frederico Igor
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Leite Faber, Auditor-Fiscal Coordenador-Geral de Arrecadação e Cobrança Substituto da Secretaria da Receita
Federal do Brasil; e Ênio Mathias Ferreira, Gerente Executivo na Diretoria de Governo do Banco do Brasil. Dando
andamento aos trabalhos, o Senhor Presidente solicitou aos(às) convidados(as) que tomassem assento à Mesa
comunicando aos membros da Comissão que cada convidado(a) teria o prazo de quinze minutos para fazer
sua exposição, prorrogáveis a juízo da Presidência, não podendo ser aparteados e que os(as) convidados(as)
poderiam fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, facultadas as réplicas e as tréplicas, pelo prazo de
três minutos, não sendo permitido ao(à) orador(a) interpelar quaisquer presentes. Em seguida, a Senhor Presidente passou a palavra aos(às) convidados(as) para que fizessem suas exposições. Após os esclarecimentos
solicitados, o Senhor Presidente passou a palavra aos(às) convidados(as) para que fizessem suas considerações
finais. Manifestaram-se o(as) Senhores(as) Deputados(as) Benedita da Silva, Mandetta, Fernando Jordão, Sérgio
Reis, Fábio Mitidieri, Toninho Pinheiro, Arnaldo Faria de Sá, Eduardo Barbosa e Conceição Sampaio. ENCERRAMENTO: Às dezesseis horas e quarenta minutos, o Senhor Presidente Deputado Antonio Brito encerrou a presente reunião antes convocando os membros da Comissão para Reunião Ordinária a realizar-se, na próxima
quarta-feira, dia vinte e cinco de março, às nove horas e trinta minutos, neste mesmo Plenário, para debater
os itens da pauta. O inteiro teor desta reunião foi gravado passando o arquivo de áudio a integrar o respectivo acervo documental para degravação, mediante solicitação. E, para constar, eu ______________________,
Rubens Gomes Carneiro Filho, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Antonio Brito ______________________, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 215-A, DE 2000
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2015
(INSTALAÇÃO E ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E DOS VICE-PRESIDENTES)
Às quatorze horas e cinquenta e quatro minutos do dia dezessete de março de dois mil e quinze, reuniu-se a 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, no Anexo II, Plenário 13 da Câmara dos Deputados com a presença dos Deputados Alceu Moreira,
Bilac Pinto, Celso Maldaner, Covatti Filho, Dagoberto, Erika Kokay, Evandro Rogerio Roman, Janete Capiberibe,
Luis Carlos Heinze, Luiz Nishimori, Mandetta, Marcos Montes, Nelson Marquezelli, Nilson Leitão, Osmar Serraglio, Padre João, Professor Victório Galli, Ságuas Moraes, Sarney Filho, Tereza Cristina, Valdir Colatto e Zé Silva –
Titulares; Adilton Sachetti, Darcísio Perondi, Diego Garcia, Dilceu Sperafico, Edmilson Rodrigues, Glauber Braga,
Jerônimo Goergen, Marcos Reategui, Newton Cardoso Jr, Nilto Tatto, Paulo Teixeira e Sergio Souza – Suplentes.
Compareceram também os Deputados Daniel Almeida, Izalci, Rocha e William Woo, não-membros. Deixaram
de comparecer os Deputados César Halum, Marcelo Aro, Rossoni e Shéridan. ABERTURA: Havendo número
regimental, o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos. ORDEM DO DIA: Instalação da Comissão e
eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes. O Senhor Deputado Sarney Filho, na forma do artigo 39, § 4º do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, assumiu a presidência dos trabalhos; leu o Ato da Presidência
de Constituição da Comissão e declarou-a instalada. Em seguida o Deputado Edmilson Rodrigues formulou
duas Questões de Ordem: a primeira questionando a possibilidade de reabertura do prazo de emendamento
da PEC 215/00 e a segunda questionando a possibilidade de concessão de novo pedido de vistas. O Deputado
Sarney Filho acolheu as Questões de Ordem apresentadas. Na sequência o Deputado Glauber Braga também
formulou Questão de Ordem questionando competência para a escolha do relator. O Deputado Sarney Filho
respondeu, nos termos do art. 41, VI, que cabe ao Presidente da Comissão designar o relator. Em seguida, o
Presidente informou sobre os procedimentos regimentais que deveriam ser observados durante o processo
eleitoral. Participaram da votação os Deputados Alceu Moreira, Bilac Pinto, Celso Maldaner, Covatti Filho, Dagoberto, Erika Kokay, Evandro Rogerio Roman, Janete Capiberibe, Luis Carlos Heinze, Luiz Nishimori, Marcos
Montes, Nelson Marquezelli, Nilson Leitão, Osmar Serraglio, Professor Victório Galli, Ságuas Moraes, Sarney
Filho, Tereza Cristina, Valdir Colatto e Zé Silva – Titulares; Adilton Sachetti, Diego Garcia, Dilceu Sperafico, Marcos Reategui, Nilto Tatto, Paulo Teixeira – Suplentes. Apurados os votos, o Presidente proclamou o resultado: a
chapa composta pelos Deputado Nilson Leitão, Presidente; Nelson Marquezelli, 1º Vice-Presidente; Bilac Pinto,

400

Sexta-feira 27

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2015

2º Vice-Presidente e Luiz Nishimori, 3º Vice-Presidente foi eleita com 19 votos válidos e 7 brancos. O Deputado
Nilson Leitão assumiu a presidência, elogiou o Deputado Sarney Filho pela condução dos trabalhos de eleição
e agradeceu a confiança e o apoio recebidos dos parlamentares que o elegeram. Em seguida, nos termos do
artigo 41, VI do Regimento Interno, designou o Deputado Osmar Serraglio relator da Comissão e o Deputado Valdir Colatto relator adjunto. Em seguida ratificou acordo no sentido de conceder 60 (sessenta) dias para
debater a matéria com todos os setores da sociedade, antes de submeter a matéria à votação do Colegiado.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, antes convocando a próxima
reunião para terça-feira, dia 24 de março de 2015, em horário e plenário a serem posteriormente comunicados. E, para constar, eu___________________, Ruthier de Sousa Silva, Secretário-Executivo da Comissão, lavrei
a presente ata que, após lida, discutida e aprovada, será assinada pelo Presidente_____________________ e
publicada no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor foi gravado e o arquivo de áudio correspondente
passa a integrar o acervo documental.
DESIGNAÇÕES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) de relatoria:
Ao Deputado Afonso Motta
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 955/13 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 346/2013) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão
dos Amigos do KM-20 a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná”.
Ao Deputado André Fufuca
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.655/14 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 926/2014) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Estação FM de
Radiodifusão de Itagimirim a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Itagimirim, Estado da Bahia”.
Ao Deputado Andre Moura
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 466/10 – Do Sr. Otavio Leite – que “acrescenta os arts.
192-A e 192-B à Constituição Federal, dispondo sobre o capital social da Caixa Econômica Federal e do Banco
do Brasil S.A”.
Ao Deputado Bacelar
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.618/14 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 139/2012) – que “aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão de Betânia
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Betânia, Estado de Pernambuco”.
À Deputada Bruna Furlan
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.650/14 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 878/2014) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e Comunitária de
Saquarema a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro”.
Ao Deputado Bruno Covas
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.584/14 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 773/2013) – que “aprova o ato que outorga concessão ao Sistema Patense de Radiodifusão Ltda para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, no Município de Patos de Minas, Estado
de Minas Gerais”.
Ao Deputado Carlos Bezerra
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.643/14 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 847/2014) – que “aprova o ato que autoriza a União Comunitária Recreativa Aloandense
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Aloândia, Estado de Goiás”.
Ao Deputado Célio Silveira
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.644/14 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 856/2014) – que “aprova o ato que autoriza a Associação de Moradores do Distrito de
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Colorado do Norte a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Nova Canaã do Norte, Estado do Mato Grosso”.
Ao Deputado Covatti Filho
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 958/13 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 405/2013) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Cultural de
Conquista D’Oeste a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Conquista D’Oeste, Estado do Mato Grosso”.
À Deputada Cristiane Brasil
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 909/13 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 403/2013) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação
e Cultura de Estreito a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Pedregulho, Estado de São Paulo”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.045/13 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 557/2013) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária dos Moradores
de Alvorada de Minas – ACOMAM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Alvorada de Minas, Estado de Minas Gerais”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.231/13 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 673/2013) – que “aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Integrado de Radiocomunicação Ltda. – SIR para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de
Claraval, Estado de Minas Gerais”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.253/13 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 751/2013) – que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio União da
Franca Ltda. para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Franca,
Estado de São Paulo”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.435/13 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 601/2013) – que “aprova o ato que renova a permissão outorgada ao Sistema Clube
de Comunicação Ltda. para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.501/14 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 472/2013) – que “aprova o ato que autoriza a SOMACULTURAL – Sociedade Marlierense
de Cultura, Lazer, Desportos e de Defesa do Meio Ambiente a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Marliéria, Estado de Minas Gerais”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.608/14 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 917/2014) – que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Cidade de
Cambuí Ltda. para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Cambuí,
Estado de Minas Gerais”.
Ao Deputado Danilo Forte
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.370/13 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 473/2013) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão
de Caridade do Piauí a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Caridade do Piauí, Estado do Piauí”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.588/14 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 802/2014) – que “aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de Tobias Barreto – ARACOTOB a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Tobias Barreto, Estado de Sergipe”.
Ao Deputado Décio Lima
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 721/12 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 24/2012) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Radiodifusão Comunitária Betel a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Soledade, Estado do Rio Grande do Sul”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.337/13 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 625/2013) – que “aprova o ato que outorga permissão à Rádio Capelista Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Missal, Estado do Paraná”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.374/13 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 568/2013) – que “aprova o ato que autoriza a Associação de Comunicação e Desenvolvi-
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mento Cultural e Artístico da Cidade de Carlópolis a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Carlópolis, Estado do Paraná”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.462/14 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 595/2013) – que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio FM 104 Ltda.
para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Cornélio Procópio,
Estado do Paraná”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.500/14 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 426/2013) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Para Divulgação
da Cultura de Campina do Simão a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Campina do Simão, Estado do Paraná”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.586/14 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 786/2014) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Padroeira a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Três Barras do
Paraná, Estado do Paraná”.
Ao Deputado Dr. João
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.210/13 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 596/2013) – que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à Sociedade Rádio
Clube São José dos Campos Ltda. para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no
Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.397/13 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 466/2013) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão –
Rádio Eldorado – Da Região do Bairro Eldorado de Contagem – MG a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Contagem, Estado de Minas Gerais”.
Ao Deputado Evandro Gussi
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.652/14 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 895/2014) – que “aprova o ato que autoriza o Instituto Silver de Referência da Assistência
Social a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de São José da Lapa, Estado de Minas Gerais”.
Ao Deputado Félix Mendonça Júnior
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 864/13 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 303/2013) – que “aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária
de Malhada dos Bois a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Malhada dos Bois, Estado de Sergipe”.
PROJETO DE LEI Nº 6.260/13 – Da Sra. Flávia Morais – que “altera o art. 29 da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que dispõe sobre as normas gerais do desporto, para dar novas disposições à formação de atletas”.
PROJETO DE LEI Nº 7.645/14 – dos Srs. Subtenente Gonzaga e Jorginho Mello – que “altera o art. 18 do
Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, que extingue a pena de prisão disciplinar para as polícias militares e
os corpos de bombeiros militares, dos estados, dos territórios e do Distrito Federal, e dá outras providências”.
(Apensado: PL 631/2015)
PROJETO DE LEI Nº 7.826/14 – Do Sr. Marcos Rogério – que “altera o Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848
de 7 de dezembro de 1940) para caracterizar como circunstância qualificadora do crime de roubo o seu cometimento no interior de residência” (Apensado: PL 8211/2014)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.534/14 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 877/2014) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Cultural do Bairro do Jeremias a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba”.
Ao Deputado Francisco Floriano
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 682/12 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 92/2012) – que “aprova o ato que autoriza a Associação dos Amigos Bocainenses a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município
de Bocaina de Minas, Estado de Minas Gerais”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 751/12 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 168/2012) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Riachense Amigos
da Cultura – ACRAC a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Riachinho, Estado de Minas Gerais”.

Março de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 27

403

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 892/13 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 309/2013) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Mãos Unidas a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Auriflama, Estado de São Paulo”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.019/13 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 682/2013) – que “aprova o ato que outorga permissão à Moraes Serviços de Comunicação Ltda. – ME. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Três
Fronteiras, Estado de São Paulo”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.082/13 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 510/2013) – que “aprova o ato que autoriza a Associação dos Moradores Monte Alegre III
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Araraquara, Estado de São Paulo”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.477/14 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 260/2013) – que “aprova o ato que outorga permissão à KRTV – Comunicações Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Iconha, Estado do
Espírito Santo”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.529/14 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 860/2014) – que “aprova o ato que autoriza a Associação de Radiofônica Comunitária
Stilus FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Angatuba, Estado de São Paulo”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.531/14 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 866/2014) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Guzolandense de Radiodifusão
Comunitária – AGRACOM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Guzolândia, Estado de São Paulo”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.591/14 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 820/2014) – que “aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão de Caraguatatuba – Zona Sul a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Caraguatatuba, Estado de São Paulo”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.649/14 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 876/2014) – que “aprova o ato que autoriza a Organização Ecológica Cultural Corimbataí a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Piracicaba, Estado de São Paulo”.
Ao Deputado Gabriel Guimarães
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.642/14 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 844/2014) – que “aprova o ato que autoriza o Centro de Apoio Social Amigos da Solidariedade a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro”.
Ao Deputado Glauber Braga
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.590/14 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 814/2014) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária de Caiana
– ARCC a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Caiana, Estado de Minas Gerais”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.653/14 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 906/2014) – que “aprova o ato que autoriza a Associação de Serviço de Radiodifusão
Comunitária Nascente a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Salesópolis, Estado de São Paulo”.
Ao Deputado Gonzaga Patriota
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.601/14 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 874/2014) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão e
Cultura de Iraquara a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Iraquara, Estado da Bahia”.
Ao Deputado Jhc
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.648/14 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 875/2014) – que “aprova o ato que autoriza ao Instituto de Desenvolvimento do Vale
do Jaguaripe a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Muniz Ferreira, Estado da Bahia”.
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Ao Deputado Jorginho Mello
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.651/14 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 894/2014) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Alto Paraíso a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Alto Paraíso, Estado do Paraná”.
Ao Deputado Lincoln Portela
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 754/12 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 173/2012) – que “aprova o ato que autoriza a Associação de Difusão Comunitária Alternativa FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.322/13 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 520/2013) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Artística Novos Talentos
de Tupã a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Tupã, Estado de São Paulo”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.338/13 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 643/2013) – que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à FM Sudoeste
Radiodifusora Ltda. para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de
Piraí, Estado do Rio de Janeiro”.
Ao Deputado Lucas Vergilio
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 241/14 – Do Sr. Laercio Oliveira – que “altera o inciso VI, do art. 32, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.645/14 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 857/2014) – que “aprova o ato que autoriza a Associação de Serviço de Radiodifusão
Cultural Comunitária do Bairro Santa Maria II a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de Várzea Grande, Estado do Mato Grosso”.
Ao Deputado Luciano Ducci
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.103/13 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 611/2013) – que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à Mampituba FM
Stéreo Ltda. para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Sombrio,
Estado de Santa Catarina”.
Ao Deputado Manoel Junior
PROJETO DE LEI Nº 1.952/03 – Do Sr. Wellington Roberto – que “dispõe sobre a elevação para dezoito
por cento a alíquota da CSLL devida pelas instituições financeiras”. (Apensados: PL 3441/2004, PL 6847/2006
(Apensado: PL 812/2011), PL 6832/2006, PL 3931/2004 (Apensados: PL 6977/2006 e PL 251/2007), PL 3090/2008
e PL 3518/2012)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 446/07 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 224/2007) – que “aprova o ato que autoriza a ASSAPRAD – Associação Sapucaiense de
Radiodifusão a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Sapucaia, Estado do Rio de Janeiro”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 925/08 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 659/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associação dos Comunicadores de Arrozal
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Piraí, Estado do Rio de Janeiro”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.132/08 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 901/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Bethel a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Paty do
Alferes, Estado do Rio de Janeiro”.
PROJETO DE LEI Nº 4.964/09 – Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “autoriza às sociedades cooperativas de crédito receber pagamentos de contribuições e tributos federais, estaduais e municipais”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.483/09 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 921/2008) – que “aprova o ato que autoriza a RÁDIO ADONAI FM ESTÉREO a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de São
João de Meriti, Estado do Rio de Janeiro”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.500/09 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1085/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Centro de Assistência Social Regional
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do Estado do Rio de Janeiro – CENASS a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária no Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.608/09 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1258/2009) – que “aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade de
Televisão Sul Fluminense Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, no Município de Barra
Mansa, Estado do Rio de Janeiro”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.858/09 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1281/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária do Povo de
Vargem Grande – Rádio Rende Vida a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária no Município de Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.869/09 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1372/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Amigos da
Zona Oeste – Acazo a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.907/09 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1510/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária dos Amigos de
Difusão, Ética e Moral a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.908/09 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1511/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural e de
Comunicação de São José de Ubá – RJ a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária no Município de São José de Ubá, Estado do Rio de Janeiro”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.949/09 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 1512/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão
de Quatis a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Quatis, Estado do Rio de Janeiro”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.963/09 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 1556/2009) – que “aprova o ato que autoriza a ADCX – Associação de Difusão Comunitária
de Xerém a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.047/09 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1630/2009) – que “aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Agulhas
Negras de Resende Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, no Município de Resende, Estado do Rio de Janeiro”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.059/09 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 1513/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Novo Rio a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Rio das Ostras, Estado do Rio de Janeiro”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.068/09 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1814/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Sociedade de Radiodifusão de Mambucaba FM Estéreo a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.116/09 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1634/2009) – que “aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Cabo Frio
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, no Município de Cabo Frio, Estado do Rio
de Janeiro”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.180/09 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1785/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Movimento Comunitário Cultural e
Social de Santa Lúcia a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.234/09 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1508/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Rádio Comunitária Cultura FM de Cachoeiras de Macacu a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Cachoeiras de Macacu, Estado do Rio de Janeiro”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.380/09 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 1834/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Radiodifusão Comunitária e Eco-
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lógica Desperta FM-Rádio Comunitária Desperta FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Cachoeiras de Macacu, Estado do Rio de Janeiro”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.427/10 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 1992/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária do Bairro Arthur
Cataldi a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Barra do Piraí, Estado do Rio de Janeiro”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 172/11 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2838/2011) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Nova Betel FM a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 276/11 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2889/2011) – que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Zé Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Resende, Estado do Rio de
Janeiro”
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 457/11 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2902/2011) – que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Imprensa S/A
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 723/12 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 29/2012) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Amanhecer Beneficente a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro”.
Ao Deputado Marcio Alvino
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.654/14 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 923/2014) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária do Povo de Dom
Viçoso a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Dom Viçoso, Estado de Minas Gerais”.
Ao Deputado Marcos Rogério
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.079/13 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 499/2013) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente de Igarapé Miri
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Igarapé Miri, Estado do Pará”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.503/14 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 768/2013) – que “aprova o ato que outorga concessão à X-Mediagroup S/A para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens, no Município de Mâncio Lima, Estado do Acre”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.526/14 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 850/2014) – que “aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de Bagre – ARCB a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Bagre, Estado do Pará”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.647/14 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 871/2014) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Bom Jesus de Comunicação
e Cultura – ABJDCC a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Bom Jesus do Tocantins, Estado do Tocantins”.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 4/15 – Do Sr. André Figueiredo – que “altera o art. 76 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”
Ao Deputado Max Filho
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 931/13 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 318/2013) – que “aprova o ato que autoriza a União Comunitária de Realengo e Adjacências a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.549/14 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 791/2014) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Presidente
Epitácio FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.551/14 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 785/2014) – que “aprova o ato que autoriza a Associação e Rádio Comunitária Amigos
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Bairro dos Prados Satélite a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Peruíbe, Estado de São Paulo”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.561/14 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 838/2014) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Rádio Difusão de
Riacho dos Machados a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Riacho dos Machados, Estado de Minas Gerais”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.592/14 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 821/2014) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e Comunitária de Inúbia
Paulista a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Inúbia Paulista, Estado de São Paulo”.
Ao Deputado Ricardo Barros
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.365/13 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 421/2013) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Pejuçara a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município
de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul”.
Ao Deputado Rodrigo Pacheco
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 8/15 – Do Sr. Arnaldo Jordy – que “acrescenta o § 7º ao
art. 155 da Constituição Federal”.
Ao Deputado Rogério Rosso
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 866/13 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 339/2013) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Cultural de Arenópolis a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município
de Arenópolis, Estado de Goiás”.
Ao Deputado Rossoni
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.640/14 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 841/2014) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Rádio Itati a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Itati, Estado do Rio Grande do Sul”.
Ao Deputado Silas Câmara
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.646/14 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 868/2014) – que “aprova o ato que autoriza a Associação de Difusão Comunitária Portal
do Jalapão – ADCPDJ a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Lizarda, Estado do Tocantins”.
Ao Deputado Veneziano Vital do Rêgo
PROJETO DE LEI Nº 727/15 – Do Sr. Osmar Serraglio – que “altera a Lei nº 8.935, de 18 de novembro de
1994, que “Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro””
Ao Deputado Wellington Roberto
PROJETO DE LEI Nº 3.744/08 – Do Sr. Eliene Lima – que “torna obrigatório o uso de aparelho limitador
de velocidade por todos os veículos do transporte público coletivo”. (Apensado: PL 5198/2009)
Sala da Comissão, em 26 de março de 2015.– Arthur Lira, Presidente.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) de relatoria:
Ao Deputado Flaviano Melo
PROJETO DE LEI Nº 7.898/14 – Do Sr. Carlos Bezerra – que “altera o art. 24 da Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, para estender o prazo exigido para a apresentação dos Planos de Mobilidade Urbana”.
PROJETO DE LEI Nº 145/15 – Do Sr. Carlos Bezerra – que “altera a Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de
1964, para tornar mais efetivo o funcionamento da comissão de representantes”.
Ao Deputado Hildo Rocha
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PROJETO DE LEI Nº 390/15 – Do Sr. Lelo Coimbra – que “ Acrescenta artigo à Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre formação permanente acerca
de mobilidade urbana”.
Sala da Comissão, em 26 de março de 2015.– Julio Lopes, Presidente.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, a seguinte designação de relatoria:
À Deputada Simone Morgado
PROJETO DE LEI Nº 7.755/10 – Do Senado Federal – Roberto Cavalcanti – (PLS 136/2009) – que “dispõe
sobre a profissão de artesão e dá outras providências”. (Apensados: PL 763/2011 (Apensados: PL 925/2011 e
PL 4544/2012) e PL 3795/2012)
Sala da Comissão, em 23 de março de 2015.– Soraya Santos, Presidente.
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, a seguinte designação de relatoria:
Ao Deputado Laudivio Carvalho
PL 6.701/2013 – Do Sr. Fabio Reis – que “Altera o art. 319-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 que institui o “Código Penal” para aumentar a pena pelo crime praticado por diretor de penitenciária
e/ou agente público que deixa de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio
ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.”
Sala da Comissão, em 26 de março de 2015 − Deputado José Priante, Presidente.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Ao Deputado Adelson Barreto
PROJETO DE LEI Nº 4.431/08 – Do Sr. Carlos Zarattini – que “dá nova redação ao caput do art. 14 da
Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, determinando novas normas para contratação do trabalhador safrista, a
correta aferição e medição de sua produção, bem como a obediência às normas existentes de proteção a sua
segurança e saúde e à legislação trabalhista e previdenciária em vigor”. (Apensado: PL 5638/2009)
Ao Deputado Alexandre Serfiotis
PROJETO DE LEI Nº 912/03 – Do Sr. Dr. Heleno – que “modifica o dispositivo da Lei nº 10.211, de 23 de
março de 2001, que alterou a Lei nº 9.434, de 04 de fevereiro de 1997, inserindo o § 3º no art. 10 para permitir
que a confecção da lista única de espera para transplantes passe a observar o grau de prioridade de emergência
médica”. (Apensados: PL 2745/2003, PL 4165/2004 (Apensados: PL 4320/2004 e PL 6877/2013), PL 7365/2006
(Apensado: PL 7674/2006), PL 387/2007 e PL 437/2007)
Ao Deputado Arnaldo Faria de Sá
PROJETO DE LEI Nº 7.260/02 – Do Sr. Lincoln Portela – que “dispõe sobre a manutenção de instalações
e equipamentos de sistema de climatização de ambientes”.
PROJETO DE LEI Nº 1.565/07 – Da Sra. Andreia Zito – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de banheiros públicos em agências bancárias e dá outras providências”. (Apensados: PL 1941/2007 (Apensados: PL
2881/2008 (Apensados: PL 3286/2008 (Apensados: PL 613/2011 (Apensado: PL 7352/2014) e PL 6666/2013) e PL
1045/2011) e PL 2778/2008 (Apensado: PL 4269/2008)), PL 680/2011 (Apensado: PL 1419/2011), PL 1188/2011,
PL 3685/2012 e PL 4270/2012)
PROJETO DE LEI Nº 3.064/08 – Do Sr. Cleber Verde – que “dá nova redação ao art. 1.524 do Código Civil, que dispõe sobre o rol de pessoas habilitadas a argüirem as causas suspensivas do casamento, incluindo
expressamente o ex-cônjuge, e acrescenta o parágrafo único, estabelecendo-se prazo para argüição de causa
suspensiva”.
À Deputada Benedita da Silva
PROJETO DE LEI Nº 7.670/06 – Do Sr. Chico Alencar – que “dispõe sobre a veiculação gratuita de informação educativa sobre o câncer pelas emissoras de rádio e televisão”.
Ao Deputado Carlos Gomes
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PROJETO DE LEI Nº 3.991/08 – Do Sr. Jefferson Campos – que “altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991, para acrescentar § 7º ao art. 55, a fim de conceder aos templos religiosos a isenção das contribuições
destinadas à seguridade social”. (Apensados: PL 3045/2011 e PL 5544/2013)
À Deputada Carmen Zanotto
PROJETO DE LEI Nº 2.231/99 – Do Sr. José Carlos Elias – que “obriga os responsáveis por “sites” provedores de informações na Internet a fornecer classificação indicativa do conteúdo veiculado”. (Apensados: PL
4426/2001 (Apensados: PL 1264/2003 e PL 7439/2010) e PL 2842/2003)
Ao Deputado Chico D’Angelo
PROJETO DE LEI Nº 1.331/03 – Do Sr. Chico Alencar – que “dispõe sobre mensagens educativas em
anúncios que sugerem a prática sexual”.
À Deputada Conceição Sampaio
PROJETO DE LEI Nº 6.454/05 – Do Sr. Milton Monti – que “obriga as aeronaves a portarem equipamentos de primeiros socorros e dá outras providências”. (Apensado: PL 2529/2007)
PROJETO DE LEI Nº 1.257/07 – Do Sr. Ciro Pedrosa – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas transportadoras orientarem os passageiros sobre a prevenção da trombose venosa profunda”.
À Deputada Cristiane Brasil
PROJETO DE LEI Nº 5.383/09 – Do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “altera a Lei nº 9.503 de 23 setembro
de 1997- Código de Trânsito Brasileiro – para determinar que o valor da taxa para renovação do Exame de Aptidão Física e Mental será gratuita ao condutor com mais de sessenta e cindo anos de idade”. (Apensado: PL
6865/2010 (Apensado: PL 432/2011))
Ao Deputado Darcísio Perondi
PROJETO DE LEI Nº 4.653/94 – Do Sr. Paulo Paim – que “dispõe sobre a jornada de trabalho de 40 horas semanais” (Apensados: PL 610/1999, PL 948/1999 (Apensado: PL 5244/2001), PL 1115/1995 (Apensados: PL
2985/1997 (Apensado: PL 2527/2011), PL 7460/2002 e PL 3243/2008), PL 1242/1999 (Apensado: PL 5795/2013),
PL 1644/1999, PL 2409/2000 (Apensados: PL 5436/2001 e PL 1567/2003), PL 2658/2000 (Apensados: PL
6340/2002 e PL 5700/2013 (Apensado: PL 6071/2013)), PL 2719/1997 (Apensado: PL 3129/1997), PL 2767/2000
(Apensados: PL 5007/2001, PL 6938/2002 e PL 3975/2012), PL 3128/2000, PL 3244/1997, PL 3249/1997 (Apensado: PL 4597/2012), PL 3260/2000, PL 3510/2000, PL 3641/2000, PL 3812/2000, PL 3948/1997 (Apensado: PL
8055/2011), PL 7477/2002, PL 2334/1996 (Apensado: PL 3783/2004 (Apensados: PL 6991/2006 e PL 6142/2009)),
PL 342/2003 (Apensados: PL 8057/2011, PL 4460/2012 (Apensado: PL 5595/2013), PL 5617/2013, PL 5746/2013
e PL 5909/2013), PL 7689/2006 (Apensado: PL 812/2015), PL 2838/2008, PL 3344/2008, PL 7663/2006 (Apensados: PL 160/2007, PL 2381/2007 e PL 5769/2009), PL 3603/2008, PL 3610/2008 (Apensado: PL 6273/2009), PL
5293/2009, PL 7929/2010, PL 7931/2010, PL 336/2011, PL 3519/2012, PL 6232/2009, PL 5757/2013, PL 5793/2013,
PL 6141/2013 e PL 726/2015)
PROJETO DE LEI Nº 664/07 – Do Sr. Manoel Junior – que “obriga as empresas privadas que operem Planos de Assistência à Saúde a disporem de centrais de atendimento funcionando durante as 24 (vinte e quatro)
horas do dia”.
PROJETO DE LEI Nº 3.568/08 – Do Sr. Eduardo Cunha – que “assegura o livre acesso do portador de deficiência visual a locais públicos e privados de quaisquer natureza, bem como em qualquer meio de transporte,
acompanhado de seu cão guia”. (Apensados: PL 2076/2011, PL 3444/2012 e PL 5443/2013)
Ao Deputado Diego Garcia
PROJETO DE LEI Nº 1.067/07 – Do Sr. Miguel Martini – que “institui procedimentos para identificação e
segurança de recém-nascido nos hospitais e nas maternidades públicas”. (Apensados: PL 1988/2007 (Apensado: PL 4603/2012), PL 4456/2008, PL 2338/2011, PL 4628/2012, PL 7351/2014 e PL 853/2015)
PROJETO DE LEI Nº 4.237/08 – Do Sr. Sandes Júnior – que “obriga os funcionários de creches particulares
e outras entidades de atendimento conveniadas com o Poder Público a notificação dos casos de violência contra
a criança e adolescente aos Conselhos Tutelares, nos termos do art. 13 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990,
e dá outras providências”. (Apensado: PL 7728/2010 (Apensados: PL 1941/2011, PL 1960/2011 e PL 2091/2011))
Ao Deputado Eduardo Barbosa
PROJETO DE LEI Nº 1.009/99 – Do Sr. Enio Bacci – que “autoriza a entrada de pessoas ostomizadas pela
porta dianteira dos veículos de transporte coletivo e dá outras providências”.
À Deputada Flávia Morais
PROJETO DE LEI Nº 48/07 – Do Sr. Neilton Mulim – que “dá nova redação ao inciso V do art. 53, da Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente”.
À Deputada Geovania de Sá
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PROJETO DE LEI Nº 4.480/08 – Do Sr. Roberto Britto – que “altera a Lei nº 9.434, de 04 fevereiro de 1997,
e garante as informações sobre a importância e os benefícios da doação do sangue do cordão umbilical e a
divulgação dos mesmos”.
À Deputada Jandira Feghali
PROJETO DE LEI Nº 1.402/99 – Do Sr. Dr. Evilásio – que “modifica a Lei nº 9.294, de 15 de julho de
1996, estabelecendo restrições à propaganda de medicamentos e terapias”. (Apensados: PL 2117/1999, PL
2191/1999, PL 2880/2000, PL 3513/2000, PL 3752/2000, PL 5532/2001, PL 4572/2001, PL 1739/1999 (Apensado: PL 2322/2000), PL 5211/2005, PL 7571/2006, PL 3511/2008, PL 5729/2009 (Apensado: PL 404/2011), PL
5924/2009, PL 6724/2010 e PL 4286/2012)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.666/14 – Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional – (MSC 339/2014) – que “aprova o texto do Acordo de Previdência Social entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da Coreia, assinado em Brasília, em 22 de novembro de 2012”.
Ao Deputado Jorge Solla
PROJETO DE LEI Nº 3.055/04 – Do Sr. Neucimar Fraga – que “cria o Programa Nacional de Coleta, Armazenamento, Exame e Transplante de células originárias de sangue de cordão umbilical e dá outras providências”.
(Apensados: PL 4555/2004, PL 7216/2006, PL 2458/2007, PL 3322/2012 e PL 3786/2012)
À Deputada Leandre
PROJETO DE LEI Nº 3.963/08 – Do Sr. Valdir Colatto – que “dispõe sobre a consideração do trabalho
voluntário em instituições de assistência educacional e social para fins de integralização curricular dos cursos
de graduação”.
Ao Deputado Luiz Carlos Busato
PROJETO DE LEI Nº 5.359/09 – Do Sr. Mauro Nazif – que “dispõe sobre o exercício da profissão farmacêutica e do piso salarial profissional da categoria, e dá outras providências”. (Apensados: PL 3539/2012 e PL
4156/2012)
Ao Deputado Mandetta
PROJETO DE LEI Nº 1.444/07 – Do Sr. Jorge Tadeu Mudalen – que “dispõe sobre a prática de tatuagem
e “piercing””. (Apensados: PL 2104/2007, PL 4298/2012 e PL 6505/2013)
PROJETO DE LEI Nº 4.234/08 – Do Sr. Sandes Júnior – que “dispõe sobre a criação do Programa Nacional
de Prevenção e Combate ao Câncer de Pele, da Semana Nacional de Prevenção e Combate ao Câncer de Pele,
da obrigatoriedade de distribuição gratuita de protetor solar, pelo Sistema Único de Saúde – SUS, e dá outras
providências”. (Apensados: PL 4381/2008, PL 7337/2010, PL 7523/2010 e PL 3001/2011)
PROJETO DE LEI Nº 5.061/09 – Do Sr. Antônio Roberto – que “acrescenta parágrafo único ao art. 166
da Consolidação das Leis do Trabalho, para obrigar o fornecimento de protetor solar aos empregados cujas
atividades são desempenhadas a céu aberto”. (Apensados: PL 5864/2009, PL 3633/2012, PL 4027/2012 e PL
4660/2012 (Apensado: PL 6319/2013))
Ao Deputado Marcus Pestana
PROJETO DE LEI Nº 7.398/02 – Do Sr. Aloysio Nunes Ferreira – que “altera o art. 9º da Lei nº 9.434, de 1997”.
PROJETO DE LEI Nº 5.312/05 – dos Srs. Luiz Carlos Hauly e Rafael Guerra – que “dispõe sobre a criação
do Fundo Nacional de Financiamento da Saúde – FUNPROSUS e dá outras providências”.
Ao Deputado Mário Heringer
PROJETO DE LEI Nº 4.524/08 – Do Sr. Jefferson Campos – que “estabelece limites de intensidade sonora
para tocadores pessoais de música em formato digital”.
Ao Deputado Misael Varella
PROJETO DE LEI Nº 3.964/08 – Do Sr. Valdir Colatto – que “acrescenta artigo à Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, para estabelecer a obrigatoriedade de se anotar na carteira de trabalho o cartão de vacinação
do empregado”.
Ao Deputado Odorico Monteiro
PROJETO DE LEI Nº 206/03 – Do Sr. Roberto Magalhães – que “acrescenta um parágrafo ao art. 482 da
Consolidação das Leis do Trabalho, versando sobre a justa causa na rescisão de contrato de trabalho em caso
de alcoolismo”.
Ao Deputado Paulo Foletto
PROJETO DE LEI Nº 2.612/07 – Do Sr. Pepe Vargas – que “introduz o Código de Ética da programação
televisiva e dá outras providências”. (Apensados: PL 4220/2008 e PL 2803/2011)
Ao Deputado Pompeo de Mattos
PROJETO DE LEI Nº 1.044/07 – Da Sra. Luiza Erundina – que “acrescenta dispositivo na Lei nº 8.213, de
1991”.
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À Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende
PROJETO DE LEI Nº 2.051/96 – Do Sr. Ricardo Barros – que “dispõe sobre a assistência médica, hospitalar e educacional gratuita aos ex-combatentes e a seus dependentes, prevista no inciso IV do artigo 53 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias”. (Apensados: PL 2712/2000 e PL 4785/2009)
PROJETO DE LEI Nº 4.389/04 – Do Sr. João Campos – que “dispõe sobre a gratuidade do traslado interestadual de cadáveres ou restos mortais humanos, bem como de órgãos e tecidos humanos para fins de
transplante, por empresas brasileiras de transporte aéreo”.
À Deputada Rosangela Gomes
PROJETO DE LEI Nº 3.928/08 – Do Sr. Júlio Delgado – que “acrescenta parágrafo único ao art. 151, da
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991”.
À Deputada Shéridan
PROJETO DE LEI Nº 1.879/07 – Do Sr. Sebastião Bala Rocha – que “dispõe sobre a Seguridade Social, cirurgias reparadoras e direitos trabalhistas às vítimas de escalpelamento nos acidentes com eixos dos motores
de embarcações em todo Território Nacional”. (Apensado: PL 3397/2012)
Ao Deputado Sibá Machado
PROJETO DE LEI Nº 4.151/08 – Do Sr. Cleber Verde – que “acrescenta alíneas ao art. 11, inciso VII, para
conceder aos garimpeiros e feirantes a condição de segurado especial e altera o art. 143 para estipular o tempo
de concessão, ambos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991”. (Apensado: PL 7340/2010)
Ao Deputado Walney Rocha
PROJETO DE LEI Nº 714/07 – Do Sr. Deley – que “estabelece a obrigatoriedade de advertência na embalagem e na bula de medicamentos da existência de substâncias consideradas “doping” no esporte”.
Ao Deputado Zeca Cavalcanti
PROJETO DE LEI Nº 2.639/00 – Do Sr. Alex Canziani – que “dispõe sobre a atividade de curta duração
em propriedades rurais”.
Sala da Comissão, em 26 de março de 2015.– Antonio Brito, Presidente.
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” e apensadas. (PEC 215/2000 – Demarcação de Terras Indígenas)
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Designo relator da PEC215/00 – 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” e apensadas. (PEC 215/2000 – Demarcação de Terras Indígenas), o seguinte Deputado:
Relator: Deputado OSMAR SERRAGLIO (PMDB/PR)
Sala da Comissão, em 17 de março de 2015.– Deputado Nilson Leitão, Presidente.
PARECERES
DESPACHO DO PRESIDENTE
PUBLICAÇÃO DE PARECER DE COMISSÃO
PL Nº 3.728-B/2012 – CDEIC
PL Nº 4.943-A/2013 – CAPADR
PRESIDÊNCIA/SGM
Publique-se.
Em 26/03/15.– Eduardo Cunha, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 3.728-B, DE 2012
(Do Sr. Ariosto Holanda e outros)
Dispõe sobre o apoio tecnológico a micro e pequenas empresas e dá outras providências;
tendo parecer: da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, pela apro-
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vação (relator: DEP. ELIENE LIMA); e da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e
Comércio, pela aprovação (relator: DEP. MANDETTA).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA; DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO; FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 54 RICD) 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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
I – Relatório
Trata-se de projeto de lei oferecido pelo CONSELHO DE ALTOS ESTUDOS E AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA
como parte das conclusões do estudo realizado por aquele órgão denominado “Assistência Tecnológica às Micro e Pequenas Empresas”.
A proposta em tela altera a atual legislação, em particular a Lei nº 10.973, de 2004 – a “Lei da Inovação”,
visando a estabelecer estímulo adicional ao apoio tecnológico disponível às microempresas e empresas de
pequeno porte.
O texto é composto de doze artigos, distribuídos por quatro seções. A primeira seção define a política
de apoio tecnológico às micro e pequenas empresas, atualizando as definições utilizadas na Lei de Inovação
de forma a adequá-las a essa nova política.
Já a segunda seção, que trata do apoio tecnológico em si, estende as ações promovidas pela rede federal de ensino superior e de pesquisa tecnológica às ações de empreendedorismo tecnológico, determinando
que tais ações sejam conduzidas prioritariamente por instituições federais de ensino profissionalizante (IFETs) e
também prevê o aporte de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT – para custear essas iniciativas.
A terceira seção, por seu turno, trata dos incentivos e do custeio ao apoio tecnológico, define o montante
anual a ser aplicado nas atividades de apoio tecnológico complementar – 3% das receitas do FAT – e a forma de
aplicação desses recursos. Insere, ainda, dispositivo da Lei nº 11.196, de 2005 (Lei do Bem) possibilitando que as
micro e pequenas empresas se beneficiem da equalização de taxas de juros nos empréstimos concedidos por
instituições oficiais, quando o recurso for destinado à contratação ou realização de pesquisas. Finalmente, estabelece que a modalidade não reembolsável dos recursos do Fundo nacional de Desenvolvimento Científico e
tecnológico – FNDCT – possa ser aplicada, também, na instalação e custeio de Centros Vocacionais Tecnológicos.
A quarta seção, por fim, trata das disposições finais, modificando dispositivos da Lei nº 11.892, de 2008,
que trata dos IFETs, incluindo entre suas finalidades e objetivos a realização de apoio tecnológico e de prestação de serviços tecnológicos a microempresas e empresas de pequeno porte.
Justificam os ilustres autores que entre as oportunidades de aperfeiçoamento do apoio tecnológico às
micro e pequenas empresas, a principal e talvez mais importante seja a necessidade de coordenação dessas
atividades na forma de redes de instituições qualificadas e equipadas para prestar tais serviços. Tal esforço deve
ser empreendido em grande escala e abrangência geográfica para assegurar uma transferência de tecnologia
em massa ao segmento empresarial de pequeno porte, o que demanda o forte envolvimento dos institutos
de educação profissional, científica e tecnológica, criados pela Lei nº 11.892, de 2008, e presentes em todos
os estados.
A matéria foi apreciada pela douta Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, onde
recebeu parecer pela aprovação, e, após o escrutínio dessa Comissão, será analisada pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania, em caráter conclusivo, em regime de tramitação
ordinário.
Não foram apresentadas emendas no prazo regimental.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Cabe à Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio proferir parecer sobre o mérito
econômico da matéria em tela.
O projeto de lei em epígrafe tem como objetivo oferecer às microempresas e empresas de pequeno
porte um pacote de benefícios que seja capaz de promover os investimentos em pesquisa tecnológica e em
projetos de incorporação de inovações para esse segmento econômico.
Tal iniciativa é altamente louvável, oriunda de um longo processo de debate, maturação de ideias e agregação de contribuições, que foi realizado no âmbito do Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica dessa
Casa, e reflete, de uma maneira geral, o anseio da sociedade brasileira em potencializar o desempenho do seg-
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mento das micro e pequenas empresas, responsável por grande parte dos empregos gerados no País e fundamental para a condução de um processo de crescimento sustentável com distribuição de renda e justiça social.
De fato, uma visão estratégica do desenvolvimento das microempresas e empresas de pequeno porte,
além do tratamento diferenciado e favorecido nas dimensões tributária e financeira, não pode prescindir de
uma abordagem semelhante em relação à incorporação de inovações tecnológicas, pesquisa e desenvolvimento, com vistas à elevação da produtividade e da competitividade do setor.
Nesse sentido, a iniciativa foi muito feliz em diagnosticar as restrições de acesso das pequenas e microempresas às inovações e suas dificuldades em incorporá-las no desenvolvimento de produtos e processos. A
necessidade de estruturação e coordenação de um sistema de apoio às inovações focado no segmento não só
é urgente, como fundamental para sua adaptação à economia moderna e seus desafios.
A proposta estabelece a coordenação dos IFETs, que dá capilaridade à informação de forma a atingir regiões geográficas mais remotas, cria arcabouço jurídico para a sua atuação e reserva recursos do FAT para tal fim.
De outra parte, autoriza a aplicação de recursos do FNDCT na manutenção da estrutura de Centros Vocacionais Tecnológicos e promove ações que estimulam iniciativas das próprias microempresas e empresas de
pequeno porte, reduzindo seus custos de inovação e pesquisa.
Essas ações, em conjunto, são capazes de dar impulso ao segmento em um momento em que o país atravessa um custoso processo de desindustrialização e enfrenta restrições de natureza competitiva nos mercados
internacionais. Exatamente porque caracteriza uma solução estrutural e abrangente, a iniciativa é capaz de promover a potencialização tecnológica do segmento de micro e pequenas empresas, uma estratégia fundamental a médio e longo prazo para garantir uma inserção da economia brasileira no rol das nações desenvolvidas.
Diante do exposto, consideramos a proposição meritória do ponto de vista econômico e votamos pela
aprovação do Projeto de Lei nº 3.728, de 2012.
Sala da Comissão, em 10 de dezembro de 2014.– Deputado Mandetta, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou o Projeto de Lei nº 3.728/2012, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Mandetta.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Augusto Coutinho – Presidente, Sebastião Bala Rocha – Vice-Presidente, Antonio Balhmann, Rebecca
Garcia, Renato Molling, Ronaldo Zulke, Davi Alves Silva Júnior, Fernando Torres, Guilherme Campos, Laercio
Oliveira, Luiz Nishimori, Mandetta, Marco Tebaldi e Pedro Eugênio.
Sala da Comissão, em 10 de dezembro de 2014. – Deputado Augusto Coutinho, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 4.943-A, DE 2013
(Do Sr. Zé Silva)
Institui a Política Nacional de Promoção da Qualidade de Vida no Campo – PAC Rural e dá
outras providências; tendo parecer da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural, pela aprovação, com substitutivo (relator: DEP. DOMINGOS SÁVIO).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO
RURAL; FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) 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 AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
I – Relatório
O Projeto de Lei nº 4.943, de 2013, de iniciativa do nobre deputado Zé Silva, visa suprir as carências encontradas no meio rural, tanto em infraestrutura quanto em políticas públicas, objetivando elevar a qualidade
de vida das pessoas que vivem na área rural.
Segundo o autor, o espaço geográfico brasileiro é dominado pelas áreas rurais, nas quais se dão a produção de matéria prima para a indústria de alimentos, a produção de fibras e biomassa, a mineração, entre
outros. Ressalta, ainda, que o campo sofre com a ausência de políticas públicas e sociais em face do modelo
de desenvolvimento rural experimentado em nosso país, concentrando o olhar estatal essencialmente nas

414

Sexta-feira 27

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2015

grandes cidades. Dessa forma, as escolas mais bem estruturadas, os espaços para prática de esportes, o acesso
à energia elétrica e a internet, concentram-se nos centros urbanos.
O autor busca proporcionar um país mais justo e igualitário ao instituir a Política Nacional de Promoção
de Qualidade de Vida no Campo-PAC Rural, proporcionando o acesso à população rural à inúmeras conquistas
sociais que hoje ficam restritas nas grandes cidades.
Para tanto, propõe a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável – FNDRS, com a
finalidade de assegurar à população rural o acesso aos direitos sociais, de cidadania e do trabalho, por meio
de políticas públicas.
Segundo o despacho de distribuição, o projeto de lei deverá ser apreciado pelas Comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (mérito); de Finanças e Tributação (art. 54 do RICD)
e de Constituição e Justiça e de Cidadania (art. 54 do RICD). As proposições tramitam em regime ordinário e
estão sujeitas à apreciação conclusiva pelas Comissões, nos termos do art. 24, inciso II, do Regimento Interno.
Decorrido o prazo regimental, nesta Comissão, não foram apresentadas emendas ao projeto.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Compete a esta egrégia Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural,
nesta oportunidade, deliberar quanto ao mérito da proposta.
O nobre deputado Zé Silva na justificação do projeto de sua autoria salientou que a dignidade de vida
de uma população pode ser avaliada pela quantidade e qualidade dos bens e serviços públicos a ela disponibilizados.
Hoje, é perceptível que as políticas públicas dos Estados e Municípios não têm chegado de forma satisfatória para a população rural, visto que a falta de infraestrutura na escola, atendimento à saúde e apoio técnico
na agricultura são exemplos de descaso e ineficiência dos órgãos responsáveis no âmbito rural.
Nesse contexto, em observância ao princípio constitucional da Dignidade da Pessoa Humana e o principio da Isonomia, faz-se necessária a criação de norma pelo Parlamento para sanear a situação de desigualdade
ventilada e garantir política estrutural permanente de melhoria da qualidade de vida no campo. No entanto,
cumpre ressaltar que a sigla PAC é utilizada pelo Governo para caracterizar um projeto especifico de aceleração do crescimento do país, estando essencialmente vinculado a um período abrangido pelo programa, como
forma de tentar evitar uma crise do crescimento, o que também terminou não surtindo o efeito esperado. Por
outro lado o programa previsto no projeto é voltado a um programa de Estado não a um programa de Governo, não podendo restringir-se a determinada situação econômica de crescimento do país. Assim entendemos
apropriado dar uma denominação fixa, definitiva, em lugar de um nome de fantasia vinculado a determinado
Governo ou época.
Assim, verifica-se que o projeto de lei em tela satisfaz o interesse público ao proporcionar à população
rural brasileira melhor qualidade de vida e condições dignas de sobrevivência. No entanto, entendemos que
o mérito da proposição carece de oportunas adequações.
O novo texto, na forma do Substitutivo apresentado, trata de adequar a sigla do programa a uma política
de estado, além de ampliar as linhas de crédito para que alcance também as instituições públicas de fomento
dos estados, não restringindo às federais, como propõe o projeto original. Assim, os bancos públicos de fomento federal e dos estados poderão atuar como agentes operadores do Fundo Nacional para o Desenvolvimento
Rural Sustentável – FNDRS, ampliando a capilaridade de ação do programa.
Outra adequação foi a previsão para que dotações consignadas no orçamento da União sejam consideradas como recursos do FNDRS.
Com base no exposto, voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.943, de 2013, na forma do substitutivo apresentado.
Sala da Comissão, em 8 de dezembro de 2014.– Deputado Domingos Sávio – PSDB/MG, Relator.
SUBSTITUTIVO GLOBAL AO PROJETO
DE LEI Nº 4.943, DE 2013.
Institui a Política Nacional de Promoção da Qualidade de Vida no Campo – PRO Rural e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Promoção da Qualidade de Vida no Campo-PRO Rural, com
os objetivos de:
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I – assegurar que as populações rurais tenham atendidos os seus direitos sociais, de cidadania e do
trabalho;
II – integrar as ações locais, regionais e nacionais, visando aperfeiçoar a aplicação dos recursos financeiros para o meio rural;
III – disciplinar a ocupação rural de forma a harmonizar o desenvolvimento econômico com a manutenção do equilíbrio ecológico;
IV – garantir o saneamento básico e habitação rural;
V – garantir a recuperação e construção de infraestrutura para escoamento da produção e locomoção dos moradores a exemplo das estradas vicinais;
VI – garantir educação de qualidade com infraestruturas dignas que potencializem o processo ensino-aprendizagem;
VII – assegurar infraestrutura para lazer e acesso a inovações tecnológicas;
VIII- promover e resgatar a cultura tradicional local;
IX – desenvolver práticas agrícolas sustentáveis, incentivando o estabelecimento de práticas de irrigação, com redução significativa do consumo e desperdício de água;
X – garantir atividades econômicas a partir do uso sustentável da propriedade rural;
XI – fomentar a conservação e uso sustentável da agrobiodiversidade e;
XII – proporcionar a criação e operacionalização de cooperativas agrícolas.
Parágrafo Único: A Política Nacional de Promoção da Qualidade de Vida no Campo-PRO Rural será implementada de modo articulado e integrado com outras políticas públicas.
Art. 2º A Política Nacional de Promoção da Qualidade de Vida no Campo-PRO Rural, fundamenta-se nos
seguintes princípios:
I – direito a segurança alimentar;
II – direito ao usufruto pela população rural, dos benefícios gerados pela tecnologia;
III – direito à geração, adaptação e transferência de conhecimentos tecnológicos;
IV – direito ao conhecimento é a educação no campo.
Art. 3º Compete ao Poder Público, no âmbito da Política Nacional de Promoção da Qualidade de Vida
no Campo-PRO Rural:
I – definir planos de ações regionais e nacionais com a participação de órgão estaduais e municipais
para o desenvolvimento rural;
II – capacitar os agentes para execução das ações de acompanhamento dos objetivos instituídos por
esta Lei;
III – estabelecer estratégias de fortalecimento da cadeia produtiva dos produtos agrícolas da agricultura familiar e não familiar, com o objetivo de aumentar o valor agregado com vistas ao mercado
regional, nacional e internacional;
IV – estabelecer programas de assistência técnica e extensão rural;
V – desenvolver incentivos econômicos ás atividades sustentáveis.
Art. 4º Fica criado o Fundo Nacional para o Desenvolvimento Rural Sustentável- FNDRS, com finalidade
de assegurar que as populações rurais tenham atendidos os seus direitos sociais, de cidadania e do trabalho,
por meio de políticas públicas.
Art. 5º O FNDRS é um fundo de natureza contábil e financeira com o objetivo de constituir fonte de recursos para o desenvolvimento rural sustentável nas seguintes áreas:
I – saneamento básico rural;
II – habitação e educação rural;
IIi – fortalecimento de práticas agroecológicas;
IV – promoção e resgate da cultura tradicional local;
V – desenvolvimento de práticas agrícolas sustentáveis;
VI – atividades econômicas desenvolvidas a partir do uso sustentável
da propriedade rural;
VII – criação e operacionalização de cooperativas agrícolas;
VIII- recuperação e construção de estradas vicinais;
IX- Infraestrutura de lazer e acesso a inovação tecnológica.
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Parágrafo Único. Os recursos do FNDRS disponíveis para atender ao disposto no caput deverão ser direcionados, prioritariamente, para ações localizadas em áreas de produção rural, vinculadas ao combate à pobreza e ao objetivo de reduzir as desigualdades regionais no que diz respeito à atividade rural.
Art. 6º Constituem recursos do FNDRS:
I – recursos decorrentes de acordos, ajustes, contratos e convênios celebrados entre órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal;
II – doações realizadas por entidades nacionais e internacionais, públicas ou privadas;
III – os resultados de aplicações financeiras sobre suas disponibilidades;
IV – recursos de captação junto às agências bilaterais e multilaterais sob a forma de doação;
V – os recursos consignados pelo orçamento da União; e
VI – outros recursos destinados ao FNDRS por lei.
Art. 7º O FNDRS será dirigido pelo Comitê Gestor (CG), que o coordenará com competência deliberativa
em assuntos estratégicos relacionados a programas e projetos relacionados às áreas definidas no art. 2º.
§ 1º A composição do Comitê Gestor (CG) será definida por lei específica assegurada participação de representantes dos órgãos e entidades das diferentes esferas de governo, relacionados ao desenvolvimento rural
sustentável e por representantes da sociedade civil organizada, mantendo a paridade entre os dois setores.
Art. 8º A política de investimentos do FNDRS será definida pelo Comitê de Gestão Financeira (CGF) e sua
composição será determinada por regulamentação específica.
§ 1º A política de investimentos do FNDRS deverá buscar a rentabilidade, a segurança e a liquidez de
suas aplicações e assegurar a sua sustentabilidade econômica e financeira para o cumprimento das finalidades definidas no art. 2º.
Parágrafo Único. Os recursos externos captados pelo FNDRS deverão ser aplicados e investidos, preferencialmente, em ativos no exterior, com a finalidade de evitar pressões adicionais sobre a taxa de câmbio do País.
Art. 9º Os recursos do FNDRS para aplicação relacionada às destinações a que se refere o art. 2º deverão
ser os resultantes do retorno sobre o principal.
Parágrafo Único. O Comitê de Gestão Financeira do Fundo poderá autorizar a utilização de até dez por
cento do valor do principal, para aplicação em programas e projetos em conformidade com os objetivos do
FNDRS referidos no art. 2º, na etapa inicial de formação de poupança do Fundo.
Art. 10º As despesas relativas à operacionalização do Comitê Gestor (CG) e Comitê Gestor Financeiras
(CGF), serão custeadas pelo próprio FNDRS.
§ 1º Aos membros do Comitê Gestor (CG) e Comitê Gestor Financeiro (CGF) não caberá qualquer tipo de
remuneração pelo desempenho de suas funções.
Art. 11 Cabe ao CGF definir:
I – o montante a ser resgatado anualmente do FNDRS, assegurada sua sustentabilidade financeira;
II – a rentabilidade mínima esperada;
III – o tipo e o nível de risco que poderão ser assumidos na realização dos investimentos, bem como
as condições para que o nível de risco seja minimizado;
IV – os percentuais, mínimo e máximo, de recursos a serem investidos no exterior e no País;
V – a capitalização mínima a ser atingida antes de qualquer transferência para as finalidades e os
objetivos definidos nesta Lei.
Art. 12 A União, a critério do CGF, poderá contratar instituições financeiras federais e estaduais de fomento
para atuarem como agentes operadores do FNDRS, as quais farão jus à remuneração pelos serviços prestados.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, em 08 de dezembro de 2014.– Deputado Domingos Sávio – PSDB/MG, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei nº 4.943/2013, com substitutivo, nos termos do Parecer
do Relator, Deputado Domingos Sávio.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Irajá Abreu – Presidente, Heuler Cruvinel e Nilson Leitão – Vice-Presidentes, Abel Mesquita Jr., Adilton Sachetti, André Abdon, Assis do Couto, Beto Faro, Bohn Gass, Celso Maldaner, César Messias, Dilceu Sperafico, Evair
de Melo, Evandro Rogerio Roman, Francisco Chapadinha, Heitor Schuch, Hélio Leite, Jerônimo Goergen, João
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Daniel, Jony Marcos, Kaio Maniçoba, Luis Carlos Heinze, Luiz Cláudio, Luiz Nishimori, Marcelo Castro, Marcon,
Nelson Meurer, Newton Cardoso Jr, Odelmo Leão, Onyx Lorenzoni, Pedro Chaves, Raimundo Gomes de Matos,
Ricardo Teobaldo , Roberto Balestra, Rogério Peninha Mendonça, Sérgio Moraes, Tereza Cristina, Valdir Colatto,
Valmir Assunção, Zé Carlos, Zé Silva, Zeca do Pt, Afonso Motta, Alexandre Baldy, José Nunes, Lucio Mosquini,
Márcio Marinho, Marcos Montes, Nilton Capixaba, Remídio Monai, Rocha e Vicentinho Júnior.
Sala da Comissão, em 18 de março de 2015.– Deputado Irajá Abreu, Presidente.
SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Promoção da Qualidade de Vida no Campo-PRO Rural, com
os objetivos de:
I – assegurar que as populações rurais tenham atendidos os seus direitos sociais, de cidadania e do
trabalho;
II – integrar as ações locais, regionais e nacionais, visando aperfeiçoar a aplicação dos recursos financeiros para o meio rural;
III – disciplinar a ocupação rural de forma a harmonizar o desenvolvimento econômico com a manutenção do equilíbrio ecológico;
IV – garantir o saneamento básico e habitação rural;
V – garantir a recuperação e construção de infraestrutura para escoamento da produção e locomoção dos moradores a exemplo das estradas vicinais;
VI – garantir educação de qualidade com infraestruturas dignas que potencializem o processo ensino-aprendizagem;
VII – assegurar infraestrutura para lazer e acesso a inovações tecnológicas;
VIII – promover e resgatar a cultura tradicional local;
IX – desenvolver práticas agrícolas sustentáveis, incentivando o estabelecimento de práticas de irrigação, com redução significativa do consumo e desperdício de água;
X – garantir atividades econômicas a partir do uso sustentável da propriedade rural;
XI – fomentar a conservação e uso sustentável da agrobiodiversidade e;
XII – proporcionar a criação e operacionalização de cooperativas agrícolas.
Parágrafo único: A Política Nacional de Promoção da Qualidade de Vida no Campo-PRO Rural será implementada de modo articulado e integrado com outras políticas públicas.
Art. 2º A Política Nacional de Promoção da Qualidade de Vida no Campo-PRO Rural fundamenta-se nos
seguintes princípios:
I – direito a segurança alimentar;
II – direito ao usufruto pela população rural, dos benefícios gerados pela tecnologia;
III – direito à geração, adaptação e transferência de conhecimentos tecnológicos;
IV – direito ao conhecimento e a educação no campo.
Art. 3º Compete ao Poder Público, no âmbito da Política Nacional de Promoção da Qualidade de Vida
no Campo-PRO Rural:
I – definir planos de ações regionais e nacionais com a participação de órgãos estaduais e municipais para o desenvolvimento rural;
II – capacitar os agentes para execução das ações de acompanhamento dos objetivos instituídos
por esta Lei;
III – estabelecer estratégias de fortalecimento da cadeia produtiva dos produtos agrícolas da agricultura familiar e não familiar, com o objetivo de aumentar o valor agregado com vistas ao mercado
regional, nacional e internacional;
IV – estabelecer programas de assistência técnica e extensão rural;
V – desenvolver incentivos econômicos às atividades sustentáveis.
Art. 4º Fica criado o Fundo Nacional para o Desenvolvimento Rural Sustentável – FNDRS, com a finalidade
de assegurar que as populações rurais tenham atendidos os seus direitos sociais, de cidadania e do trabalho,
por meio de políticas públicas.
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Art. 5º O FNDRS é um fundo de natureza contábil e financeira com o objetivo de constituir fonte de recursos para o desenvolvimento rural sustentável nas seguintes áreas:
I – saneamento básico rural;
II – habitação e educação rural;
III – fortalecimento de práticas agroecológicas;
IV – promoção e resgate da cultura tradicional local;
V – desenvolvimento de práticas agrícolas sustentáveis;
VI – atividades econômicas desenvolvidas a partir do uso sustentável da propriedade rural;
VII – criação e operacionalização de cooperativas agrícolas;
VIII – recuperação e construção de estradas vicinais;
IX – Infraestrutura de lazer e acesso a inovação tecnológica.
Parágrafo único. Os recursos do FNDRS disponíveis para atender ao disposto no caput deverão ser direcionados, prioritariamente, para ações localizadas em áreas de produção rural, vinculadas ao combate à pobreza
e com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais no que diz respeito à atividade rural.
Art. 6º Constituem recursos do FNDRS:
I – recursos decorrentes de acordos, ajustes, contratos e convênios celebrados entre órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal;
II – doações realizadas por entidades nacionais e internacionais, públicas ou privadas;
III – os resultados de aplicações financeiras sobre suas disponibilidades;
IV – recursos de captação junto às agências bilaterais e multilaterais sob a forma de doação;
V – os recursos consignados pelo orçamento da União;
VI – outros recursos destinados ao FNDRS por lei.
Art. 7º O FNDRS será dirigido pelo Comitê Gestor (CG), que o coordenará com competência deliberativa
em assuntos estratégicos relacionados a programas e projetos relacionados às áreas definidas no art. 2º.
§ 1º A composição do Comitê Gestor (CG) será definida por lei específica assegurada participação de
representantes dos órgãos e entidades das diferentes esferas de governo, relacionados ao desenvolvimento rural sustentável e por representantes da sociedade civil organizada, mantendo a paridade entre os dois
setores.
Art. 8º A política de investimentos do FNDRS será definida pelo Comitê de Gestão Financeira (CGF) e sua
composição será determinada por regulamentação específica.
§ 1º A política de investimentos do FNDRS deverá buscar a rentabilidade, a segurança e a liquidez de
suas aplicações e assegurar a sua sustentabilidade econômica e financeira para o cumprimento das finalidades definidas no art. 2º.
§ 2º Os recursos externos captados pelo FNDRS deverão ser aplicados e investidos, preferencialmente,
em ativos no exterior, com a finalidade de evitar pressões adicionais sobre a taxa de câmbio do País.
Art. 9º Os recursos do FNDRS para aplicação relacionada às destinações a que se refere o art. 2º deverão
ser os resultantes do retorno sobre o principal.
Parágrafo único. O Comitê de Gestão Financeira do Fundo poderá autorizar a utilização de até dez por
cento do valor do principal, para aplicação em programas e projetos em conformidade com os objetivos do
FNDRS referidos no art. 2º, na etapa inicial de formação de poupança do Fundo.
Art. 10 As despesas relativas à operacionalização do Comitê Gestor (CG) e Comitê Gestor Financeiras
(CGF) serão custeadas pelo próprio FNDRS.
§ 1º Aos membros do Comitê Gestor (CG) e Comitê Gestor Financeiro (CGF) não caberá qualquer tipo de
remuneração pelo desempenho de suas funções.
Art. 11 Cabe ao CGF definir:
I – o montante a ser resgatado anualmente do FNDRS, assegurada sua sustentabilidade financeira;
II – a rentabilidade mínima esperada;
III – o tipo e o nível de risco que poderão ser assumidos na realização dos investimentos, bem como
as condições para que o nível de risco seja minimizado;
IV – os percentuais, mínimo e máximo, de recursos a serem investidos no exterior e no País;
V – a capitalização mínima a ser atingida antes de qualquer transferência para as finalidades e os
objetivos definidos nesta Lei.
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Art. 12 A União, a critério do CGF, poderá contratar instituições financeiras federais e estaduais de fomento para atuarem como agentes operadores do FNDRS, as quais farão jus à remuneração pelos serviços
prestados.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, em 18 de março de 2015.– Deputado Irajá Abreu, Presidente.
SEÇÃO II
ATOS DO PRESIDENTE
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, resolve:
DISPENSAR, a pedido, de acordo com o artigo 35, inciso II, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
GILBERTO PEREIRA DE ALMEIDA, ponto nº 5347, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Assistente Administrativo, Classe Especial, Padrão 10, da função comissionada de Secretário-Executivo de Comissão, FC-3, da Coordenação de Comissões Temporárias, do Departamento de Comissões, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 23 de março de 2015.
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, resolve:
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ALESSANDRO ALVES DE MIRANDA, ponto nº 6749, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
– atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 10, da função comissionada de Chefe do Serviço de
Comissão, FC-2, da Secretaria da Comissão de Finanças e Tributação, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 23 de
março de 2015.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ALESSANDRO LUIZ CHAHINI ESCUDERO, ponto nº 6211, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico
Legislativo – atribuição Operador de Máquinas, Classe Especial, Padrão 10, da função comissionada de Chefe
do Serviço de Obras e Manutenção Geral, FC-2, da Coordenação de Engenharia de Obras, do Departamento
Técnico, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 19 de março de 2015.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, CLARISSA
MARIA CAMPOS DE SABOYA CAMILLO, ponto nº 6506, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 10, da função comissionada de Assessor
de Controle Interno, FC-3, da Secretaria de Controle Interno, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
a partir de 26 de março de 2015.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, DANIEL
HENRIQUE RORIZ MARTINS, ponto nº 7398, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Assistente Administrativo, Classe A, Padrão 04, da função comissionada de Assistente de Gabinete, FC-1, do Gabinete do Líder do Partido Social Cristão, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
a partir de 24 de março de 2015.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, EDUARDO
DE ANDRADE RODRIGUES, ponto nº 7510, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
– atribuição Analista de Informática Legislativa, Classe B, Padrão 05, da função comissionada de Assistente de
Gabinete, FC-1, do Centro de Informática, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 23 de
março de 2015.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ELIZEU
DANIEL TAVARES DA SILVA, ponto nº 5253, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Operador de Audiovisual, Classe Especial, Padrão 10, da função comissionada de Assistente de
Gabinete, FC-1, do Gabinete do Presidente, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 20 de
março de 2015.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ESDO
GOMES DA SILVA, ponto nº 5246, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Operador de Máquinas, Classe Especial, Padrão 10, da função comissionada de Assistente de Gabinete,
FC-1, da Diretoria-Geral, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 27 de março de 2015.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JANAINA
DJENANE SOUZA CATETE, ponto nº 7189, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo –
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atribuição Analista de Informática Legislativa, Classe B, Padrão 06, da função comissionada de Chefe da Seção
de Padronização e Segurança, FC-1, da Coordenação de Infra-Estrutura de Informática, do Centro de Informática, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 23 de março de 2015.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LUIZ RENATO COSTA XAVIER, ponto nº 6557, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 10, da função comissionada de Chefe do Núcleo de Auditoria
de Licitações, Contratos e Patrimônio, FC-3, da Secretaria de Controle Interno, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, a partir de 26 de março de 2015.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARIA
APARECIDA NEVES, ponto nº 6892, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnico em Comunicação Social – Imprensa Escrita, Classe Especial, Padrão 10, da função comissionada
de Assistente de Gabinete, FC-1, do Gabinete do Segundo Vice-Presidente, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, a partir de 26 de março de 2015.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARISTELA MARTHA DE ALCANTARA SILVA SAMPAIO, ponto nº 6895, ocupante de cargo da Categoria Funcional
de Analista Legislativo – atribuição Técnico em Comunicação Social – Televisão, Classe Especial, Padrão 10, da
função comissionada de Chefe da Seção de Revisão, FC-1, da Coordenação Edições Câmara dos Deputados,
do Centro de Documentação e Informação, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 16
de março de 2015.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, PAULO
ROBERTO DE NÚÑEZ SOARES, ponto nº 7085, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Recursos Humanos, Classe B, Padrão 06, da função comissionada de Chefe do Núcleo de
Programas e Eventos Especiais, FC-1, da Coordenação de Treinamento, do Centro de Formação, Treinamento e
Aperfeiçoamento, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 27 de março de 2015.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, PEDRO
AUGUSTO GOMES RORIZ, ponto nº 3856, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo –
atribuição Agente de Serviços Legislativos – Serviços de Arquitetura e Engenharia, Classe Especial, Padrão 10,
da função comissionada de Diretor da Coordenação de Planejamento e Gestão, FC-3, do Departamento Técnico, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 19 de março de 2015.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, RODRIGO
AUGUSTO DE FREITAS BARROS, ponto nº 7318, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Assistente Administrativo, Classe A, Padrão 04, da função comissionada de Assistente de
Gabinete, FC-1, do Gabinete do Líder do Partido Social Cristão, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 20 de março de 2015.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, THAMARA
DUTRA RIBEIRO, ponto nº 7100, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Assistente Administrativo, Classe B, Padrão 06, da função comissionada de Assessor Técnico de Plenário,
FC-3, do Gabinete do Líder do Partido Verde, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 20
de março de 2015.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, THARSIS MONTEIRO DE CASTRO CAMPOS, ponto nº 6787, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista
Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 10, da função comissionada de Assistente
de Controle Interno, FC-2, da Secretaria de Controle Interno, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
a partir de 26 de março de 2015.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, WALBIA
VANIA DE FARIAS LORA, ponto nº 4423, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo –
atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 10, da função comissionada de Secretário-Executivo de
Comissão, FC-3, da Coordenação de Comissões Temporárias, do Departamento de Comissões, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 23 de março de 2015.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, WESLEY
PEIXOTO COSTA, ponto nº 7699, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Técnica Legislativa, Classe A, Padrão 03, da função comissionada de Assistente de Gabinete, FC-1, do Gabinete
do Líder do Governo na Câmara dos Deputados, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de
26 de março de 2015.

Março de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 27

421

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve:
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, ALESSANDRO ALVES
DE MIRANDA, ponto nº 6749, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 10, para exercer, a partir de 23 de março de 2015, a função comissionada de Secretário-Executivo de Comissão, FC-3, da Coordenação de Comissões Temporárias, do Departamento de Comissões, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, ALESSANDRO LUIZ
CHAHINI ESCUDERO, ponto nº 6211, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Operador de Máquinas, Classe Especial, Padrão 10, para exercer, a partir de 19 de março de 2015, a função comissionada de Diretor da Coordenação de Planejamento e Gestão, FC-3, do Departamento Técnico, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, ANA CLÁUDIA SOUSA OLIVEIRA, ponto nº 7672, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Técnica Legislativa, Classe A, Padrão 03, para exercer, a partir de 17 de março de 2015, a função comissionada
de Chefe da Seção de Revisão, FC-1, da Coordenação Edições Câmara dos Deputados, do Centro de Documentação e Informação, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, CLARISSA MARIA
CAMPOS DE SABOYA CAMILLO, ponto nº 6506, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 10, para exercer, a partir de 26 de março de 2015,
a função comissionada de Chefe do Núcleo de Auditoria de Licitações, Contratos e Patrimônio, FC-3, da Secretaria de Controle Interno, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, DANIEL HENRIQUE
RORIZ MARTINS, ponto nº 7398, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Assistente Administrativo, Classe A, Padrão 04, para exercer, a partir de 24 de março de 2015, a função comissionada de Chefe de Secretaria do Gabinete do Líder do Partido Social Cristão, FC-2, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, EDUARDO DE ANDRADE RODRIGUES, ponto nº 7510, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Analista de Informática Legislativa, Classe B, Padrão 05, para exercer, a partir de 23 de março de 2015, a
função comissionada de Chefe da Seção de Padronização e Segurança, FC-1, da Coordenação de Infra-Estrutura
de Informática, do Centro de Informática, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, ELIZEU DANIEL TAVARES DA SILVA, ponto nº 5253, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Operador de Audiovisual, Classe Especial, Padrão 10, para exercer, a partir de 20 de março de 2015, a função
comissionada de Assistente Técnico, FC-2, do Gabinete do Presidente, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, EZEQUIEL SOUSA DO
NASCIMENTO, ponto nº 4345, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Assistente Administrativo, Classe Especial, Padrão 10, para exercer, a partir de 26 de março de 2015, a função
comissionada de Assistente de Gabinete, FC-1, do Gabinete do Segundo Vice-Presidente, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, FERNANDO TAVARES CORREIA, ponto nº 7683, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Técnica Legislativa, Classe A, Padrão 03, para exercer, a partir de 27 de março de 2015, a função comissionada de
Assessor Técnico, FC-3, do Gabinete do Líder do Democratas, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, JANAINA DJENANE
SOUZA CATETE, ponto nº 7189, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Analista de Informática Legislativa, Classe B, Padrão 06, para exercer, a partir de 23 de março de 2015, a função
comissionada de Assistente de Gabinete, FC-1, do Centro de Informática, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, JOSE RAYMUNDO
RIBEIRO CAMPOS FILHO, ponto nº 7759, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
– atribuição Recursos Humanos, Classe A, Padrão 02, para exercer, a partir de 27 de março de 2015, a função

422

Sexta-feira 27

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2015

comissionada de Chefe do Núcleo de Programas e Eventos Especiais, FC-1, da Coordenação de Treinamento,
do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, LUIZ RENATO COSTA
XAVIER, ponto nº 6557, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnica
Legislativa, Classe Especial, Padrão 10, para exercer, a partir de 26 de março de 2015, a função comissionada de
Assessor Técnico, FC-3, do Gabinete do Primeiro-Secretário, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, MARIA APARECIDA
NEVES, ponto nº 6892, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnico
em Comunicação Social – Imprensa Escrita, Classe Especial, Padrão 10, para exercer, a partir de 26 de março
de 2015, a função comissionada de Assistente de Gabinete, FC-1, do Gabinete do Líder do Governo na Câmara
dos Deputados, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, PAULO ROBERTO DE
NÚÑEZ SOARES, ponto nº 7085, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Recursos Humanos, Classe B, Padrão 06, para exercer, a partir de 27 de março de 2015, a função comissionada
de Assistente de Gabinete, FC-1, da Diretoria-Geral, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, PEDRO AUGUSTO
GOMES RORIZ, ponto nº 3856, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Agente de Serviços Legislativos – Serviços de Arquitetura e Engenharia, Classe Especial, Padrão 10, para exercer, a partir de 19 de março de 2015, a função comissionada de Chefe do Serviço de Obras e Manutenção Geral,
FC-2, da Coordenação de Engenharia de Obras, do Departamento Técnico, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, PRISCILLA TERESINHA
PYRRHO DE SOUZA SILVA, ponto nº 7264, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
– atribuição Contador, Classe B, Padrão 06, para exercer, a partir de 23 de março de 2015, a função comissionada de Chefe de Seção, FC-1, do Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, REJANE SALETE
MARQUES, ponto nº 1931, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 10, para exercer, a partir de 20 de março de 2015, a função comissionada de Diretor do Departamento de Comissões, FC-4, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, RODRIGO AUGUSTO
DE FREITAS BARROS, ponto nº 7318, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Assistente Administrativo, Classe A, Padrão 04, para exercer, a partir de 20 de março de 2015, a função
comissionada de Assessor Técnico de Plenário, FC-3, do Gabinete do Líder do Partido Verde, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, RODRIGO OTÁVIO
FONTES DE OLIVEIRA, ponto nº 7798, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnico em Material e Patrimônio, Classe A, Padrão 02, para exercer, a partir de 26 de março de 2015, a
função comissionada de Assistente de Controle Interno, FC-2, da Secretaria de Controle Interno, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, SILVIA RENATA DE
LARA RESENDE, ponto nº 7564, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Assistente Administrativo, Classe A, Padrão 03, para exercer, a partir de 11 de março de 2015, a função comissionada de Chefe da Seção de Gestão de Proposição, FC-1, da Secretaria da Comissão de Turismo, da Coordenação
de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, THAMARA DUTRA
RIBEIRO, ponto nº 7100, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Assistente Administrativo, Classe B, Padrão 06, para exercer, a partir de 20 de março de 2015, a função comissionada de Assistente de Gabinete, FC-1, do Gabinete do Líder do Partido Verde, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, THARSIS MONTEIRO
DE CASTRO CAMPOS, ponto nº 6787, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 10, para exercer, a partir de 26 de março de 2015, a função
comissionada de Assessor de Controle Interno, FC-3, da Secretaria de Controle Interno, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados.
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DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, VANDERLUCIA BEZERRA DA SILVA, ponto nº 4533, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 10, para exercer, a partir de 16 de março de 2015, a função comissionada de Chefe da Seção de Gestão de Proposição, FC-1, da Secretaria da Comissão de Legislação Participativa, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, WALBIA VANIA DE
FARIAS LORA, ponto nº 4423, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 10, para exercer, a partir de 25 de março de 2015, a função comissionada de Assistente de Gabinete, FC-1, do Gabinete do Líder do Partido Republicano da Ordem Social, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, WESLEY PEIXOTO
COSTA, ponto nº 7699, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnica
Legislativa, Classe A, Padrão 03, para exercer, a partir de 26 de março de 2015, a função comissionada de Assessor Técnico, FC-3, do Gabinete do Líder do Governo na Câmara dos Deputados, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados.
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, resolve:
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ANDRÉ LUIZ DE LIMA
COSTA, ponto nº 7836, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnica
Legislativa, Classe A, Padrão 02, 2º substituto do Chefe de Secretaria do Gabinete do Segundo Vice-Presidente, FC-2, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir de 26 de
março de 2015.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ANDREA CHRISTINA DE
SOUZA BARCELOS MENEZES, ponto nº 6495, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 10, 1ª substituta do Chefe do Serviço de Comissões
Especiais, FC-2, da Coordenação de Comissões Temporárias, do Departamento de Comissões, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir de 18 de março de 2015.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, CAMILA GUIMARÃES
PEREIRA, ponto nº 7273, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Assistente Administrativo, Classe B, Padrão 05, 2ª substituta do Chefe da Seção de Avaliação e Desenvolvimento
Funcional, FC-1, da Coordenação de Recursos Humanos, do Departamento de Pessoal, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir de 30 de janeiro de 2015.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, CIBELE DE FÁTIMA MORAIS ROCHA, ponto nº 6193, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Agente de Serviços Legislativos – Serviços Paramédicos, Classe Especial, Padrão 10, 1ª substituta do Chefe do
Serviço de Comissão, FC-2, da Secretaria da Comissão de Legislação Participativa, da Coordenação de Comissões
Permanentes, do Departamento de Comissões, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir de 16 de março de 2015.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, DENIS MANOEL DE MELO
FERNANDES, ponto nº 5251, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Operador de Audiovisual, Classe Especial, Padrão 10, 1º substituto do Chefe da Seção de Apoio aos Auditórios,
FC-1, da Coordenação de Engenharia de Telecomunicações e Audiovisual, do Departamento Técnico, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir de 23 de março de 2015.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ELIANA TEIXEIRA GAIA,
ponto nº 5918, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Assistente Administrativo, Classe Especial, Padrão 10, 2ª substituta do Chefe do Serviço de Comissão, FC-2, da Secretaria
da Comissão de Legislação Participativa, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de
Comissões, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir de 16
de março de 2015.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ENILA BEATRIZ ESTEVES GOMES, ponto nº 3574, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 10, 1ª substituta do Chefe de Secretaria do Gabinete do Segundo
Vice-Presidente, FC-2, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a
partir de 26 de março de 2015.
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DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, FELIPE SAMPAIO WENSE,
ponto nº 7609, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, Classe A, Padrão 03, 1º substituto do Chefe da Seção de Revisão, FC-1, da Coordenação Edições Câmara
dos Deputados, do Centro de Documentação e Informação, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
em seus impedimentos eventuais, a partir de 17 de março de 2015.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, FERNANDA PEREZ
CABRAL FURTADO, ponto nº 6123, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Médico, Classe Especial, Padrão 10, 1ª substituta do Chefe da Seção de Bioquímica e Hormônios, FC-1, da
Coordenação de Laboratório de Análises Clínicas, do Departamento Médico, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir de 23 de março de 2015.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, FRITZ WALTER MOHN,
ponto nº 6826, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Engenheiro,
Classe Especial, Padrão 10, 1º substituto do Diretor da Coordenação de Engenharia de Obras, FC-3, do Departamento Técnico, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir
de 18 de março de 2015.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, GABRIEL BRAGA BORGO, ponto nº 7694, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnica
Legislativa, Classe A, Padrão 03, 2º substituto do Chefe de Secretaria do Gabinete do Líder do Partido Social
Cristão, FC-2, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir de
25 de março de 2015.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, GABRIEL MATOS DE
SOUZA TENSER, ponto nº 7695, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, Classe A, Padrão 03, 1º substituto do Chefe de Secretaria do Gabinete do Líder do Partido Social Cristão, FC-2, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais,
a partir de 25 de março de 2015.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, GISELE VILLAS BOAS,
ponto nº 5606, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Assistente Administrativo, Classe Especial, Padrão 10, 2ª substituta do Chefe da Seção de Gestão de Proposição, FC-1, da
Secretaria da Comissão de Legislação Participativa, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais,
a partir de 16 de março de 2015.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, GISLENE DE ALMEIDA
VAZ, ponto nº 5569, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Assistente
Administrativo, Classe Especial, Padrão 10, 2ª substituta do Chefe do Serviço de Comissão, FC-2, da Secretaria da Comissão de Finanças e Tributação, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de
Comissões, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir de 13
de março de 2015.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ITABAJARA CATTA PRETA
FILHO, ponto nº 6419, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Analista
de Informática Legislativa, Classe Especial, Padrão 10, 2º substituto do Chefe da Seção de Padronização e Segurança, FC-1, da Coordenação de Infra-Estrutura de Informática, do Centro de Informática, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir de 23 de março de 2015.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOSE CALAZANS MONTEIRO DE MOURA, ponto nº 4629, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Adjunto Parlamentar – Secretaria, Classe Especial, Padrão 10, 1º substituto do Chefe de Gabinete do Segundo
Vice-Presidente, FC-4, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a
partir de 26 de março de 2015.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOSE RUI CARNEIRO,
ponto nº 4044, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Assistente Técnico, Classe Especial, Padrão 10, 1º substituto do Chefe de Gabinete do Primeiro Vice-Presidente, FC-4, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir de 24 de março de 2015.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JULIAN ZENITI SINZATO, ponto nº 7632, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Engenheiro,
Classe A, Padrão 04, 2º substituto do Chefe da Seção de Fiscalização, FC-1, da Coordenação de Engenharia de
Obras, do Departamento Técnico, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos
eventuais, a partir de 18 de março de 2015.
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DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LUCAS PARANHOS
QUINTELLA, ponto nº 7701, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Técnica Legislativa, Classe A, Padrão 03, 2º substituto do Chefe do Serviço de Comissões Especiais, FC-2, da Coordenação de Comissões Temporárias, do Departamento de Comissões, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir de 18 de março de 2015.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LUZIMAR GOMES DE
PAIVA, ponto nº 6154, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnico
em Documentação e Informação Legislativa, Classe Especial, Padrão 10, 2ª substituta do Chefe da Seção de
Revisão, FC-1, da Coordenação Edições Câmara dos Deputados, do Centro de Documentação e Informação, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir de 17 de março de 2015.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARCELO AUGUSTO
COELHO DA SILVA, ponto nº 5738, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Assistente Administrativo, Classe Especial, Padrão 10, 1º substituto do Secretário-Executivo de Comissão,
FC-3, da Secretaria da Comissão de Legislação Participativa, da Coordenação de Comissões Permanentes, do
Departamento de Comissões, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir de 16 de março de 2015.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARCELO GOMES DA
COSTA, ponto nº 7422, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Assistente Administrativo, Classe A, Padrão 04, 1º substituto do Chefe do Serviço de Comissão, FC-2, da Secretaria
da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da Coordenação de Comissões Permanentes,
do Departamento de Comissões, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos
eventuais, a partir de 11 de março de 2015.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARIA BERNADETE
CORRÊA BORTOLIN, ponto nº 7435, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Assistente Administrativo, Classe A, Padrão 04, 2ª substituta do Chefe da Seção de Sumário, FC-1, da
Coordenação de Revisão, do Departamento de Taquigrafia Revisão e Redação, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir de 02 de março de 2015.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARILENE MENDES
SOW, ponto nº 6455, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnico em
Documentação e Informação Legislativa, Classe Especial, Padrão 10, substituta do Chefe da Seção de Atendimento ao Público Interno e Externo, FC-1, da Secretaria-Geral da Mesa, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, no período de 09 a 11 de março de 2015.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARILIA AMORA DE
QUEIROZ, ponto nº 6773, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 10, 1ª substituta do Chefe do Serviço de Comissão, FC-2, da Secretaria
da Comissão de Finanças e Tributação, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de
Comissões, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir de 13
de março de 2015.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARILIA AMORA DE
QUEIROZ, ponto nº 6773, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 10, 2ª substituta do Secretário-Executivo de Comissão, FC-3, da Secretaria da Comissão de Finanças e Tributação, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento
de Comissões, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir de
13 de março de 2015.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MAURO ADRIANO RIBEIRO GONÇALVES DE SAMPAIO, ponto nº 6934, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 10, 1º substituto do Chefe da Seção de Sumário,
FC-1, da Coordenação de Revisão, do Departamento de Taquigrafia Revisão e Redação, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir de 02 de março de 2015.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MIRIAM APARECIDA
GOMES LOPES, ponto nº 4989, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Adjunto Parlamentar – Secretaria, Classe Especial, Padrão 10, 1ª substituta do Chefe da Seção de Gestão de Reunião, FC-1, da Secretaria da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, da Coordenação
de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
em seus impedimentos eventuais, a partir de 11 de março de 2015.
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DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, RALPH EMERSON MACHADO DE LIMA, ponto nº 7224, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Técnico em Comunicação Social – Imprensa Escrita, Classe B, Padrão 06, substituto do Chefe da Seção de Fechamento do Jornal da Câmara, FC-1, da Coordenação de Jornalismo, do Departamento de Mídias Integradas,
da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, no período de 06 a 19
de abril de 2015.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, RALPH EMERSON MACHADO DE LIMA, ponto nº 7224, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Técnico em Comunicação Social – Imprensa Escrita, Classe B, Padrão 06, substituto do Chefe do Serviço de
Edição do Jornal da Câmara, FC-2, da Coordenação de Jornalismo, do Departamento de Mídias Integradas, da
Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, no período de 02 a 08 de
março de 2015.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, RAQUEL ANDRADE DE
FIGUEIREDO, ponto nº 5600, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Assistente Administrativo, Classe Especial, Padrão 10, 1ª substituta do Diretor da Coordenação de Comissões
Temporárias, FC-3, do Departamento de Comissões, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus
impedimentos eventuais, a partir de 16 de março de 2015.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, RAQUEL MONTI HENKIN, ponto nº 7231, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnico em
Comunicação Social – Relações Públicas, Classe B, Padrão 06, substituta do Chefe da Assessoria Internacional
e Cerimonial, FC-4, do Gabinete do Presidente, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, no período
de 23 de fevereiro a 11 de março de 2015.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, RENATA TAVARES DAS
NEVES, ponto nº 7861, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnica
Legislativa, Classe A, Padrão 01, substituta do Chefe de Secretaria do Gabinete do Líder do Partido Popular Socialista, FC-2, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, no período de 30 de março a 26 de abril de 2015.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, SANDRA REGINA MOREIRA COSTA, ponto nº 7573, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Assistente Administrativo, Classe A, Padrão 03, 2ª substituta do Chefe de Gabinete do Segundo Vice-Presidente,
FC-4, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir de 25 de
março de 2015.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, SEVERINO CARRERA DA
SILVA, ponto nº 4824, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Agente de
Serviços Legislativos – Serviços de Atendimento, Classe Especial, Padrão 10, 1º substituto do Chefe da Seção de
Gestão de Proposição, FC-1, da Secretaria da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir de 10 de março de 2015.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, SIMONE ILHA TUFENKJIAN, ponto nº 6676, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Analista
de Informática Legislativa, Classe Especial, Padrão 10, 1ª substituta do Chefe da Seção de Padronização e Segurança, FC-1, da Coordenação de Infra-Estrutura de Informática, do Centro de Informática, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir de 23 de março de 2015.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, THIAGO MORAES XAVIER, ponto nº 7630, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Engenheiro,
Classe A, Padrão 04, 1º substituto do Chefe da Seção de Fiscalização, FC-1, da Coordenação de Engenharia de
Obras, do Departamento Técnico, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos
eventuais, a partir de 18 de março de 2015.
CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de março de 2015.– Eduardo Cunha, Presidente.
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Paes Landim - PTB
Rodrigo Martins - PSB
Silas Freire - PR

Sergipe

Rio Grande do Norte
Adelson Barreto - PTB
Andre Moura - PSC
Fábio Mitidieri - PSD
Fabio Reis - PMDB
João Daniel - PT
Jony Marcos - PRB
Laercio Oliveira - SD
Valadares Filho - PSB

Antônio Jácome - PMN
Beto Rosado - PP
Fábio Faria - PSD
Felipe Maia - DEM
Rafael Motta - PROS
Rogério Marinho - PSDB
Walter Alves - PMDB
Zenaide Maia - PR
Paraíba
Aguinaldo Ribeiro - PP
Benjamin Maranhão - SD
Damião Feliciano - PDT
Efraim Filho - DEM
Hugo Motta - PMDB
Luiz Couto - PT
Manoel Junior - PMDB
Pedro Cunha Lima - PSDB
Rômulo Gouveia - PSD
Veneziano Vital do Rêgo - PMDB
Wellington Roberto - PR
Wilson Filho - PTB
Pernambuco
Adalberto Cavalcanti - PTB
Anderson Ferreira - PR
Augusto Coutinho - SD
Betinho Gomes - PSDB
Bruno Araújo - PSDB
Carlos Eduardo Cadoca - PCdoB
Daniel Coelho - PSDB
Eduardo da Fonte - PP
Fernando Coelho Filho - PSB
Fernando Monteiro - PP
Gonzaga Patriota - PSB
Jarbas Vasconcelos - PMDB
João Fernando Coutinho - PSB
Jorge Côrte Real - PTB
Kaio Maniçoba - PHS
Luciana Santos - PCdoB
Marinaldo Rosendo - PSB
Mendonça Filho - DEM
Pastor Eurico - PSB
Raul Jungmann - PPS
Ricardo Teobaldo - PTB
Silvio Costa - PSC
Tadeu Alencar - PSB
Wolney Queiroz - PDT
Zeca Cavalcanti - PTB

Bahia
Afonso Florence - PT
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Brito - PTB
Antonio Imbassahy - PSDB
Arthur Oliveira Maia - SD
Bacelar - PTN
Bebeto - PSB
Benito Gama - PTB
Cacá Leão - PP
Caetano - PT
Claudio Cajado - DEM
Daniel Almeida - PCdoB
Davidson Magalhães - PCdoB
Elmar Nascimento - DEM
Erivelton Santana - PSC
Félix Mendonça Júnior - PDT
Fernando Torres - PSD
Irmão Lazaro - PSC
João Carlos Bacelar - PR
João Gualberto - PSDB
Jorge Solla - PT
José Carlos Aleluia - DEM
José Carlos Araújo - PSD
José Nunes - PSD
José Rocha - PR
Jutahy Junior - PSDB
Lucio Vieira Lima - PMDB
Márcio Marinho - PRB
Mário Negromonte Jr. - PP
Moema Gramacho - PT
Paulo Azi - DEM
Paulo Magalhães - PSD
Roberto Britto - PP
Ronaldo Carletto - PP
Sérgio Brito - PSD
Tia Eron - PRB
Uldurico Junior - PTC
Valmir Assunção - PT
Waldenor Pereira - PT
Minas Gerais
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Adelmo Carneiro Leão - PT
Ademir Camilo - PROS
Aelton Freitas - PR
Bilac Pinto - PR
Bonifácio de Andrada - PSDB
Brunny - PTC
Caio Narcio - PSDB
Carlos Melles - DEM
Dâmina Pereira - PMN
Delegado Edson Moreira - PTN
Diego Andrade - PSD
Dimas Fabiano - PP
Domingos Sávio - PSDB
Eduardo Barbosa - PSDB
Eros Biondini - PTB
Fábio Ramalho - PV
Gabriel Guimarães - PT
Jaime Martins - PSD
Jô Moraes - PCdoB
Júlio Delgado - PSB
Laudivio Carvalho - PMDB
Leonardo Monteiro - PT
Leonardo Quintão - PMDB
Lincoln Portela - PR
Luis Tibé - PTdoB
Luiz Fernando Faria - PP
Marcelo Álvaro Antônio - PRP
Marcelo Aro - PHS
Marcos Montes - PSD
Marcus Pestana - PSDB
Margarida Salomão - PT
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Misael Varella - DEM
Newton Cardoso Jr - PMDB
Odelmo Leão - PP
Padre João - PT
Pastor Franklin - PTdoB
Paulo Abi-ackel - PSDB
Raquel Muniz - PSC
Reginaldo Lopes - PT
Renzo Braz - PP
Rodrigo de Castro - PSDB
Rodrigo Pacheco - PMDB
Saraiva Felipe - PMDB
Silas Brasileiro - PMDB
Stefano Aguiar - PSB
Subtenente Gonzaga - PDT
Tenente Lúcio - PSB
Toninho Pinheiro - PP
Wadson Ribeiro - PCdoB
Weliton Prado - PT
Zé Silva - SD
Espírito Santo
Carlos Manato - SD
Dr. Jorge Silva - PROS
Evair de Melo - PV
Givaldo Vieira - PT
Helder Salomão - PT
Lelo Coimbra - PMDB
Marcus Vicente - PP
Max Filho - PSDB
Paulo Foletto - PSB
Sergio Vidigal - PDT
Rio de Janeiro
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Alessandro Molon - PT
Alexandre Serfiotis - PSD
Alexandre Valle - PRP
Altineu Côrtes - PR
Aureo - SD
Benedita da Silva - PT
Cabo Daciolo - PSOL
Celso Jacob - PMDB
Celso Pansera - PMDB
Chico Alencar - PSOL
Chico D'angelo - PT
Clarissa Garotinho - PR
Cristiane Brasil - PTB
Deley - PTB
Dr. João - PR
Eduardo Cunha - PMDB
Ezequiel Teixeira - SD
Fabiano Horta - PT
Felipe Bornier - PSD
Fernando Jordão - PMDB
Francisco Floriano - PR
Glauber Braga - PSB
Hugo Leal - PROS
Indio da Costa - PSD
Jair Bolsonaro - PP
Jandira Feghali - PCdoB
Jean Wyllys - PSOL
Julio Lopes - PP
Leonardo Picciani - PMDB
Luiz Carlos Ramos - PSDC
Luiz Sérgio - PT
Marcelo Matos - PDT
Marcos Soares - PR
Marquinho Mendes - PMDB
Miro Teixeira - PROS
Otavio Leite - PSDB
Paulo Feijó - PR
Roberto Sales - PRB
Rodrigo Maia - DEM
Rosangela Gomes - PRB
Sergio Zveiter - PSD
Simão Sessim - PP
Soraya Santos - PMDB
Sóstenes Cavalcante - PSD
Walney Rocha - PTB
Washington Reis - PMDB
São Paulo
Alex Manente - PPS
Alexandre Leite - DEM
Ana Perugini - PT
Andres Sanchez - PT
Antonio Bulhões - PRB
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Baleia Rossi - PMDB
Beto Mansur - PRB
Bruna Furlan - PSDB
Bruno Covas - PSDB
Capitão Augusto - PR
Carlos Sampaio - PSDB
Carlos Zarattini - PT
Celso Russomanno - PRB
Dr. Sinval Malheiros - PV
Eduardo Bolsonaro - PSC
Eduardo Cury - PSDB
Eli Correa Filho - DEM
Evandro Gussi - PV
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Fausto Pinato - PRB
Flavinho - PSB
Gilberto Nascimento - PSC
Goulart - PSD
Guilherme Mussi - PP
Herculano Passos - PSD
Ivan Valente - PSOL
Jefferson Campos - PSD
João Paulo Papa - PSDB
Jorge Tadeu Mudalen - DEM
José Mentor - PT
Keiko Ota - PSB
Lobbe Neto - PSDB
Luiz Lauro Filho - PSB
Luiza Erundina - PSB
Major Olimpio - PDT
Mara Gabrilli - PSDB
Marcelo Aguiar - DEM
Marcelo Squassoni - PRB
Marcio Alvino - PR
Miguel Haddad - PSDB
Miguel Lombardi - PR
Milton Monti - PR
Missionário José Olimpio - PP
Nelson Marquezelli - PTB
Nilto Tatto - PT
Orlando Silva - PCdoB
Paulo Freire - PR
Paulo Maluf - PP
Paulo Pereira da Silva - SD
Paulo Teixeira - PT
Pr. Marco Feliciano - PSC
Renata Abreu - PTN
Ricardo Izar - PSD
Ricardo Tripoli - PSDB
Roberto Alves - PRB
Roberto Freire - PPS
Samuel Moreira - PSDB
Sérgio Reis - PRB
Silvio Torres - PSDB
Tiririca - PR
Valmir Prascidelli - PT
Vanderlei Macris - PSDB
Vicente Candido - PT
Vicentinho - PT
Vinicius Carvalho - PRB
Vitor Lippi - PSDB
Walter Ihoshi - PSD
William Woo - PV
Mato Grosso
Adilton Sachetti - PSB
Carlos Bezerra - PMDB
Ezequiel Fonseca - PP
Fabio Garcia - PSB
Nilson Leitão - PSDB
Professor Victório Galli - PSC
Ságuas Moraes - PT
Valtenir Pereira - PROS
Distrito Federal
Alberto Fraga - DEM
Augusto Carvalho - SD
Erika Kokay - PT
Izalci - PSDB
Laerte Bessa - PR
Rogério Rosso - PSD
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Ronaldo Fonseca - PROS
Roney Nemer - PMDB
Goiás
Alexandre Baldy - PSDB
Célio Silveira - PSDB
Daniel Vilela - PMDB
Delegado Waldir - PSDB
Fábio Sousa - PSDB
Flávia Morais - PDT
Giuseppe Vecci - PSDB
Heuler Cruvinel - PSD
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Lucas Vergilio - SD
Magda Mofatto - PR
Marcos Abrão - PPS
Pedro Chaves - PMDB
Roberto Balestra - PP
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Mato Grosso do Sul
Carlos Marun - PMDB
Dagoberto - PDT
Elizeu Dionizio - SD
Geraldo Resende - PMDB
Mandetta - DEM
Tereza Cristina - PSB
Vander Loubet - PT
Zeca do Pt - PT
Paraná
Alex Canziani - PTB
Alfredo Kaefer - PSDB
Aliel Machado - PCdoB
Assis do Couto - PT
Christiane de Souza Yared - PTN
Diego Garcia - PHS
Dilceu Sperafico - PP
Edmar Arruda - PSC
Enio Verri - PT
Evandro Rogerio Roman - PSD
Giacobo - PR
Hermes Parcianello - PMDB
João Arruda - PMDB
Leandre - PV
Leopoldo Meyer - PSB
Luciano Ducci - PSB
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Luiz Nishimori - PR
Marcelo Belinati - PP
Nelson Meurer - PP
Osmar Bertoldi - DEM
Osmar Serraglio - PMDB
Ricardo Barros - PP
Rossoni - PSDB
Rubens Bueno - PPS
Sandro Alex - PPS
Sergio Souza - PMDB
Takayama - PSC
Toninho Wandscheer - PT
Zeca Dirceu - PT
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Santa Catarina
Carmen Zanotto - PPS
Celso Maldaner - PMDB
Cesar Souza - PSD
Décio Lima - PT
Edinho Bez - PMDB
Esperidião Amin - PP
Geovania de Sá - PSDB
João Rodrigues - PSD
Jorge Boeira - PP
Jorginho Mello - PR
Marco Tebaldi - PSDB
Mauro Mariani - PMDB
Pedro Uczai - PT
Rogério Peninha Mendonça - PMDB
Ronaldo Benedet - PMDB
Valdir Colatto - PMDB
Rio Grande do Sul
Afonso Hamm - PP
Afonso Motta - PDT
Alceu Moreira - PMDB
Bohn Gass - PT
Carlos Gomes - PRB
Covatti Filho - PP
Danrlei de Deus Hinterholz - PSD
Darcísio Perondi - PMDB
Fernando Marroni - PT
Giovani Cherini - PDT
Heitor Schuch - PSB
Henrique Fontana - PT
Jerônimo Goergen - PP
João Derly - PCdoB
José Fogaça - PMDB
José Otávio Germano - PP
Jose Stédile - PSB
Luis Carlos Heinze - PP
Luiz Carlos Busato - PTB
Marco Maia - PT
Marcon - PT
Maria do Rosário - PT
Mauro Pereira - PMDB
Nelson Marchezan Junior - PSDB
Onyx Lorenzoni - DEM
Osmar Terra - PMDB
Paulo Pimenta - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Renato Molling - PP
Ronaldo Nogueira - PTB
Sérgio Moraes - PTB
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COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
Presidente: Irajá Abreu (PSD)
1º Vice-Presidente: Heuler Cruvinel (PSD)
2º Vice-Presidente: Carlos Henrique Gaguim (PMDB)
3º Vice-Presidente: Nilson Leitão (PSDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Afonso Hamm vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Alberto Fraga
André Abdon
Alceu Moreira
Carlos Henrique Gaguim
Beto Rosado
Celso Maldaner
Carlos Bezerra
César Halum vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Carlos Melles
Dilceu Sperafico
Daniel Vilela
Elcione Barbalho
Jorge Boeira
Hélio Leite
Lázaro Botelho
Jerônimo Goergen
Lucio Mosquini
Jony Marcos
Marcelo Aro
Josué Bengtson
Márcio Marinho
Kaio Maniçoba
Nelson Marquezelli
Luis Carlos Heinze
Nilton Capixaba
Marcelo Castro
Professor Victório Galli
Nelson Meurer
Ronaldo Benedet
Newton Cardoso Jr
Sérgio Reis
Odelmo Leão vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Sergio Souza
Onyx Lorenzoni
Wilson Filho
(Dep. do
Pedro Chaves
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
B ocupa a vaga)
(Dep. do
Ricardo Teobaldo
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
B ocupa a vaga)
(Dep. do
Roberto Balestra vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
B ocupa a vaga)
Rogério Peninha Mendonça
1 vaga
Sérgio Moraes
Silas Brasileiro
Valdir Colatto
Zé Silva
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Assis do Couto
Aelton Freitas
Beto Faro
Alexandre Serfiotis
Átila Lins vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
Bohn Gass
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB

Evandro Rogerio Roman
Francisco Chapadinha
Heuler Cruvinel
Irajá Abreu

Diego Andrade
Givaldo Carimbão
Indio da Costa
João Carlos Bacelar vaga
do

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB

João Daniel
Luiz Cláudio
Luiz Nishimori
Marcon
Valmir Assunção
Zé Carlos
Zeca do Pt vaga do PSOL

João Rodrigues
José Nunes vaga do

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS

/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB

Marcos Montes
Miguel Lombardi vaga do

PSDB/PSB/PPS/PV

Remídio Monai
Vander Loubet
Vinicius Gurgel
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(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
Wellington Roberto
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
5 vagas
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Adilton Sachetti
Alexandre Baldy
César Messias
Alfredo Kaefer
Evair de Melo
Domingos Sávio
Heitor Schuch
Dr. Sinval Malheiros
Nilson Leitão
Fábio Ramalho vaga do PSOL
Raimundo Gomes de Matos
Hissa Abrahão
Tereza Cristina
Luciano Ducci
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
Marinaldo Rosendo
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
Rocha
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
ocupa a vaga)
2 vagas
Vicentinho Júnior
(Dep. do PDT ocupa a
vaga)
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
B ocupa a vaga)
PDT
Abel Mesquita Jr.
Afonso Motta
Mário Heringer vaga do
Ronaldo Lessa
PSDB/PSB/PPS/PV
PSOL
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)

Subtenente Gonzaga
(Dep. do
PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)

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: Fábio Sousa (PSDB)
1º Vice-Presidente: Sandro Alex (PPS)
2º Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (DEM)
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Cabuçu Borges
Alexandre Valle
Celso Pansera
Antonio Bulhões
Fabio Reis
Arnon Bezerra
Gilberto Nascimento
Benito Gama
Jorge Tadeu Mudalen
Carlos Gomes
Marcelo Aguiar
Eli Correa Filho
Missionário José Olimpio
Fernando Monteiro
Renata Abreu vaga do PSL
Hélio Leite
Roberto Alves
Hugo Motta
Ronaldo Nogueira
Jhc
Tia Eron
Josué Bengtson
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Vitor Valim
Wladimir Costa
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a
vaga)

Manoel Junior
Nelson Meurer
Pr. Marco Feliciano
Rogério Peninha
Mendonça
Sandes Júnior

(Dep. do
PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
(Dep. do
PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Anderson Ferreira
Beto Faro
Bilac Pinto
Fabiano Horta
Cesar Souza
Goulart
Francisco Floriano vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
Indio da Costa
3 vagas

PEN/PRTB

Jefferson Campos vaga do

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/

João Daniel

PEN/PRTB

Luciana Santos
Marco Maia
Marcos Soares
Margarida Salomão
Paulão
Rômulo Gouveia

João Derly
José Rocha
Júlio Cesar
Milton Monti
Odorico Monteiro
Sergio Zveiter
(Dep. do
PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
1 vaga

Silas Câmara

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
2 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Eduardo Cury
Alex Manente
Arthur Virgílio Bisneto vaga

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB

Flavinho
Heráclito Fortes
Luiz Lauro Filho vaga do

Caio Narcio
Evair de Melo

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB

Evandro Gussi vaga do PSL
Fábio Ramalho vaga do

Luiza Erundina

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Pedro Cunha Lima
Sandro Alex
Vitor Lippi
William Woo

Izalci
João Fernando Coutinho
Lobbe Neto
Marinaldo Rosendo
Miguel Haddad vaga do

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS

/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB

Afonso Motta

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Arthur Lira (PP)
1º Vice-Presidente: Aguinaldo Ribeiro (PP)
2º Vice-Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
3º Vice-Presidente: Veneziano Vital do Rêgo (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Aguinaldo Ribeiro
Adelson Barreto
Alceu Moreira
Alexandre Leite
André Fufuca
Carlos Marun
Andre Moura
Edmar Arruda
Antonio Bulhões
Efraim Filho vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Arnaldo Faria de Sá
Elmar Nascimento
Arthur Lira
Hildo Rocha
Arthur Oliveira Maia
Jerônimo Goergen
Bacelar
Laudivio Carvalho
Carlos Bezerra vaga do
Leonardo Picciani
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Covatti Filho
Cristiane Brasil
Danilo Forte
Esperidião Amin
Fausto Pinato
Felipe Maia
Hiran Gonçalves
Jhc
José Carlos Aleluia
José Fogaça
Juscelino Filho
Marcelo Aro
Osmar Serraglio
Paes Landim

do

Fábio Sousa

PDT

PSL
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
ocupa a vaga)
PTdoB
Pastor Franklin vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Paulo Abi-ackel
Paulo Foletto
Dagoberto
(Dep. do
PSDB/PSB/PPS/PV
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
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Paulo Maluf
Pr. Marco Feliciano
Rodrigo Pacheco

Lucas Vergilio
Manoel Junior
Mário Negromonte Jr.
Mauro Lopes
Mendonça Filho
Odelmo Leão
Paulo Pereira da Silva
Professor Victório Galli
Renata Abreu
Ricardo Barros
Roberto Britto
Tia Eron
Vitor Valim
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
2 vagas

Sergio Souza
Veneziano Vital do Rêgo
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alessandro Molon
Capitão Augusto
Altineu Côrtes
Daniel Almeida
Décio Lima
Delegado Éder Mauro
Indio da Costa
Dr. João
Jorginho Mello
Erika Kokay
José Guimarães
Fábio Faria
Francisco Floriano vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
José Mentor
PRP/PSDC/PEN/PRTB

Lincoln Portela
Luiz Couto
Luiz Sérgio
Maria do Rosário
Padre João
Paulo Freire
Paulo Magalhães
Paulo Teixeira

Gabriel Guimarães
Gorete Pereira
João Carlos Bacelar
José Nunes
Laerte Bessa vaga do

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/

PRP/PSDC/PEN/PRTB

Marcio Alvino vaga do

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/

PRP/PSDC/PEN/PRTB

Marco Maia
Moema Gramacho
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Rogério Rosso
Ronaldo Fonseca
Rubens Pereira Júnior
Sergio Zveiter
Valmir Prascidelli
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)

Betinho Gomes
Bonifácio de Andrada
Bruno Covas
Evandro Gussi
João Campos
Júlio Delgado
Jutahy Junior
Luciano Ducci
Marco Tebaldi
Pastor Eurico
Raul Jungmann
Rossoni
Tadeu Alencar

Giovani Cherini
Marcos Rogério

Chico Alencar

Odorico Monteiro
Pedro Uczai
Reginaldo Lopes
Rubens Otoni
Silas Câmara
Valtenir Pereira
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PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
3 vagas
ocupa a vaga)
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alice Portugal vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
Leônidas Cristino

PRP/PSDC/PEN/PRTB

Vicentinho
Wellington Roberto
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Bruna Furlan
Célio Silveira vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/

PRP/PSDC/PEN/PRTB

Delegado Waldir
Glauber Braga
Gonzaga Patriota
Janete Capiberibe
Max Filho
Moses Rodrigues
Nelson Marchezan Junior
Pedro Cunha Lima
Pedro Vilela
Ricardo Tripoli
Sarney Filho
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PDT
Afonso Motta
Félix Mendonça Júnior vaga do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

PSOL

PTC
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
PTdoB
Luis Tibé vaga do PTC

Wolney Queiroz
Ivan Valente
Uldurico Junior

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

COMISSÃO DE CULTURA
Presidente: Félix Mendonça Júnior (PDT)
1º Vice-Presidente: Marcelo Matos (PDT)
2º Vice-Presidente: Moses Rodrigues (PPS)
3º Vice-Presidente: Luciana Santos (PCdoB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Capitão Fábio Abreu
Cabuçu Borges
(Licenciado)
Celso Jacob
Diego Garcia
Efraim Filho
João Marcelo Souza
Sérgio Reis
Mendonça Filho
(Dep. do
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do

Luciana Santos vaga do

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/

Erika Kokay

PRP/PSDC/PEN/PRTB

Jandira Feghali vaga do

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/

Margarida Salomão

PRP/PSDC/PEN/PRTB

Rubens Otoni
Tiririca
Waldenor Pereira
1 vaga

Leo de Brito
4 vagas

PSDB/PSB/PPS/PV
Moses Rodrigues vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
PRP/PSDC/PEN/PRTB

Tadeu Alencar
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
2 vagas
Félix Mendonça Júnior
Marcelo Matos vaga do

PDT

Arnaldo Jordy
Giuseppe Vecci
Jose Stédile
1 vaga
1 vaga

PSDB/PSB/PPS/PV

Jean Wyllys vaga do

PSOL

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
PRP/PSDC/PEN/PRTB

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

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Eli Correa Filho (DEM)
1º Vice-Presidente: Chico Lopes (PCdoB)
2º Vice-Presidente: Vinicius Carvalho (PRB)
3º Vice-Presidente: Eros Biondini (PTB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Celso
Alexandre Leite
Russomanno
vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Eli Correa Filho
Antonio Brito
Erivelton
Aureo
Santana
Eros Biondini
César Halum
Iracema Portella
Deley
Irmão Lazaro
Elmar Nascimento
Marcos Rotta
Felipe Maia vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Vinicius
Guilherme Mussi
Carvalho
vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
2 vagas
Jovair Arantes
Leonardo Quintão
Marcelo Belinati
Márcio Marinho vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Paulo Azi vaga do PDT
Silvio Costa
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Março de 2015
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Chico Lopes
José Carlos
Araújo
Ricardo Izar vaga

Herculano Passos
Heuler Cruvinel
Ronaldo Fonseca

do PSDB/PSB/PPS/PV

Sérgio Brito
Walter Ihoshi
Weliton Prado
(Dep. do
PSDB/PSB/PPS/
PV ocupa a
vaga)
2 vagas
Eliziane Gama
vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Fernando
Coelho Filho
Maria Helena
(Dep. do
PT/PSD/PR/PR
OS/PCdoB
ocupa a vaga)
2 vagas

Wolney Queiroz

(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/P
MN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/P
MN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
2 vagas

PSDB/PSB/PPS/PV
João Fernando Coutinho

Aelton Freitas
Dr. Jorge Silva
Luizianne Lins
Maria do Rosário
Rejane Dias (Licenciado)
Sóstenes Cavalcante
Zenaide Maia vaga do

(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/P
MN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/P
MN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
PDT
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/P
MN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSOL
Ivan Valente vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 3216-6920 A 6922
FAX: 3216-6925

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
Presidente: Aelton Freitas (PR)
1º Vice-Presidente: Zenaide Maia (PR)
2º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
3º Vice-Presidente: Carmen Zanotto (PPS)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Conceição Sampaio
Marx Beltrão
Professora Dorinha
Deley
Seabra Rezende
Dulce Miranda
Wilson Filho
(Dep. do PTC ocupa a
Elizeu Dionizio
vaga)
Geraldo Resende
5 vagas
Jhonatan de Jesus
Mandetta
Misael Varella vaga do PDT
Soraya Santos
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
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Erika Kokay
Evandro Rogerio Roman
Professora Marcivania
Rubens Otoni
2 vagas

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB

Carmen Zanotto
Eduardo Barbosa
Pastor Eurico
Pedro Vilela

PSDB/PSB/PPS/PV

Dr. Sinval Malheiros
Otavio Leite
2 vagas

PDT
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
ocupa a vaga)
PTC

1 vaga

Brunny vaga do

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS

Júlio Delgado
Nelson Marchezan Junior

Sexta-feira 27

/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB

Secretário(a): Hérica Pimentel Brito de Souza
Local: Anexo II, ala A, sala 05, térreo

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Presidente: Júlio Cesar (PSD)
1º Vice-Presidente: Keiko Ota (PSB)
2º Vice-Presidente: Jorge Côrte Real (PTB)
3º Vice-Presidente: Laercio Oliveira (SD)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Dimas Fabiano vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Augusto Coutinho
Jorge Boeira
Conceição Sampaio
Jorge Côrte Real
Luiz Carlos Ramos
Jozi Rocha vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Mandetta
Laercio Oliveira
Marcos Reategui
Lucas Vergilio
Silas Brasileiro
Mauro Pereira
Zeca Cavalcanti
(Dep. do
Renato Molling vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB PT/PSD/PR/PROS/PCdo
B ocupa a vaga)
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Antonio Balhmann
Afonso Florence
Fernando Torres
Enio Verri
Helder Salomão
Herculano Passos
Júlio Cesar vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
Marcos Soares
PEN/PRTB

(Dep. do
Walter Ihoshi vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
1 vaga
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Keiko Ota
Eduardo Cury
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Marinaldo Rosendo
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
ocupa a vaga)
1 vaga
PDT
Deoclides Macedo

Tereza Cristina
Roberto Góes

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

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Julio Lopes (PP)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Carlos Marun
Aguinaldo Ribeiro
Cícero Almeida
Genecias Noronha
Dâmina Pereira vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Mauro Lopes
Flaviano Melo
Mauro Mariani
(Dep. do PDT ocupa a
Hildo Rocha
vaga)
(Dep. do
Julio Lopes
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
B ocupa a vaga)
(Dep. do PSL ocupa a
Osmar Bertoldi
vaga)
(Dep. do
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
B ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Caetano
Angelim
Herculano Passos
Heuler Cruvinel vaga do PDT
Irajá Abreu vaga do
vaga do PDT
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
José Nunes
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB

Luizianne Lins
Moema Gramacho
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
ocupa a vaga)

Jefferson Campos
João Carlos Bacelar
Nilto Tatto
Toninho Wandscheer
Zé Carlos vaga do

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB

João Paulo Papa
Leopoldo Meyer
Marcos Abrão
Valadares Filho

PSDB/PSB/PPS/PV

PDT

(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)

PSL

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS

Luiz Lauro Filho
Otavio Leite

Alex Manente
Miguel Haddad
Silvio Torres
Tenente Lúcio

Março de 2015
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB

Secretário(a): Marcos Vasconcelos
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 3216-6551/ 6554
FAX: 3216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Ezequiel
Diego Garcia
Teixeira
Jair Bolsonaro
Eduardo Bolsonaro
Lindomar
Elizeu Dionizio
Garçon
Marcelo
Iracema Portella
Aguiar
Pr. Marco
Professora Dorinha Seabra Rezende
Feliciano
Ronaldo
Roberto Alves
Nogueira
Rosangela
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Gomes
1 vaga
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Anderson
Delegado Éder Mauro
Ferreira
Beto Salame
Laerte Bessa
Erika Kokay
Luiz Couto
Paulo
Marcon
Pimenta
Sóstenes
Orlando Silva vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Cavalcante
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Arnaldo Jordy
Bonifácio de Andrada
Flavinho
Daniel Coelho
Janete
Luiza Erundina
Capiberibe
Keiko Ota
Pastor Eurico
PDT
Marcos
Major Olimpio
Rogério
PSOL
Jean Wyllys vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 3216-6571
FAX: 3216-6580

Deoclides Macedo vaga do

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB

(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
B ocupa a vaga)
Macedo vaga do

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Presidente: Saraiva Felipe (PMDB)
1º Vice-Presidente: Lelo Coimbra (PMDB)
2º Vice-Presidente: Goulart (PSD)
3º Vice-Presidente: Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM)

Março de 2015
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Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Arnon Bezerra
Bacelar
Augusto Carvalho
Baleia Rossi
Celso Jacob
Celso Pansera vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Josi Nunes
César Halum
Lelo Coimbra
Diego Garcia
Pedro Fernandes
Elcione Barbalho
Professor Victório Galli
Ezequiel Fonseca
Professora Dorinha
Geraldo Resende
Seabra Rezende
Raquel Muniz
Kaio Maniçoba
Saraiva Felipe
Luiz Carlos Ramos
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
Osmar Serraglio
B ocupa a vaga)
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
Paes Landim
B ocupa a vaga)
(Dep. do PTC ocupa a
Toninho Pinheiro
vaga)
(Dep. do
PSDB/PSB/PPS/PV
Wilson Filho
ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a
PSDB/PSB/PPS/PV
vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
3 vagas
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a
vaga)
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alice Portugal
Alessandro Molon
Aliel Machado vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
Alexandre Serfiotis
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB

Ana Perugini
Angelim vaga do

Antonio Balhmann

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB

Domingos Neto
Givaldo Vieira
Goulart
Leônidas Cristino
Orlando Silva
Pedro Uczai
Professora Marcivania
Reginaldo Lopes
Ságuas Moraes
Waldenor Pereira
Zeca Dirceu

vaga do

PSDB/PSB/PPS/PV

(Dep. do
PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)

Caio Narcio

Clarissa Garotinho
Danrlei de Deus Hinterholz
Dr. Jorge Silva vaga do

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/

PEN/PRTB

Helder Salomão
Jorginho Mello
Leo de Brito
Margarida Salomão
Maria do Rosário
Odorico Monteiro vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Rafael Motta vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Valtenir Pereira vaga do

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/

PEN/PRTB

Wadson Ribeiro
Zenaide Maia
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Átila Lira vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/

PEN/PRTB

Sexta-feira 27

Giuseppe Vecci vaga do
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Betinho Gomes

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Glauber Braga
Izalci
Lobbe Neto vaga do

Bonifácio de Andrada
Evandro Gussi

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS

Fabio Garcia

/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB

Mariana Carvalho vaga do

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS

Geovania de Sá

/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB

Max Filho

Keiko Ota
Leandre vaga do

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/

Moses Rodrigues

PEN/PRTB

Nilson Pinto
Rogério Marinho
Victor Mendes
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
B ocupa a vaga)
Damião Feliciano
Sergio Vidigal

Shéridan
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)

PDT
PTC

Brunny vaga do

Pompeo de Mattos
Weverton Rocha

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB

Secretário(a): Eugenia S. Pestana
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala T170
Telefones: 3216-6621/6622/6628
FAX: 3216-6635

COMISSÃO DO ESPORTE
Presidente: Márcio Marinho (PRB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Afonso Hamm
Alan Rick
Alexandre Valle
Benjamin Maranhão
Deley
Edinho Bez
Fabio Reis
Ezequiel Teixeira
Fernando Monteiro
João Arruda
Hélio Leite
Marcus Vicente
Hiran Gonçalves vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Pedro Fernandes
(Dep. do PDT ocupa a
Jhonatan de Jesus
vaga)
Marcelo Aro
1 vaga
Márcio Marinho
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Andres Sanchez
Altineu Côrtes
Carlos Eduardo Cadoca
Chico D'angelo
Danrlei de Deus Hinterholz
Fábio Mitidieri
Evandro Rogerio Roman
José Rocha
João Derly
Marcos Montes
José Airton Cirilo
Weliton Prado
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS (Dep. do PDT ocupa a
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
vaga)
ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
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Rogério Marinho
Rubens Bueno
Silvio Torres

Arnaldo Jordy
Fábio Sousa
Tenente Lúcio
(Dep. do PDT ocupa a
vaga)

Valadares Filho
Roberto Góes

PDT

André Figueiredo
Damião Feliciano vaga do
PSDB/PSB/PPS/PV

Flávia Morais vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Marcelo Matos vaga do

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB

Secretário(a): Ana Cristina Oliveira
Local: Sala nº 2 ala C, térreo, do Anexo II
Telefones: 3216-6351

Março de 2015

PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/ SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
ocupa a vaga)
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
3 vagas
2 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Alexandre Baldy
Antonio Carlos Mendes Thame
Alfredo Kaefer
Bebeto
Fábio Ramalho
Bruno Covas
João Gualberto vaga do
Giuseppe Vecci
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Luiz Carlos Hauly
Otavio Leite vaga do

Leandre

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/

Marcos Abrão

PRP/PSDC/PEN/PRTB

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Soraya Santos (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Alexandre Leite
Andre Moura
Aluisio Mendes
Celso Maldaner
Benito Gama
Christiane de Souza Yared
Carlos Melles vaga do
Esperidião Amin
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Edmar Arruda
Elizeu Dionizio
Fernando Monteiro vaga do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Guilherme Mussi
Junior Marreca
Leonardo Picciani
Leonardo Quintão
Lucio Vieira Lima
Manoel Junior
Pauderney Avelino
Renzo Braz
Soraya Santos
Walter Alves vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
5 vagas

Rodrigo Martins
Silvio Torres
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
2 vagas
PDT
Félix Mendonça Júnior
1 vaga
PSOL
Edmilson Rodrigues
PTdoB

Hélio Leite vaga do

Rodrigo de Castro

Tereza Cristina

André Figueiredo
Giovani Cherini
1 vaga
Pastor Franklin vaga do

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

PRP/PSDC/PEN/PRTB

Hildo Rocha

PSL

Lelo Coimbra
Luis Carlos Heinze
Marcelo Álvaro Antônio
Mauro Pereira
Mendonça Filho
Paulo Azi
Ricardo Barros
Rodrigo Maia vaga do

Marcus Pestana
Nelson Marchezan Junior

Macedo vaga do

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/

PRP/PSDC/PEN/PRTB

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 3216-6652/6655/6657
FAX: 3216-6660

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Rodrigo Pacheco
Simone Morgado
Zé Silva
(Dep. do PSL ocupa a vaga)

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
3 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Aelton Freitas
Assis Carvalho
Afonso Florence
Davidson Magalhães
Andres Sanchez
Helder Salomão
Átila Lins
Joaquim Passarinho
Enio Verri
José Guimarães
Miro Teixeira
José Mentor
Rafael Motta vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Júlio Cesar
Rejane Dias (Licenciado)
Marcio Alvino
Rubens Otoni
Paulo Teixeira
Sóstenes Cavalcante
Reginaldo Lopes
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
Rogério Rosso
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Vicente Candido (PT)
1º Vice-Presidente: Valtenir Pereira (PROS)
2º Vice-Presidente: João Arruda (PMDB)
3º Vice-Presidente: Wellington Roberto (PR)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Aníbal Gomes
Antonio Bulhões
Ezequiel Teixeira
Edinho Bez
Hugo Motta
Edio Lopes
João Arruda
Efraim Filho
Lindomar Garçon vaga do
Elizeu Dionizio
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Marcos Reategui vaga do PDT
Mendonça Filho
Nilton Capixaba

Esperidião Amin
Gilberto Nascimento
Marcelo Aro

Março de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sandes Júnior
Vitor Valim vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
1 vaga
ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Leo de Brito
Adelmo Carneiro Leão
Paulo Pimenta
Jorge Solla
Toninho Wandscheer
Luiz Cláudio
Valtenir Pereira vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
Paulo Feijó
PRP/PSDC/PEN/PRTB

Vicente Candido
Rubens Pereira Júnior
Vinicius Gurgel
Sérgio Brito
Wellington Roberto
Waldenor Pereira
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Delegado Waldir
Carmen Zanotto
Hissa Abrahão
Heitor Schuch
Vanderlei Macris
Nilson Leitão
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
1 vaga
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PDT
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
Abel Mesquita Jr.
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PTdoB
(Dep. do PTC ocupa a vaga)
1 vaga
PTC
Uldurico Junior vaga do PTdoB
Secretário(a): Luiz Paulo Pieri
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 3216-6671 A 6675
FAX: 3216-6676

COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL,
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DA AMAZÔNIA
Presidente: Júlia Marinho (PSC)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Aguinaldo Ribeiro
André Abdon
Alan Rick
Jéssica Sales
Cacá Leão
Jorge Boeira
Jozi Rocha
Marinha Raupp
Júlia Marinho
Roberto Britto
Marcelo Castro
Vitor Valim
Paes Landim vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Wilson Filho
(Dep. do
Pauderney Avelino
PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
(Dep. do
Simone Morgado
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
B ocupa a vaga)
Wladimir Costa
Zeca Cavalcanti vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
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PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Beto Salame
Alfredo Nascimento
Francisco Chapadinha
Angelim
Leo de Brito
Átila Lins
Zé Geraldo
Domingos Neto
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Professora Marcivania
(Dep. do
Silas Câmara vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Arnaldo Jordy
Hissa Abrahão
Arthur Virgílio Bisneto
Janete Capiberibe
Maria Helena
Nilson Leitão vaga do PDT
Nilson Pinto vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
Tereza Cristina vaga do PDT
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB

(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
ocupa a vaga)
PDT
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a
vaga)
PSOL
Cabo Daciolo vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Rocha
Vitor Lippi
(Dep. do
PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)

Secretário(a): Cláudio Ribeiro Paes
Local: Anexo II, Sala 55, Ala A, Térreo
Telefones: 3216-6432
FAX: 3216-6440

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Fábio Ramalho (PV)
1º Vice-Presidente: Sarney Filho (PV)
2º Vice-Presidente: Glauber Braga (PSB)
3º Vice-Presidente: Janete Capiberibe (PSB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Efraim
Celso Jacob
Filho
Júlia
Juscelino Filho
Marinho
Nelson Marquezelli
6 vagas
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
(Dep. do PTC ocupa a vaga)
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Lincoln
Benedita da Silva
Portela
4 vagas
Nilto Tatto
Reginaldo
Lopes
2 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Arnaldo
Bonifácio de Andrada
Jordy
Fábio Ramalho
3 vagas
Glauber Braga vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB

Janete Capiberibe
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Luiza Erundina vaga do PDT
Sarney Filho vaga do

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB

1 vaga

PDT
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
PTC
Uldurico Junior vaga do

1 vaga

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142
Telefones: 3216-6521 A 6526
FAX: 3216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB

Secretário(a): Aldo Matos Moreno
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 3216-6692 / 6693
FAX: 3216-6699

Presidente: Rodrigo de Castro (PSDB)
1º Vice-Presidente: Pedro Vilela (PSDB)
2º Vice-Presidente: Edio Lopes (PMDB)
3º Vice-Presidente: Joaquim Passarinho (PSD)

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
Presidente: Átila Lira (PSB)
1º Vice-Presidente: Rodrigo Martins (PSB)
2º Vice-Presidente: Ricardo Izar (PSD)
3º Vice-Presidente: Stefano Aguiar (PSB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Augusto Carvalho
Andre Moura
Eduardo Bolsonaro
Carlos Gomes
Josué Bengtson
Carlos Melles
Roberto Balestra
Conceição Sampaio
Roberto Sales
Daniel Vilela
Valdir Colatto
Mauro Pereira
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
Zé Silva
ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Leonardo Monteiro
Alessandro Molon
Nilto Tatto
Assis do Couto
Ricardo Izar
Jaime Martins
João Daniel vaga do
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
PRP/PSDC/PEN/PRTB

(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)

Paulão

(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Adilton Sachetti vaga do

Arnaldo Jordy

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Átila Lira
Daniel Coelho
Ricardo Tripoli
Rodrigo Martins vaga do

Bruno Covas
Eliziane Gama
Júlio Delgado
Leopoldo Meyer

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Sarney Filho

vaga do

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
PRP/PSDC/PEN/PRTB

Stefano Aguiar

Março de 2015

Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Beto Rosado
Augusto Carvalho
Carlos Andrade
Claudio Cajado
Cleber Verde
Covatti Filho
Edio Lopes
Delegado Edson Moreira
Elmar Nascimento
Dimas Fabiano
Expedito Netto
Ezequiel Fonseca
Fernando Jordão
Hermes Parcianello
José Otávio Germano
João Arruda
José Priante
Jony Marcos
Lucio Mosquini
José Carlos Aleluia
Luiz Fernando Faria
Lucio Vieira Lima
Marcelo Álvaro Antônio
Pr. Marco Feliciano
Marcelo Squassoni
Roberto Balestra
Marcus Vicente vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Ronaldo Nogueira
Mário Negromonte Jr.
Walter Alves
Paulo Azi
Washington Reis
(Dep. do
Ronaldo Benedet
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
B ocupa a vaga)
(Dep. do
Simão Sessim vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a
2 vagas
vaga)
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a
vaga)
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a
vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Beto Salame
Altineu Côrtes
Carlos Zarattini
Ana Perugini
Davidson Magalhães
Antonio Balhmann
Fábio Faria
Bilac Pinto
Fernando Marroni
Carlos Eduardo Cadoca
Gabriel Guimarães
Fernando Torres
Jaime Martins
Francisco Chapadinha
João Carlos Bacelar
Hugo Leal
Joaquim Passarinho
José Carlos Araújo
José Nunes vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
José Rocha
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB

vaga do

Marcos Montes

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/

PRP/PSDC/PEN/PRTB

PEN/PRTB

PDT

Weverton Rocha
Edmilson Rodrigues
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

vaga do

vaga do

PSOL

Deoclides Macedo

Vander Loubet
Zé Geraldo
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a
vaga)
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a

Paulo Magalhães
Paulo Pimenta
Rafael Motta vaga do
PSDB/PSB/PPS/PV

Wadson Ribeiro
Weliton Prado

Março de 2015
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vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Antonio Carlos Mendes Thame
Antonio Imbassahy
Arnaldo Jordy
Arthur Virgílio Bisneto vaga do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Domingos Sávio vaga do

2 vagas

Bebeto
Caio Narcio
Marco Tebaldi
Nelson Marchezan
Junior
Pedro Cunha Lima vaga do

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/ PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
PEN/PRTB

Fabio Garcia vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
João Castelo vaga do PDT
João Fernando Coutinho
José Reinaldo
Jose Stédile
Miguel Haddad vaga do

/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB

Rogério Marinho
Rossoni
Vicentinho Júnior
Victor Mendes
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
B ocupa a vaga)

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB

1 vaga

Paulo Abi-ackel
Pedro Vilela
Rodrigo de Castro
Samuel Moreira vaga do

Nelson Marquezelli
Rosangela Gomes
Takayama
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a
vaga)

PEN/PRTB

(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a
vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Arlindo Chinaglia
Átila Lins
Carlos Zarattini
Chico Lopes vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB

Henrique Fontana
Jefferson Campos
Jô Moraes
Marco Maia

Marcos Rogério
1 vaga

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

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB

Vicente Candido
(Dep. do
PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)

Presidente: Jô Moraes (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Bruna Furlan (PSDB)
2º Vice-Presidente: Carlos Zarattini (PT)
3º Vice-Presidente: Subtenente Gonzaga (PDT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Antonio Brito
Benito Gama
Antônio Jácome vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Dilceu Sperafico
Arthur Oliveira Maia
Eduardo Bolsonaro
César Halum
Eros Biondini
Claudio Cajado
Jair Bolsonaro
Deley
José Fogaça
Ezequiel Fonseca
Lucio Mosquini
Jarbas Vasconcelos
Luiz Carlos Busato
Marcus Vicente
Marcelo Squassoni

PSDB/PSB/PPS/PV

Antonio Imbassahy
César Messias
Daniel Coelho vaga do

Eduardo Barbosa

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Eduardo Cury
Heráclito Fortes
Luiz Lauro Filho vaga do

João Gualberto
Jutahy Junior

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/

Luiz Carlos Hauly

PEN/PRTB

Pastor Eurico vaga do

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/

Raul Jungmann

PEN/PRTB

Rubens Bueno

Rocha
William Woo vaga do

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS

Stefano Aguiar
Subtenente Gonzaga

Fernando Marroni

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

Abel Mesquita Jr.

Caetano
Cesar Souza
Décio Lima

Givaldo Vieira
Goulart
Jandira Feghali
Luiz Nishimori
Valmir Assunção vaga do

Rômulo Gouveia

Bruna Furlan
Bruno Araújo
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Moroni Torgan
Newton Cardoso Jr
Roberto Sales
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
B ocupa a vaga)
(Dep. do
PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
ocupa a vaga)

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/

(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
ocupa a vaga)
PDT
Dagoberto
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a
vaga)
PTC
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
PSL
Macedo vaga do PTC

Sexta-feira 27

/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB

PDT
PSOL

Ivan Valente
Jean Wyllys vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Major Olimpio
Cabo Daciolo

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: José Priante (PMDB)
1º Vice-Presidente: Capitão Augusto (PR)
2º Vice-Presidente: Marcos Reategui (PSC)
3º Vice-Presidente: Laudivio Carvalho (PMDB)
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Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Aluisio Mendes vaga do
Alberto Fraga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alexandre Leite
Arnaldo Faria de Sá
Delegado Edson Moreira
Eduardo Bolsonaro
Efraim Filho vaga do

Edio Lopes
Eros Biondini
Irmão Lazaro
Mauro Lopes
Onyx Lorenzoni

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Fernando Monteiro

Osmar Terra
Pauderney Avelino vaga do

Gilberto Nascimento

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Guilherme Mussi
Jair Bolsonaro

Renzo Braz
Rogério Peninha Mendonça
Ronaldo Benedet vaga do

José Priante

PSDB/PSB/PPS/PV

Laudivio Carvalho
Marcos Reategui
Moroni Torgan

Ronaldo Martins
Simone Morgado
Wladimir Costa
(Dep. do
Wilson Filho
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Adelmo Carneiro Leão
Ademir Camilo
Cabo Sabino
Hugo Leal
Caetano
Lincoln Portela
Capitão Augusto
Paulo Freire
Delegado Éder Mauro
Rubens Otoni
Silas Freire vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
Fábio Mitidieri
PRP/PSDC/PEN/PRTB

Givaldo Carimbão
Laerte Bessa vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Moema Gramacho

Valmir Assunção
Vander Loubet vaga do PSOL
Zé Carlos
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
Padre João
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/ SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PEN/PRTB ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Delegado Waldir
Betinho Gomes
Eliziane Gama
Gonzaga Patriota
João Campos
Moses Rodrigues
Keiko Ota
Otavio Leite
Pastor Eurico
Shéridan
William Woo vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
Rocha
PRP/PSDC/PEN/PRTB

(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)

Major Olimpio

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PDT
Pompeo de Mattos vaga do

PSDB/PSB/PPS/PV

PSOL
Cabo Daciolo

Subtenente Gonzaga
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Março de 2015

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

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Antonio Brito (PTB)
1º Vice-Presidente: Zeca Cavalcanti (PTB)
2º Vice-Presidente: Alexandre Serfiotis (PSD)
3º Vice-Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Adelson Barreto
André Fufuca
Antonio Brito
Antônio Jácome vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Carlos Gomes
Arnaldo Faria de Sá
Carlos Manato
Carlos Andrade
Christiane de Souza
Cristiane Brasil
Yared
vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Conceição Sampaio
Dâmina Pereira
Darcísio Perondi
Danilo Forte
Diego Garcia
Jorge Tadeu Mudalen
Dulce Miranda
Josi Nunes
Geraldo Resende
Júlia Marinho
Jéssica Sales
Juscelino Filho
João Marcelo Souza
Luiz Carlos Busato
Mandetta
Professora Dorinha Seabra Rezende
Marcelo Belinati
Raquel Muniz
Marx Beltrão
Saraiva Felipe
Misael Varella
Sérgio Reis
Osmar Terra
Takayama
Roney Nemer
Vinicius Carvalho
Rosangela Gomes
Walney Rocha
Toninho Pinheiro
5 vagas
Zeca Cavalcanti
(Dep. do
PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Adelmo Carneiro Leão
Arlindo Chinaglia
Alexandre Serfiotis
Erika Kokay
Assis Carvalho
Francisco Floriano
Benedita da Silva
Henrique Fontana
Chico D'angelo
Indio da Costa
Delegado Éder Mauro
Jô Moraes
Dr. João
Rejane Dias (Licenciado)
Dr. Jorge Silva
Rômulo Gouveia
Fábio Mitidieri
Ságuas Moraes
Jandira Feghali
Silas Câmara
Jorge Solla
Sóstenes Cavalcante
Miguel Lombardi
Zeca Dirceu
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
Odorico Monteiro
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
Sibá Machado
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
ocupa a vaga)
Zenaide Maia
2 vagas
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Carmen Zanotto
Flavinho
Célio Silveira
Heitor Schuch
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Dr. Sinval Malheiros
Eduardo Barbosa
Geovania de Sá
Leandre vaga do

João Campos
Luciano Ducci
Mariana Carvalho

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS

Raimundo Gomes de Matos

/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB

Marcus Pestana
Paulo Foletto
Shéridan
3 vagas
Mário Heringer
Pompeo de Mattos
Jean Wyllys

Victor Mendes
Vitor Lippi
3 vagas
PDT

Flávia Morais
Sergio Vidigal

PSOL

1 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: Benjamin Maranhão (SD)
1º Vice-Presidente: Aureo (SD)
2º Vice-Presidente: Silvio Costa (PSC)
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Augusto Coutinho vaga do
Darcísio Perondi
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Aureo vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Benjamin Maranhão
Daniel Vilela

Efraim Filho
Erivelton Santana
Jorge Côrte Real vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Genecias Noronha
Jovair Arantes vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Luiz Carlos Busato
Luiz Carlos Ramos
Paulo Pereira da Silva
Silvio Costa
Walney Rocha vaga do
PSDB/PSB/PPS/PV

José Otávio Germano
Jozi Rocha vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Laercio Oliveira vaga do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Lelo Coimbra
Lucas Vergilio
Luiz Fernando Faria
Roney Nemer

(Dep. do
Wladimir Costa vaga do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
2 vagas
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alice Portugal vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
Ademir Camilo
PRP/PSDC/PEN/PRTB

Daniel Almeida

vaga do

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
PRP/PSDC/PEN/PRTB

Erika Kokay
Gorete Pereira
Laerte Bessa vaga do

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
PRP/PSDC/PEN/PRTB

Leonardo Monteiro
Vicentinho

Bohn Gass
Cabo Sabino
Fábio Mitidieri
Marcon
Valmir Prascidelli
(Dep. do
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PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/ SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Bebeto
Adilton Sachetti
Nelson Marchezan Junior
Alexandre Baldy
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
Geovania de Sá
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
Maria Helena
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
1 vaga
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PDT
Roberto Góes vaga do
André Figueiredo
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Flávia Morais vaga do

Ronaldo Lessa

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Secretário(a): José Mauro Meira Magalhães
Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 3216-6815

COMISSÃO DE TURISMO
Presidente: Alex Manente (PPS)
1º Vice-Presidente: Giuseppe Vecci (PSDB)
2º Vice-Presidente: Ronaldo Lessa (PDT)
3º Vice-Presidente: José Rocha (PR)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Marquinho
Adail Carneiro
Mendes
Ricardo
Adalberto Cavalcanti
Teobaldo
Roberto
Afonso Hamm
Britto
Rodrigo
Edinho Bez
Maia
Laercio Oliveira
Vitor Valim
Pedro Chaves
4 vagas
Renato Molling
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Carlos Eduardo Cadoca vaga do
Helder
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Salomão
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Herculano
Passos
Magda
Mofatto
Odorico
Monteiro
2 vagas

Goulart
José Airton Cirilo
José Rocha
Luizianne Lins
Rafael Motta
Rubens Otoni

João
Gualberto
Rubens
Bueno
Valadares
Filho
1 vaga

Alex Manente
Fabio Garcia
Giuseppe Vecci
Tenente Lúcio

PDT

Ronaldo Lessa
Macedo vaga do

Fabiano Horta
Hugo Leal
João Rodrigues
Magda Mofatto vaga do

PSL

André
Figueiredo

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB

Secretário(a): Ana Katia Martins Bertholdo
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 3216-6837 / 6832 / 6833
FAX: 3216-6835

Leônidas Cristino
Paulo Freire
Ricardo Izar
Rubens Otoni

PSDB/PSB/PPS/PV

Marcio Alvino vaga do

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
PRP/PSDC/PEN/PRTB

PSDB/PSB/PPS/PV

Março de 2015

(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
6 vagas

Milton Monti
Paulo Feijó vaga do PSOL
Remídio Monai
Silas Freire vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Wadson Ribeiro
5 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Gonzaga Patriota
Tenente Lúcio
Vicentinho Júnior
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
4 vagas

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Clarissa Garotinho (PR)
1º Vice-Presidente: Washington Reis (PMDB)
2º Vice-Presidente: Milton Monti (PR)
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Alexandre Valle
Adail Carneiro
Baleia Rossi
Adalberto Cavalcanti
Edinho Bez
Arnaldo Faria de Sá
Efraim Filho
Aureo
Ezequiel Fonseca
Carlos Henrique Gaguim
Hermes Parcianello
Fabio Reis
Laudivio Carvalho
Fernando Jordão
Lázaro Botelho
Flaviano Melo
Marinha Raupp
Julio Lopes
Marquinho Mendes
Junior Marreca
Mauro Lopes
Juscelino Filho
Mauro Mariani
Mário Negromonte Jr.
Nelson Marquezelli
Misael Varella
Roberto Britto vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Missionário José Olimpio
Rodrigo Maia
Osmar Bertoldi
Ronaldo Carletto
Roberto Sales
Ronaldo Martins
Sérgio Moraes
Simão Sessim vaga do
Simone Morgado
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Washington Reis
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
2 vagas
ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alfredo Nascimento
Aliel Machado
Clarissa Garotinho
Evandro Rogerio Roman
Danrlei de Deus Hinterholz
Jaime Martins
Diego Andrade
José Airton Cirilo

PDT

Alfredo Kaefer
Fábio Ramalho
João Castelo
João Paulo Papa

José Reinaldo

Jose Stédile
Leopoldo Meyer
Samuel Moreira
Vanderlei Macris
1 vaga
Dagoberto vaga do

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/

Major Olimpio

PRP/PSDC/PEN/PRTB

Marcelo Matos
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)

PSOL

Ronaldo Lessa
Sergio Vidigal
1 vaga

Secretário(a): Admar Pires dos Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 3216-6853 A 6856
FAX: 3216-6860

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ESTUDAR E DEBATER
OS EFEITOS DA CRISE HÍDRICA, BEM COMO PROPOR
MEDIDAS TENDENTES A MINIMIZAR OS IMPACTOS DA
ESCASSEZ DE ÁGUA NO BRASIL
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Beto Rosado
Laudivio Carvalho
Celso Pansera
Nelson Marquezelli
Marcelo Álvaro Antônio
9 vagas

Março de 2015
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Newton Cardoso Jr
Raquel Muniz
Vitor Valim
Walney Rocha
Zé Silva
3 vagas

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alexandre Serfiotis
Bohn Gass
Bilac Pinto
Goulart
Clarissa Garotinho
Herculano Passos
Evandro Rogerio Roman
Orlando Silva
Givaldo Vieira
Weliton Prado
Luciana Santos
3 vagas
Nilto Tatto
Odorico Monteiro
PSDB/PSB/PPS/PV
Leopoldo Meyer
6 vagas
Luiz Lauro Filho
Sarney Filho
3 vagas
PDT
Flávia Morais
Giovani Cherini
PTdoB
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
1 vaga
PSL
Macedo vaga do PTdoB
Secretário(a): Tiago Moreira da Fonseca
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6267
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ELABORAR
PROPOSTA DE LEI ORGÂNICA DA SEGURANÇA PÚBLICA
NO BRASIL.
Presidente: Cabo Sabino (PR)
1º Vice-Presidente: Vicentinho Júnior (PSB)
2º Vice-Presidente: Delegado Waldir (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Ronaldo Benedet (PMDB)
Titulare
Suplentes
s
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Alberto
Afonso Hamm
Fraga
Arnaldo
Faria de
Augusto Coutinho
Sá
Fernand
o
Eduardo Bolsonaro
Monteir
o
Guilher
me
Jair Bolsonaro
Mussi
Jhc
José Otávio Germano vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Laudivio
Carvalh
Mauro Pereira
o
Marcos
Reategu
Osmar Terra
i
Marx
Rogério Peninha Mendonça
Beltrão
Ronaldo
4 vagas

Benedet
2 vagas
Alessan
dro
Molon
Cabo
Sabino
Capitão
Augusto
Fábio
Mitidieri
Heuler
Cruvinel
Paulo
Teixeira
Ronaldo
Fonseca
1 vaga
Delegad
o Waldir
Gonzag
a
Patriota
Raul
Jungma
nn
Rocha
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PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Átila Lins
Hugo Leal
Laerte Bessa
Lincoln Portela
Rômulo Gouveia
3 vagas

PSDB/PSB/PPS/PV
Arnaldo Jordy
João Campos
Otavio Leite

Pastor Eurico
(Dep. do
Shérida
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/
n
PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
Vicentin
ho
1 vaga
Júnior
PDT
Major
Subtenente Gonzaga
Olimpio
PSOL
Cabo
Edmilson Rodrigues
Daciolo
Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL PARA ANÁLISE, ESTUDO E
FORMULAÇÃO DE PROPOSIÇÕES RELACIONADAS À LEI
8.666, DE 1993 (INSTITUI NORMAS PARA LICITAÇÕES E
CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS)
Presidente: Carlos Marun (PMDB)
1º Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
2º Vice-Presidente: Fábio Mitidieri (PSD)
3º Vice-Presidente: Celso Maldaner (PMDB)
Relator: Mário Heringer (PDT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Andre Moura
Edmar Arruda
Bacelar
Ezequiel Teixeira
Carlos Marun
Jorge Côrte Real
Celso Maldaner
Lucio Mosquini
José Carlos Aleluia
Osmar Bertoldi
Julio Lopes
Renata Abreu
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Laercio Oliveira
Luiz Carlos Busato
Osmar Serraglio
Vinicius Carvalho
1 vaga

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

5 vagas

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Davidson Magalhães
Alessandro Molon
Fábio Mitidieri
Átila Lins
Helder Salomão
Gabriel Guimarães
José Guimarães
João Carlos Bacelar
Margarida Salomão
Júlio Cesar
Milton Monti
Rubens Pereira Júnior
Remídio Monai
2 vagas
Rogério Rosso
PSDB/PSB/PPS/PV
Bebeto
Marcos Abrão
Eduardo Cury
5 vagas
Júlio Delgado
Leandre
Nelson Marchezan Junior
Pedro Cunha Lima
PDT
Félix Mendonça Júnior vaga do PTC
André Figueiredo
Mário Heringer
PTC
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
1 vaga
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 ANALISAR E
APRESENTAR PROPOSTAS COM RELAÇÃO À PARTILHA DE
RECURSOS PÚBLICOS E RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES DA
UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO
FEDERAL (PACTO FEDERATIVO)
Presidente: Danilo Forte (PMDB)
1º Vice-Presidente: Sergio Souza (PMDB)
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
3º Vice-Presidente: Caetano (PT)
Relator: Andre Moura (PSC)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Adelson Barreto
Alceu Moreira
Andre Moura
Deley
Antônio Jácome
Fabio Reis
Arthur Oliveira Maia
Hiran Gonçalves
Danilo Forte
Kaio Maniçoba
Esperidião Amin
Laercio Oliveira
Hélio Leite
Mário Negromonte Jr.
Hildo Rocha
Newton Cardoso Jr
Jarbas Vasconcelos
Walter Alves
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Ronaldo Carletto
ocupa a vaga)
Sergio Souza
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Caetano
Átila Lins
Clarissa Garotinho
Fábio Mitidieri
Décio Lima
Fernando Marroni
Domingos Neto
Margarida Salomão
Maurício Quintella Lessa vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/PE
Herculano Passos
N/PRTB

Jorginho Mello

Paulo Freire

José Nunes vaga do PSL
Júlio Cesar
Zeca Dirceu
Alex Manente
Alexandre Baldy
Heráclito Fortes
João Gualberto
Luiz Carlos Hauly
Valadares Filho

Março de 2015

PSDB/PSB/PPS/PV

Ronaldo Lessa
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCd
oB ocupa a vaga)

PDT
PSL

Pedro Uczai
Rafael Motta
Zenaide Maia
Alfredo Kaefer
Arnaldo Jordy
Fabio Garcia
José Reinaldo
Marco Tebaldi
Samuel Moreira
Sergio Vidigal
1 vaga

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 19-A, DE
2011, DO SR. WILSON FILHO E OUTROS, QUE "ALTERA O
ART. 40 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS PARA ESTABELECER A CRIAÇÃO DA ZONA
FRANCA DO SEMIÁRIDO NORDESTINO"
Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Gonzaga Patriota (PSB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Beto Rosado vaga do
Alexandre Valle
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Antonio Bulhões
Mário Negromonte Jr.
Cacá Leão
Ricardo Teobaldo
Carlos Melles
Roberto Britto
Fernando Monteiro
Veneziano Vital do Rêgo
Genecias Noronha
Vitor Valim
João Marcelo Souza
6 vagas
Marcelo Castro
Paes Landim vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Raquel Muniz
Walter Alves
Wilson Filho
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Anderson Ferreira
Carlos Eduardo Cadoca
Átila Lins
Fábio Mitidieri
Cabo Sabino
Joaquim Passarinho
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
Chico Lopes
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
José Airton Cirilo
4 vagas
Júlio Cesar
Zé Carlos
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Arthur Virgílio Bisneto
6 vagas
Gonzaga Patriota
João Gualberto
Raimundo Gomes de Matos

Março de 2015
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Rodrigo Martins
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PDT
Ronaldo Lessa
PTdoB
Pastor Franklin
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CONSTITUIÇÃO Nº 70-A, DE 2011, DO SENADO FEDERAL,
QUE "ALTERA O PROCEDIMENTO DE APRECIAÇÃO DAS
MEDIDAS PROVISÓRIAS PELO CONGRESSO NACIONAL"

1 vaga
1 vaga

Secretário(a): Marcelo Brandão Lapa
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 39-A DE
2007, DO SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS E OUTROS,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (INCLUI A ÁGUA COMO DIREITO SOCIAL), E
APENSADA
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Andre Moura
Dâmina Pereira
Celso Jacob
Eros Biondini
Daniel Vilela
Fernando Jordão
Hiran Gonçalves
Mauro Pereira
Luiz Carlos Busato
Newton Cardoso Jr
Marinha Raupp
6 vagas
Osmar Bertoldi
Roberto Balestra
Zé Silva
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Átila Lins
Domingos Neto
Cabo Sabino
7 vagas
Givaldo Vieira
Leo de Brito
Nilto Tatto
Rafael Motta
2 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Daniel Coelho
Antonio Carlos Mendes Thame
Janete Capiberibe
Marcos Abrão
João Paulo Papa
4 vagas
Raimundo Gomes de Matos
Rodrigo Martins
Sarney Filho
PDT
1 vaga
1 vaga
PSL
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

Presidente: Marcos Rogério (PDT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Walter Alves (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Adail Carneiro
Carlos Marun
Alberto Fraga
Celso Pansera
Antonio Bulhões
Esperidião Amin
Augusto Coutinho
Luiz Carlos Busato
Eduardo Bolsonaro
Ricardo Barros
Manoel Junior
6 vagas
Mário Negromonte Jr.
Nelson Marquezelli
Osmar Serraglio
Simão Sessim
Walter Alves
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alessandro Molon
Ademir Camilo
Átila Lins
Luiz Couto
Domingos Neto
Luiz Sérgio
Jorginho Mello
Rogério Rosso
Milton Monti
4 vagas
Paulão
Rubens Otoni
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Bebeto
6 vagas
Betinho Gomes
Bonifácio de Andrada
César Messias
Marcus Pestana
Rubens Bueno
PDT
Marcos Rogério
1 vaga
PSOL
Cabo Daciolo
1 vaga
Secretário(a): Marcelo Brandão Lapa
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 182, DE
2007, DO SENADO FEDERAL, QUE “ALTERA OS ARTS. 17,
46 E 55 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA ASSEGURAR
AOS PARTIDOS POLÍTICOS A TITULARIDADE DOS
MANDATOS PARLAMENTARES E ESTABELECER A PERDA
DOS MANDATOS DOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO
E DO PODER EXECUTIVO QUE SE DESFILIAREM DOS
PARTIDOS PELOS QUAIS FOREM ELEITOS” (PEC DA
FIDELIDADE PARTIDÁRIA), E APENSADAS
Presidente: Rodrigo Maia (DEM)
1º Vice-Presidente: Rubens Otoni (PT)
2º Vice-Presidente: Marcus Pestana (PSDB)
3º Vice-Presidente: Tadeu Alencar (PSB)
Relator: Marcelo Castro (PMDB)
Titulares

Suplentes
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PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Alceu Moreira
Adail Carneiro
Antonio Bulhões
Afonso Hamm
Arthur Oliveira Maia
Baleia Rossi
Benito Gama
Danilo Forte
Edmar Arruda
Elmar Nascimento
Esperidião Amin
José Fogaça
Josi Nunes
Julio Lopes
Marcelo Aro
Juscelino Filho
Marcelo Castro
Lelo Coimbra
Pedro Fernandes
Lucas Vergilio
Renata Abreu
Paes Landim
Renato Molling
Raquel Muniz
Rodrigo Maia
Ronaldo Nogueira
Veneziano Vital do Rêgo
Vinicius Carvalho
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Carlos Zarattini
Átila Lins
Daniel Almeida
Capitão Augusto
Henrique Fontana
Diego Andrade
Indio da Costa
Gorete Pereira
Joaquim Passarinho
Leônidas Cristino
Lincoln Portela
Margarida Salomão
Milton Monti
Odorico Monteiro
Moema Gramacho
Orlando Silva
Rubens Otoni
Padre João
Valtenir Pereira
Zé Carlos
PSDB/PSB/PPS/PV
Luciano Ducci
Antonio Carlos Mendes Thame
Marcus Pestana
Arnaldo Jordy
Max Filho
Evandro Gussi
Sandro Alex
Fábio Sousa
Silvio Torres
Luiza Erundina
Tadeu Alencar
Marinaldo Rosendo
Victor Mendes
Samuel Moreira
PDT
Afonso Motta
Marcos Rogério
PSOL
Chico Alencar
Jean Wyllys
PTC
Uldurico Junior
Brunny
Secretário(a): Regina Pereira Games
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6232
FAX: (61) 3216-6225

Março de 2015

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Alceu Moreira vaga do PTC
Darcísio Perondi
Celso Maldaner
Diego Garcia
César Halum
Dilceu Sperafico
Covatti Filho
Fausto Pinato
Jerônimo
Luis Carlos Heinze
Goergen
Mandetta
Marcos Reategui
Newton Cardoso
Marcelo Aro
Jr
Nelson Marquezelli
Sergio Souza
Osmar Serraglio
3 vagas
Professor Victório Galli
Valdir Colatto
Zé Silva
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alessandro
Bilac Pinto
Molon
Davidson Magalhães
Cabo Sabino
Leo de Brito vaga
Erika Kokay
do PSDB/PSB/PPS/PV
Evandro Rogerio Roman
Luiz Nishimori
Marcos Montes
Padre João
Ságuas Moraes
PSDB/PSB/PPS/PV
Janete Capiberibe
Nilson Leitão
Rossoni
Sarney Filho
Shéridan
Tereza Cristina
PDT
Dagoberto
PTC
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/P
MN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSOL

Luiz Couto
Nilto Tatto
Remídio Monai
Sergio Zveiter
2 vagas
Adilton Sachetti
Glauber Braga
Marco Tebaldi
Ricardo Tripoli
Rocha
(Dep. do
PT/PSD/PR/PR
OS/PCdoB
ocupa a vaga)
Abel Mesquita
Jr.
(Dep. do PSOL
ocupa a vaga)
Edmilson
Rodrigues vaga do

PTC

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: Nilson Leitão (PSDB)
1º Vice-Presidente: Nelson Marquezelli (PTB)
2º Vice-Presidente: Bilac Pinto (PR)
3º Vice-Presidente: Luiz Nishimori (PR)
Relator: Osmar Serraglio (PMDB)
Titulares

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 453-A DE
2001, DO SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS E OUTROS,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ART. 38 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (PROPONDO A VOLTA À
REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ARTIGO 38 DA CONSTITUIÇÃO,
APLICANDO AO SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
AS NORMAS PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO)
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:

Suplentes

Março de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Aluisio Mendes
Osmar Serraglio
Andre Moura
Rodrigo Pacheco
Beto Rosado
Ronaldo Nogueira
Cacá Leão
8 vagas
Carlos Gomes
Carlos Marun
Celso Pansera
Claudio Cajado
Mauro Lopes
Walney Rocha
Zé Silva
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Beto Salame
8 vagas
Bilac Pinto
Cabo Sabino
Décio Lima
Enio Verri
Erika Kokay
Fábio Faria
Fábio Mitidieri
PSDB/PSB/PPS/PV
Fabio Garcia
6 vagas
Júlio Delgado
Jutahy Junior
Max Filho
Raimundo Gomes de Matos
Sandro Alex
PDT
André Figueiredo
1 vaga
PSOL
Chico Alencar
1 vaga
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6209
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 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", E
APENSADOS (MINERAÇÃO)
Presidente: Gabriel Guimarães (PT)
1º Vice-Presidente: Marcos Montes (PSD)
2º Vice-Presidente: Evair de Melo (PV)
3º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
Relator: Leonardo Quintão (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Benito Gama
André Fufuca
Cleber Verde
Andre Moura
Guilherme Mussi
Cacá Leão
João Arruda
Edio Lopes
José Priante
Expedito Netto
Junior Marreca
Felipe Maia
Leonardo Quintão
Fernando Jordão
Luiz Fernando Faria
Jozi Rocha
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Marcos Reategui
Zé Silva
1 vaga

Manoel Junior
Mário Negromonte Jr.
Walter Alves
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Assis Carvalho
Antonio Balhmann
Beto Faro
Hugo Leal
Gabriel Guimarães
Magda Mofatto
Gorete Pereira
Vander Loubet
João Carlos Bacelar
Weliton Prado
Joaquim Passarinho
Wellington Roberto
Marcos Montes
Zé Carlos
Wadson Ribeiro
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Evair de Melo
Alexandre Baldy
Nilson Leitão
Arnaldo Jordy
Paulo Abi-ackel
Fabio Garcia
Paulo Foletto
Jose Stédile
Samuel Moreira
Sarney Filho
Tereza Cristina
1 vaga
PDT
Weverton Rocha
1 vaga
PTC
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PSOL
Chico Alencar vaga do PTC
PTdoB
Luis Tibé vaga do PTC
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: Laercio Oliveira (SD)
1º Vice-Presidente: José Carlos Aleluia (DEM)
2º Vice-Presidente: Alexandre Baldy (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Alan Rick
Arnaldo Faria de Sá
Alceu Moreira
Augusto Coutinho
Andre Moura
Edmar Arruda
Daniel Vilela
Eli Correa Filho
Hildo Rocha
Esperidião Amin
José Carlos Aleluia
Genecias Noronha
Julio Lopes
5 vagas
Laercio Oliveira
Paes Landim
Roberto Balestra
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alessandro Molon
Átila Lins
Antonio Balhmann
Hugo Leal
Décio Lima
José Carlos Araújo
Francisco Chapadinha
Leo de Brito
Jorginho Mello
Weliton Prado
Milton Monti
3 vagas
Vicente Candido
Walter Ihoshi
PSDB/PSB/PPS/PV
Alex Manente
6 vagas
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Alexandre Baldy
João Gualberto
Maria Helena
Nelson Marchezan Junior
Stefano Aguiar
André Figueiredo
1 vaga

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2015

Telefones: (61) 3216-6211
FAX: (61) 3216-6225

PDT
PSOL

1 vaga
1 vaga

Secretário(a): Fatima 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 2.412, DE 2007, DO SR. REGIS DE
OLIVEIRA, QUE "DISPÕE SOBRE A EXECUÇÃO
ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, DOS
ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL, DOS MUNICÍPIOS, DE
SUAS RESPECTIVAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
PÚBLICAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (DEFINE
CRITÉRIOS PARA O PROCESSAMENTO ADMINISTRATIVO
DAS EXECUÇÕES FISCAIS - ALTERA A LEI Nº 8.397, DE 1992
E REVOGA A LEI Nº 6.830, DE 1980) E APENSADOS
Presidente: Vicente Candido (PT)
1º Vice-Presidente: Jorginho Mello (PR)
2º Vice-Presidente: Alfredo Kaefer (PSDB)
3º Vice-Presidente: Júlio Cesar (PSD)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Afonso Hamm
Aluisio Mendes
Arnaldo Faria de Sá
Edmar Arruda
Edinho Bez
Jhc
Expedito Netto
Luiz Carlos Busato
Hugo Motta
Mauro Pereira
Jerônimo Goergen
Roberto Balestra
José Carlos Aleluia
5 vagas
Luiz Carlos Ramos
Marinha Raupp
Raquel Muniz
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Bilac Pinto
Beto Salame
Décio Lima
Clarissa Garotinho
Domingos Neto
Enio Verri
Jaime Martins
Fernando Marroni
Jorginho Mello
Weliton Prado
Júlio Cesar
3 vagas
Vicente Candido
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Alfredo Kaefer
6 vagas
Arnaldo Jordy
Luiz Carlos Hauly
3 vagas
PDT
1 vaga
1 vaga
PSOL
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B

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)
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Afonso Hamm
Cristiane Brasil
André Abdon
Edio Lopes
Arnaldo Faria de Sá
Jair Bolsonaro
Claudio Cajado
Lucas Vergilio
Delegado Edson Moreira
Marcos Reategui
Eduardo Bolsonaro
Onyx Lorenzoni
Ezequiel Teixeira
Ricardo Barros
Guilherme Mussi
4 vagas
Laudivio Carvalho
Marcos Rotta
Rogério Peninha Mendonça
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alessandro Molon
Antonio Balhmann
Alice Portugal
Fábio Faria
Cabo Sabino
Gabriel Guimarães
Delegado Éder Mauro
Hugo Leal
Luiz Couto
João Rodrigues
Magda Mofatto
Milton Monti
Marcos Montes
Silas Freire
(Dep. do PSOL ocupa
Paulo Teixeira
a vaga)
Wellington Roberto vaga do PTdoB
PSDB/PSB/PPS/PV
Antonio Carlos
Delegado Waldir
Mendes Thame
Dr. Sinval Malheiros
Glauber Braga
Flavinho
João Campos
Gonzaga Patriota
3 vagas
Marcus Pestana
Nelson Marchezan Junior
PDT
Subtenente Gonzaga
Pompeo de Mattos
PTdoB
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa
1 vaga
a vaga)
PSOL
Ivan Valente vaga do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

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 4.238, DE 2012, DO SENADO
FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 19 DA LEI Nº 7.102, DE 20
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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: Andre Moura (PSC)
1º Vice-Presidente: Laercio Oliveira (SD)
2º Vice-Presidente: Alexandre Baldy (PSDB)
3º Vice-Presidente: Major Olimpio (PDT)
Relator: Wellington Roberto (PR)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Andre Moura
Arnaldo Faria de Sá
Efraim Filho
Daniel Vilela
Laercio Oliveira
Dimas Fabiano
Marcus Vicente
Edinho Bez
Osmar Serraglio
Expedito Netto
Ricardo Barros
Fausto Pinato
Roney Nemer
Marcos Rotta
Vinicius Carvalho
Missionário José Olimpio
Walney Rocha
3 vagas
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Capitão Augusto
Carlos Zarattini
Erika Kokay
Gorete Pereira
Jô Moraes
Goulart
Paulo Magalhães
Paulão
Ricardo Izar
Paulo Freire
Vicentinho
Paulo Pimenta
Weliton Prado
Walter Ihoshi
Wellington Roberto
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Alexandre Baldy
João Campos
Bebeto
Luiz Carlos Hauly
Júlio Delgado
4 vagas
Marco Tebaldi
Marcos Abrão
Nelson Marchezan Junior
PDT
Major Olimpio
Giovani Cherini
PTdoB
Pastor Franklin
1 vaga
Secretário(a): 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 6583, DE 2013, DO SR. ANDERSON
FERREIRA, QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA FAMÍLIA
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", E APENSADO
Presidente: Sóstenes Cavalcante (PSD)
1º Vice-Presidente: Pr. Marco Feliciano (PSC)
2º Vice-Presidente: Rogério Marinho (PSDB)
3º Vice-Presidente: Silas Câmara (PSD)
Relator: Diego Garcia (PHS)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Antonio Bulhões
Alan Rick
Aureo
Christiane de Souza Yared
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Bacelar
Edmar Arruda
Conceição Sampaio
Eduardo Bolsonaro
Diego Garcia
Elizeu Dionizio
Eros Biondini
Ezequiel Teixeira
Lucio Mosquini
Fernando Monteiro
Marcelo Aguiar
Irmão Lazaro
Pr. Marco Feliciano
Josué Bengtson
Roney Nemer
Missionário José Olimpio
1 vaga
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Anderson Ferreira
Cabo Sabino
Erika Kokay
Evandro Rogerio Roman
Jô Moraes
Jefferson Campos
Maria do Rosário
5 vagas
Paulo Freire
Silas Câmara
Sóstenes Cavalcante
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Evandro Gussi
6 vagas
Flavinho
João Campos
Pastor Eurico
Rogério Marinho
1 vaga
PDT
Marcos Rogério
1 vaga
PTC
Brunny
1 vaga
PSOL
Jean Wyllys vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
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 COMPLEMENTAR Nº 25, DE 2007, DO
SR. BARBOSA NETO, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO CAPUT
DO ART. 79 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE
DEZEMBRO DE 2006" (SIMPLES NACIONAL OU
"SUPERSIMPLES"), E APENSADOS.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Afonso Hamm
Hildo Rocha
Alan Rick
Jorge Côrte Real
Alceu Moreira
Laercio Oliveira
Carlos Melles
Leonardo Quintão
Covatti Filho
Marcos Reategui
Edmar Arruda
6 vagas
João Arruda
Lucas Vergilio
Luiz Carlos Busato
Renata Abreu
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Aelton Freitas
Beto Salame
Antonio Balhmann
Joaquim Passarinho
Assis Carvalho
6 vagas
Helder Salomão
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Jorginho Mello
Paulão
Rogério Rosso
Walter Ihoshi

PSDB/PSB/PPS/PV
Antonio Carlos Mendes Thame
César Messias
João Paulo Papa
Luiz Carlos Hauly
Paulo Foletto
Rubens Bueno
PDT
Afonso Motta
PSL
Macedo

Alfredo Kaefer
Marco Tebaldi
4 vagas

1 vaga
1 vaga

Secretário(a): Vivianne de Santa Claro Ramos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 251, DE 2005, DO
SR. ROBERTO GOUVEIA, QUE "INCLUEM PARÁGRAFOS NO
ARTIGO 19 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 4 DE MAIO
DE 2000" (AUMENTA O GASTO COM PESSOAL NA ÁREA DE
SAÚDE PARA ATÉ 75% 'SETENTA E CINCO POR CENTO'
DOS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À SAÚDE), E
APENSADOS
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Antônio Jácome
Antonio Brito
Christiane de Souza Yared
Conceição Sampaio
Dulce Miranda
Delegado Edson Moreira
Jéssica Sales
Josi Nunes
João Marcelo Souza
Marcelo Belinati
Mandetta
Marx Beltrão
Raquel Muniz
Roney Nemer
Roberto Britto
4 vagas
Toninho Pinheiro
Zeca Cavalcanti
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Bilac Pinto
Cabo Sabino
Dr. Jorge Silva
Hugo Leal
Jorge Solla
6 vagas
Luiz Nishimori
Toninho Wandscheer
3 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Carmen Zanotto
Raimundo Gomes de Matos
Eduardo Barbosa
Shéridan
Luciano Ducci
4 vagas
Marcus Pestana
Mariana Carvalho
Paulo Foletto
PDT
André Figueiredo
Mário Heringer
PSOL
1 vaga
1 vaga

Março de 2015

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 EFETUAR ESTUDO E
APRESENTAR PROPOSTAS COM RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS
INFRACONSTITUCIONAIS DA REFORMA POLÍTICA
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Antonio Bulhões
Adail Carneiro
Arthur Oliveira Maia
Afonso Hamm
Baleia Rossi
Alceu Moreira
Benito Gama
Elmar Nascimento
Danilo Forte
José Fogaça
Edmar Arruda
Josi Nunes
Esperidião Amin
Juscelino Filho
Lelo Coimbra
Lucas Vergilio
Marcelo Aro
Paes Landim
Marcelo Castro
Raquel Muniz
Pedro Fernandes
Renato Molling
Renata Abreu
Ronaldo Nogueira
Rodrigo Maia
Veneziano Vital do Rêgo
Simão Sessim
Vinicius Carvalho
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Carlos Zarattini
Átila Lins
Daniel Almeida
Capitão Augusto
Henrique Fontana
Diego Andrade
Indio da Costa
Domingos Neto
Joaquim Passarinho
Gorete Pereira
Lincoln Portela
Margarida Salomão
Milton Monti
Odorico Monteiro
Moema Gramacho
Orlando Silva
Rafael Motta
Padre João
Rubens Otoni
Zé Carlos
PSDB/PSB/PPS/PV
Luciano Ducci
Antonio Carlos Mendes Thame
Marcus Pestana
Arnaldo Jordy
Max Filho
Evandro Gussi
Sandro Alex
Fábio Sousa
Silvio Torres
Luiza Erundina
Tadeu Alencar
Marco Tebaldi
Victor Mendes
Marinaldo Rosendo
PDT
Afonso Motta
Marcos Rogério
PSOL
Chico Alencar
Jean Wyllys
PTC
Uldurico Junior
Brunny
Secretário(a): Regina Pereira Games
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6232
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR A CARTELIZAÇÃO NA FIXAÇÃO DE PREÇOS E
DISTRIBUIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES, INCLUSIVE, COM
A CRIAÇÃO DE ARTIFICIAL DIRECIONAMENTO DA

Março de 2015
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DEMANDA E CAPTURA DOS SERVIÇOS MÉDICOS POR
INTERESSES PRIVADOS - MÁFIA DAS ÓRTESES E
PRÓTESES NO BRASIL
Presidente: Geraldo Resende (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: André Fufuca (PEN)
Suplent
es
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Andre
André Fufuca
Moura
Arnon
Antônio Jácome vaga do PTdoB
Bezerra
Darcísio
Aureo
Perondi
Osmar
Geraldo Resende
Serragli
o
Juscelino Filho
7 vagas
Lelo Coimbra
Mandetta
Marcelo Belinati
Marcus Vicente
Silvio Costa
Walney Rocha
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Adelmo
Aliel Machado
Carneir
o Leão
Alexand
Chico D'angelo
re
Serfiotis
Alice
Dr. João
Portuga
l
Gorete
Fábio Mitidieri
Pereira
Henriqu
vaga do
Hugo Leal
e
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Fontana
Paulo
João Carlos Bacelar
Teixeira
Wellingt
Jorge Solla
on
Roberto
Odorico Monteiro
1 vaga
Ricardo Izar
PSDB/PSB/PPS/PV
Célio Silveira
6 vagas
Dr. Sinval Malheiros
Luciano Ducci
Nelson Marchezan Junior
Paulo Foletto
1 vaga
PDT
Mário Heringer
1 vaga
PTdoB
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/ 1 vaga
PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
Titulares

Secretário(a): Tarciso Carvalho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
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Telefones: (61) 3216-6252
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR A PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS E
IRREGULARES NO ÂMBITO DA EMPRESA PETRÓLEO
BRASILEIRO S/A (PETROBRAS), ENTRE OS ANOS DE 2005 E
2015, RELACIONADOS A SUPERFATURAMENTO E GESTÃO
TEMERÁRIA NA CONSTRUÇÃO DE REFINARIAS NO BRASIL;
À CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS E
SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO PELA
PETROBRAS COM O FIM DE PRATICAR ATOS ILÍCITOS; AO
SUPERFATURAMENTO E GESTÃO TEMERÁRIA NA
CONSTRUÇÃO E AFRETAMENTO DE NAVIOS DE
TRANSPORTE, NAVIOS-PLATAFORMA E NAVIOS-SONDA; A
IRREGULARIDADES NA OPERAÇÃO DA COMPANHIA SETE
BRASIL E NA VENDA DE ATIVOS DA PETROBRAS NA
ÁFRICA
Presidente: Hugo Motta (PMDB)
1º Vice-Presidente: Antonio Imbassahy (PSDB)
2º Vice-Presidente: Félix Mendonça Júnior (PDT)
3º Vice-Presidente: Kaio Maniçoba (PHS)
Relator: Luiz Sérgio (PT)
Sub-Relator: Andre Moura (PSC)
Sub-Relator: Bruno Covas (PSDB)
Sub-Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Sub-Relator: Altineu Côrtes (PR)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Aluisio Mendes
Beto Rosado
Andre Moura
Carlos Andrade
Arnaldo Faria de Sá
Carlos Marun
Augusto Coutinho
Darcísio Perondi
Celso Pansera
Efraim Filho
Edio Lopes
Eros Biondini
Ezequiel Fonseca
Jhc
Fernando Monteiro
Lelo Coimbra
Hugo Motta
Marcelo Squassoni
Kaio Maniçoba
Pr. Marco Feliciano
Onyx Lorenzoni
Ricardo Barros
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Afonso Florence
Aelton Freitas
Altineu Côrtes
Jorge Solla
João Carlos Bacelar
José Carlos Araújo
Leônidas Cristino
José Rocha
Luiz Sérgio
Leo de Brito
Paulo Magalhães
Maria do Rosário
Silas Câmara
Rogério Rosso
Valmir Prascidelli
Valtenir Pereira
PSDB/PSB/PPS/PV
Antonio Imbassahy
Adilton Sachetti
Bruno Covas
Carlos Sampaio
Eliziane Gama
César Messias
Júlio Delgado
Delegado Waldir
Otavio Leite
Izalci
Rodrigo Martins
Moses Rodrigues
PDT
Félix Mendonça Júnior
Weverton Rocha
PSOL
Ivan Valente
Edmilson Rodrigues
Secretário(a): Manoel Amaral Alvim de Paula
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6210
FAX: (61) 3216-6285

455

456
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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR A REALIDADE DO SISTEMA CARCERÁRIO
BRASILEIRO
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Alberto Fraga
Arnaldo Faria de Sá
Augusto
Eros Biondini
Carvalho
Cabuçu
Marcos Reategui
Borges
Carlos
Henrique
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
Gaguim
Guilherme
7 vagas
Mussi
Hiran
Gonçalves
Laudivio
Carvalho
Luiz Carlos
Busato
Raquel Muniz
Renzo Braz
Roberto Alves
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Cabo Sabino
Beto Salame
Carlos
Francisco Floriano
Zarattini
Delegado Éder
Laerte Bessa
Mauro
Diego Andrade
Luiz Couto
Silas Freire vaga do
Erika Kokay
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Givaldo
Carimbão
Lincoln Portela
Sérgio Brito
Carmen
Zanotto
Delegado
Waldir
Fabio Garcia
Gonzaga
Patriota
Rocha
Shéridan
Major Olimpio
(Dep. do
PSOL ocupa a
vaga)
Edmilson
Rodrigues vaga

4 vagas

PSDB/PSB/PPS/PV
Eliziane Gama
5 vagas

PDT
PSL

Subtenente Gonzaga
1 vaga

PSOL

do PSL

Secretário(a): Saulo Augusto Pereira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6276
FAX: (61) 3216-6285

Março de 2015

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
APURAR AS CAUSAS, RAZÕES, CONSEQUÊNCIAS, CUSTOS
SOCIAIS E ECONÔMICOS DA VIOLÊNCIA, MORTE E
DESAPARECIMENTO DE JOVENS NEGROS E POBRES NO
BRASIL
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Delegado
Alexandre Leite
Edson
Moreira
Eros
Andre Moura
Biondini
Roberto
Arthur Oliveira Maia
Alves
Bacelar
8 vagas
Conceição Sampaio
Darcísio Perondi
Rosangela Gomes
Wilson Filho
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Luizianne
Benedita da Silva
Lins
Margarida
Davidson Magalhães
Salomão
Delegado Éder Mauro
Vicentinho
Luiz Couto
5 vagas
Orlando Silva vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB

Reginaldo Lopes
Sóstenes Cavalcante
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Bebeto
Betinho Gomes
Evair de Melo
Mariana Carvalho
Pastor Eurico
1 vaga
PDT
Major Olimpio
PTC
Brunny
PSOL
Jean Wyllys vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

6 vagas

1 vaga
1 vaga

Secretário(a): Robson Luiz Fialho Coutinho
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A FAZER
LEVANTAMENTO IN LOCO BEM COMO ACOMPANHAR E
FISCALIZAR OS FATOS RELATIVOS AO CANCELAMENTO
DA CONSTRUÇÃO DAS REFINARIAS PREMIUM I E PREMIUM
II, RESPECTIVAMENTE NOS ESTADOS DO MARANHÃO E DO
CEARÁ.

Março de 2015
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Coordenador: Eliziane Gama (PPS)
Relator: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)

Nilson Leitão

Titulares

Covatti Filho

Vitor Valim
Betinho Gomes
Raimundo Gomes de Matos
Cabo Sabino
Pedro Fernandes
Weverton Rocha
Chico Lopes
Rubens Pereira Júnior
Eliziane Gama
Moses Rodrigues

PMDB

Suplentes

Jorginho Mello

PSDB

Fabio Garcia

PR

Pompeo de Mattos

PTB

Laercio Oliveira

PDT

Hugo Leal

PPS

Manoel Junior
Marquinho Mendes
Juscelino Filho
André Fufuca

Suplentes

Titulares
Alceu Moreira
Carlos Zarattini
Eduardo Barbosa
Nelson Marchezan Junior
Ezequiel Fonseca

PEN

Rômulo Gouveia
José Carlos Aleluia
Raquel Muniz
Raul Jungmann
Chico Alencar

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR A
PARALISAÇÃO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS
Coordenador: Celso Maldaner (PMDB)
Relator: Osmar Terra (PMDB)

Celso Maldaner
João Arruda
Mauro Pereira
Osmar Terra
Ronaldo Benedet
Sergio Souza
Valdir Colatto
Arlindo Chinaglia
Pedro Uczai
Ságuas Moraes

PMDB

PT

PR
PSB
PDT
SD
PROS

Coordenador: Raul Jungmann (PPS)

PRP

Secretário(a): Alessandro Alves de Miranda
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6267
FAX: (61) 3216-6225

Titulares

PP

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
CIRCUNSTANCIAS EM QUE OCORRERAM E OS
DESDOBRAMENTOS DA PRISÃO DO PREFEITO DA CIDADE
DE CARACAS, ANTONIO LEDEZMA, PELO SERVIÇO
BOLIVARIANO DE INTELIGÊNCIA NACIONAL (SEBIN)

COMISSÃO EXTERNA, SEM ÔNUS PARA A CÂMARA DOS
DEPUTADOS, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR, IN LOCO, O
ESTADO DE SAÚDE DO MINISTRO CID GOMES E PREPARAR
UM LAUDO QUE ATESTE SEU ESTADO DE SAÚDE.

PMDB

PSDB

Secretário(a): Alessandro Alves de Miranda
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6267
FAX: (61) 3216-6225

PCdoB

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

Titulares
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Suplentes

PMDB

Suplentes

PT
PSDB
PP
PSD
DEM
PSC
PPS
PSOL

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

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR TODOS
OS ATOS, FATOS RELEVANTES, NORMAS E
PROCEDIMENTOS REFERENTES ÀS OBRAS DO PROJETO
DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS
HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL,
POPULARMENTE CONHECIDA COMO "TRANSPOSIÇÃO DO
RIO SÃO FRANCISCO", BEM COMO O PROGRAMA DE
REVITALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO
FRANCISCO
Coordenador: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
Relator: Rômulo Gouveia (PSD)
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Titulares
Vitor Valim
Odorico Monteiro
Valmir Assunção
Pedro Cunha Lima
Raimundo Gomes de Matos
Beto Rosado
Paulo Magalhães
Rômulo Gouveia
Fernando Coelho Filho
Gonzaga Patriota
Efraim Filho
Raquel Muniz
Adail Carneiro
Macedo

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PMDB

Suplentes

PT

Claudio Cajado
Major Olimpio

PSDB

Domingos Neto

PP
PSD
PSB
DEM
PSC
PHS
PSL

GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS

Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
7 vagas
7 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
5 vagas
5 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
4 vagas
4 vagas
PDT
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 153-A
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225

GRUPO DE TRABALHO PARA AVALIAR A PROPOSTA DO
NOVO CÓDIGO PENAL MILITAR.
Coordenador: Carlos Zarattini (PT)

Osmar Serraglio
Carlos Zarattini
Décio Lima
Carlos Sampaio
Esperidião Amin

PMDB
PT
PSDB
PP
PR

DEM
PDT
PROS

Secretário(a): Vivianne de Santa Clara Ramos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225

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

Titulares

Cabo Sabino
Capitão Augusto

Março de 2015

Suplentes
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