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PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 863-A, de 2015, que altera
a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, quanto à contribuição previdenciária sobre a receita bruta; a Lei nº
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MENDONÇA FILHO (DEM, PE – Como Líder) – Solicitação ao Líder do Governo, Deputado José Guimarães, e
ao Presidente Eduardo Cunha de cobrança à Presidenta Dilma Rousseff de providências quanto a arbitrariedades
cometidas contra Senadores brasileiros em Caracas pelo Governo da Venezuela. Imediata suspensão da sessão
diante da incidente diplomático. ............................................................................................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Resposta ao Deputado Mendonça Filho....................................................................
NILSON LEITÃO (PSDB, MT – Como Líder) – Solicitação ao Presidente Eduardo Cunha de suspensão da sessão
e tomada de providências junto ao Ministério de Relações Exteriores e Presidência da República para a garantia
da segurança de Senadores brasileiros presentes em Caracas, Venezuela. Saída da bancada do PSDB do plenário
em repúdio ao Governo venezuelano. ..................................................................................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Aviso ao Plenário sobre entendimentos com a Presidência do Senado quanto à emissão de nota sobre os recentes episódios na Venezuela envolvendo delegação parlamentar brasileira.
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na Venezuela....................................................................................................................................................................................................
SIBÁ MACHADO (PT, AC – Como Líder) – Esclarecimentos do Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira,
sobre o episódio ocorrido com comitiva de Senadores no deslocamento entre o aeroporto e a Capital Caracas, na
Venezuela....................................................................................................................................................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Suspensão da sessão por 5 minutos............................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Reabertura da sessão........................................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Relato ao Plenário sobre os esclarecimentos prestados pelo Ministro de
Relações Exteriores, Mauro Vieira, acerca do episódio de agressão, por populares, ao micro-ônibus com a delegação de Senadores brasileiros, em trânsito para Caracas, Venezuela, e das providências tomadas pelas autoridades
brasileiras e venezuelanas para a garantia da segurança da comitiva. .....................................................................................
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PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Comunicação ao Plenário de decisão da Presidência quanto às ações da
Câmara dos Deputados junto ao Ministério das Relações Exteriores atinentes aos episódios ocorridos com a comitiva de Senadores em visita à Venezuela..........................................................................................................................................
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PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Resposta ao Deputado Antonio Imbassahy..............................................................
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MARCOS MONTES (PSD, MG – Pela ordem) – Repúdio do PSD às ações contra comitiva de Senadores brasileiros na Venezuela........................................................................................................................................................................................
JANDIRA FEGHALI (PCdoB, RJ – Pela ordem) – Arguição pela impossibilidade de votação de moção de repúdio do Parlamento brasileiro ao tratamento dispendo pelo Governo venezuelano à comitiva de Senadores
em missão oficial humanitária na Venezuela antes do retorno da comissão de Deputados com informações do
Ministério de Relações Exteriores.............................................................................................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Esclarecimento quanto ao teor da moção da Câmara dos Deputados em
repúdio às agressões aos Senadores brasileiros na Venezuela.....................................................................................................
DOMINGOS SÁVIO (PSDB, MG – Pela ordem) – Importância do conhecimento, pela Casa, das providências
adotadas pela Embaixada do Brasil na Venezuela e pelo Ministério das Relações Exteriores no Brasil em defesa
dos Senadores brasileiros naquele país.................................................................................................................................................
LUIZ CARLOS HAULY (PSDB, PR – Pela ordem) – Impropriedade da conduta do Governo da Venezuela frente
a entrada de Senadores brasileiros naquele país...............................................................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Leitura de minuta da moção de repúdio do Parlamento brasileiro ao tratamento do Governo venezuelano à comitiva de Senadores em missão oficial humanitária na Venezuela...................
DANILO FORTE (PMDB, CE – Pela ordem) – Arguição sobre destinatário da moção de repúdio do Parlamento brasileiro ao tratamento do Governo venezuelano à comitiva de Senadores em missão oficial humanitária na Venezuela...........
JOSÉ GUIMARÃES (PT, CE – Pela ordem) – Manifestação de concordância com o texto da moção de repúdio
do Parlamento brasileiro ao tratamento do Governo venezuelano à comitiva de Senadores em missão oficial humanitária na Venezuela. Sugestão de encerramento da discussão e votação da matéria..................................................
RAUL JUNGMANN (PPS, PE – Pela ordem) – Esclarecimentos sobre a ausência de Deputados na comitiva de
Parlamentares presente na Venezuela. Pedido ao Governo brasileiro de garantia da integridade física e diplomática dos Deputados........................................................................................................................................................................................
Usaram da palavra para discussão da moção de repúdio os Srs. Deputados GLAUBER BRAGA (PSB, RJ), CAIO
NARCIO (PSDB, MG) MENDONÇA FILHO (DEM, PE), JUTAHY JUNIOR (PSDB, BA)....................................................................
Usou da palavra para uma Comunicação de Liderança o Sr. Deputado ARTHUR VIRGÍLIO BISNETO (PSDB, AM).
VANDERLEI MACRIS (PSDB, SP – Pela ordem) – Pedido à Presidência de uso da palavra.........................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Resposta ao Deputado Vanderlei Macris...................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Votação da moção de repúdio à recepção de comitiva de Senadores em
visita humanitária à Venezuela..................................................................................................................................................................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados CHICO ALENCAR (PSOL,
RJ), ROBERTO FREIRE (PPS, SP), CARLOS MARUN (Bloco/PMDB, MS), VANDERLEI MACRIS (PSDB, SP), CELSO RUSSOMANNO (Bloco/PRB, SP), ROGÉRIO ROSSO (PSD, DF), MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PR, AL), RODRIGO MARTINS
(PSB, PI), PAUDERNEY AVELINO (DEM, AM), ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT, CE), ZÉ SILVA (SD, MG), JANDIRA FEGHALI
(PCdoB, RJ), DOMINGOS NETO (PROS, CE), EVANDRO GUSSI (PV, SP), SÁGUAS MORAES (PT, MT), MORONI TORGAN
(DEM, CE), JOSÉ GUIMARÃES (PT, CE)......................................................................................................................................................
RUBENS BUENO (PPS, PR – Pela ordem) – Leitura de nota do Presidente do Senado Federal, Renan Calheiros,
em repúdio a hostilidades sofridas por Senadores brasileiros em Caracas, Venezuela. ......................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Comunicado ao Plenário sobre a duração das sessões deliberativas dos dias
23 e 24 de junho de 2015 e sobre o acolhimento pela Presidência da justificativa de ausência de Deputados da
Região Nordeste em face das festividades de São João, conforme acordo de Líderes partidários..................................
DOMINGOS SÁVIO (PSDB, MG – Pela ordem) – Cobrança à Presidência de tratamento igualitário aos Parlamentares de todas as regiões do País no acolhimento de justificativa de ausência em face da participação em
festividades juninas. .....................................................................................................................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Resposta ao Deputado Domingos Sávio....................................................................
MENDONÇA FILHO (DEM, PE – Pela ordem) – Indagação à Presidência sobre a pauta da semana seguinte...
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Resposta ao Deputado Mendonça Filho....................................................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado RODRIGO MAIA (DEM, RJ)........................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Aprovação da moção de repúdio.................................................................................
DOMINGOS SÁVIO (PSDB, MG – Pela ordem) – Descumprimento do Regimento Interno da Casa pela Presidência.........
NILSON LEITÃO (PSDB, MT – Pela ordem) – Convite aos Deputados de comparecimento ao Ministério de
Relações Exteriores. ......................................................................................................................................................................................
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PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Indagação ao Plenário sobre os Deputados escolhidos para comparecimento ao Ministério de Relações Exteriores.................................................................................................................................................
Usaram da palavra pela ordem os Srs. Deputados ANTONIO IMBASSAHY (PSDB, BA), MENDONÇA FILHO
(DEM, PE), RODRIGO MAIA (DEM, RJ), CARLOS MARUN (Bloco/PMDB, MS), ROGÉRIO ROSSO (PSD, DF), RODRIGO
MAIA (DEM, RJ), SÓSTENES CAVALCANTE (PSD, RJ)...........................................................................................................................
Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. Deputado ZÉ GERALDO (PT, PA).....................................
Usaram da palavra pela ordem os Srs. Deputados NILSON LEITÃO (PSDB, MT), ROGÉRIO ROSSO (PSD,
DF), FELIPE MAIA (DEM, RN), SÓSTENES CAVALCANTE (PSD, RJ), CÉSAR MESSIAS (PSB, AC), FELIPE MAIA (DEM,
RN), NILSON LEITÃO (PSDB, MT), GLAUBER BRAGA (PSB, RJ), DOMINGOS NETO (PROS, CE), NILSON LEITÃO
(PSDB, MT)......................................................................................................................................................................................
LELO COIMBRA (Bloco/PMDB, ES – Pela ordem) – Congratulações ao Papa Francisco pelo lançamento de
encíclica em defesa do meio ambiente. Defesa da ampliação de informações ambientais, econômicas e sociais no
âmbito da educação. Participação do orador no II Congresso para Cidades Sustentáveis em Vitória, Espírito Santo.
GONZAGA PATRIOTA (PSB, PE – Pela ordem) – Transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa do Município de Floresta, Estado de Pernambuco...............................................................................................................
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS:
DR. JORGE SILVA (PROS, ES) – Importância dos trabalhos da CPI da Violência contra Jovens Negros e Pobres.
Situação preocupante do Estado do Espírito Santo no ranking da violência no País. Resultados de audiência pública da CPI no Espírito Santo. ..................................................................................................................................................................
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biênio 2015/2017...........................................................................................................................................................................................
RÔMULO GOUVEIA (PSD, PB) – Transcurso do Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca. Problemática da evasão de populações da África Subsaariana em busca do norte da África e de países europeus, em face
do avanço da desertificação.......................................................................................................................................................................
ELI CORRÊA FILHO (DEM, SP) – Inconformismo com o elevado índice de reajuste dos planos de saúde aprovado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Apresentação de projeto de decreto legislativo com
vistas à sustação do ato da ANS................................................................................................................................................................
VALADARES FILHO (PSB, SE) – Defesa do Projeto de Lei nº 7.952, de 2014, de autoria do orador, que institui
o passe livre estudantil no transporte público coletivo...................................................................................................................
SANDES JÚNIOR (Bloco/PP, GO) – Anúncio feito pelo Governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo, da
realização de investimentos privados no Estado. Industrialização e geração de empregos na região..........................
JEFFERSON CAMPOS (PSD, SP) – Reflexões acerca do comportamento ético do brasileiro. Responsabilidade
individual das pessoas na melhoria do ambiente social do País..................................................................................................
LEONARDO MONTEIRO (PT, MG) – Preocupação do orador com a possível demissão em massa na empresa
Usiminas, no Estado de Minas Gerais......................................................................................................................................................
RUBENS BUENO (PPS, PR) – Fracasso da política econômica do Governo Dilma Rousseff. Propostas do PPS
para a recuperação da confiança na economia pelo brasileiro. ...................................................................................................
TIA ERON (Bloco/PRB, BA) – Visita da oradora a obras do Programa Minha Casa, Minha Vida no Município
de Simões Filho, Estado da Bahia. ...........................................................................................................................................................
ROBERTO BALESTRA (Bloco/PP, GO) – Acerto da Casa na aprovação do fim da reeleição para cargos do Poder
Executivo e do estabelecimento do mandato de 5 anos. Empenho da Casa na atual Legislatura para aperfeiçoamento do sistema político-eleitoral no País. .......................................................................................................................................
IRACEMA PORTELLA (Bloco/PP, PI) – Pedido aos Parlamentares de apoio à denominação da Lei do Feminicídio como Lei Danielly, em homenagem a Danielly Rodrigues Ferreira, adolescente estuprada, torturada e assassinada no Município de Castelo do Piauí, Estado do Piauí. ............................................................................................................
BILAC PINTO (PR, MG) – Congratulações ao Prefeito Maurício Lemes de Carvalho, do Município de Ouro Fino,
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SEÇÃO I

Ata da 163ª Sessão da Câmara dos Deputados,
Deliberativa Extraordinária, Vespertina,
da 1ª Sessão Legislativa Ordinária, da 55ª Legislatura,
em 18 de junho de 2015
Presidência dos Srs.: Eduardo Cunha, Presidente
Carlos Manato e Moroni Torgan, nos termos do § 2º do artigo 18 do Regimento Interno
ÀS 13 HORAS E 55 MINUTOS COMPARECEM À CASA OS SRS.:
Eduardo Cunha
Giacobo
Felipe Bornier
Alex Canziani
Gilberto Nascimento
Ricardo Izar
Total de Parlamentares: 304
RORAIMA
Carlos Andrade PHS PmdbPpPtbPscPhsPen
Edio Lopes PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Hiran Gonçalves PMN PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Maria Helena PSB
Total de RORAIMA 4
AMAPÁ
Cabuçu Borges PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de AMAPÁ 1
PARÁ
Arnaldo Jordy PPS
Beto Faro PT
Delegado Éder Mauro PSD
Hélio Leite DEM
Joaquim Passarinho PSD
José Priante PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Nilson Pinto PSDB
Zé Geraldo PT
Total de PARÁ 8
AMAZONAS
Átila Lins PSD
Conceição Sampaio PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Marcos Rotta PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Pauderney Avelino DEM
Total de AMAZONAS 4
RONDÔNIA
Luiz Cláudio PR
Marcos Rogério PDT
Mariana Carvalho PSDB
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Marinha Raupp PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Nilton Capixaba PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de RONDÔNIA 5
ACRE
Angelim PT
Leo de Brito PT
Rocha PSDB
Sibá Machado PT
Total de ACRE 4
TOCANTINS
Carlos Henrique Gaguim PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
César Halum PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Josi Nunes PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Lázaro Botelho PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM
Total de TOCANTINS 5
MARANHÃO
Aluisio Mendes PSDC PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Eliziane Gama PPS
Hildo Rocha PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
João Castelo PSDB
Juscelino Filho PRP PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Weverton Rocha PDT
Zé Carlos PT
Total de MARANHÃO 7
CEARÁ
Adail Carneiro PHS PmdbPpPtbPscPhsPen
Aníbal Gomes PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Antonio Balhmann PROS
Arnon Bezerra PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Cabo Sabino PR
Chico Lopes PCdoB
Danilo Forte PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Domingos Neto PROS
Gorete Pereira PR
José Guimarães PT
Leônidas Cristino PROS
Macedo PSL PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Moroni Torgan DEM
Moses Rodrigues PPS
Odorico Monteiro PT
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Ronaldo Martins PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Vitor Valim PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de CEARÁ 18
PIAUÍ
Júlio Cesar PSD
Paes Landim PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Rodrigo Martins PSB
Silas Freire PR
Total de PIAUÍ 4
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RIO GRANDE DO NORTE
Felipe Maia DEM
Zenaide Maia PR
Total de RIO GRANDE DO NORTE 2
PARAÍBA
Aguinaldo Ribeiro PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Damião Feliciano PDT
Luiz Couto PT
Pedro Cunha Lima PSDB
Rômulo Gouveia PSD
Wellington Roberto PR
Total de PARAÍBA 6
PERNAMBUCO
Augusto Coutinho Solidaried
Betinho Gomes PSDB
Bruno Araújo PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PCdoB
Eduardo da Fonte PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Fernando Monteiro PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Gonzaga Patriota PSB
Jarbas Vasconcelos PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Kaio Maniçoba PHS PmdbPpPtbPscPhsPen
Luciana Santos PCdoB
Mendonça Filho DEM
Raul Jungmann PPS
Silvio Costa PSC PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de PERNAMBUCO 13
ALAGOAS
Arthur Lira PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Cícero Almeida PRTB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Givaldo Carimbão PROS
JHC Solidaried
Paulão PT
Total de ALAGOAS 5
SERGIPE
Adelson Barreto PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Andre Moura PSC PmdbPpPtbPscPhsPen
Fabio Reis PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Jony Marcos PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Laercio Oliveira Solidaried
Valadares Filho PSB
Total de SERGIPE 6
BAHIA
Afonso Florence PT
Alice Portugal PCdoB
Antonio Brito PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Antonio Imbassahy PSDB
Arthur Oliveira Maia Solidaried
Bacelar PTN PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Bebeto PSB
Cacá Leão PP PmdbPpPtbPscPhsPen
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Caetano PT
Daniel Almeida PCdoB
Davidson Magalhães PCdoB
Elmar Nascimento DEM
Félix Mendonça Júnior PDT
João Carlos Bacelar PR
João Gualberto PSDB
Jorge Solla PT
José Carlos Aleluia DEM
José Carlos Araújo PSD
José Nunes PSD
Jutahy Junior PSDB
Márcio Marinho PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Moema Gramacho PT
Paulo Azi DEM
Roberto Britto PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Tia Eron PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Valmir Assunção PT
Waldenor Pereira PT
Total de BAHIA 27
MINAS GERAIS
Ademir Camilo PROS
Bilac Pinto PR
Brunny PTC PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Caio Narcio PSDB
Carlos Melles DEM
Delegado Edson Moreira PTN PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Dimas Fabiano PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Eduardo Barbosa PSDB
Fábio Ramalho PV
Laudivio Carvalho PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Lincoln Portela PR
Luiz Fernando Faria PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Marcelo Aro PHS PmdbPpPtbPscPhsPen
Marcos Montes PSD
Marcus Pestana PSDB
Margarida Salomão PT
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Odelmo Leão PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Padre João PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo Pacheco PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Subtenente Gonzaga PDT
Tenente Lúcio PSB
Wadson Ribeiro PCdoB
Weliton Prado PT
Zé Silva Solidaried
Total de MINAS GERAIS 30
ESPÍRITO SANTO
Carlos Manato Solidaried
Dr. Jorge Silva PROS
Evair de Melo PV
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Lelo Coimbra PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Marcus Vicente PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Max Filho PSDB
Sergio Vidigal PDT
Total de ESPÍRITO SANTO 7
RIO DE JANEIRO
Alessandro Molon PT
Alexandre Serfiotis PSD
Alexandre Valle PRP PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Altineu Côrtes PR
Benedita da Silva PT
Cabo Daciolo S.Part.
Celso Jacob PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Chico Alencar PSOL
Chico D Angelo PT
Francisco Floriano PR
Glauber Braga PSB
Hugo Leal PROS
Jair Bolsonaro PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Jandira Feghali PCdoB
Jean Wyllys PSOL
Julio Lopes PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Leonardo Picciani PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Luiz Carlos Ramos PSDC PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Luiz Sérgio PT
Miro Teixeira PROS
Otavio Leite PSDB
Paulo Feijó PR
Roberto Sales PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Rosangela Gomes PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Soraya Santos PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Wadih Damous PT
Walney Rocha PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de RIO DE JANEIRO 27
SÃO PAULO
Andres Sanchez PT
Antonio Bulhões PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Baleia Rossi PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Bruno Covas PSDB
Capitão Augusto PR
Carlos Sampaio PSDB
Eduardo Bolsonaro PSC PmdbPpPtbPscPhsPen
Eli Corrêa Filho DEM
Evandro Gussi PV
Fausto Pinato PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Flavinho PSB
Goulart PSD
Herculano Passos PSD
Ivan Valente PSOL
Jefferson Campos PSD
João Paulo Papa PSDB
Jorge Tadeu Mudalen DEM
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José Mentor PT
Keiko Ota PSB
Lobbe Neto PSDB
Major Olimpio PDT
Marcio Alvino PR
Miguel Lombardi PR
Milton Monti PR
Missionário José Olimpio PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Nelson Marquezelli PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Orlando Silva PCdoB
Paulo Teixeira PT
Pr. Marco Feliciano PSC PmdbPpPtbPscPhsPen
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Alves PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Samuel Moreira PSDB
Silvio Torres PSDB
Tiririca PR
Valmir Prascidelli PT
Vanderlei Macris PSDB
Vicente Candido PT
Vitor Lippi PSDB
Walter Ihoshi PSD
Total de SÃO PAULO 41
MATO GROSSO
Adilton Sachetti PSB
Carlos Bezerra PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Ezequiel Fonseca PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Fabio Garcia PSB
Nilson Leitão PSDB
Professor Victório Galli PSC PmdbPpPtbPscPhsPen
Valtenir Pereira PROS
Total de MATO GROSSO 7
DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga DEM
Erika Kokay PT
Izalci PSDB
Laerte Bessa PR
Ronaldo Fonseca PROS
Roney Nemer PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de DISTRITO FEDERAL 6
GOIÁS
Alexandre Baldy PSDB
Delegado Waldir PSDB
Fábio Sousa PSDB
Heuler Cruvinel PSD
João Campos PSDB
Lucas Vergilio Solidaried
Magda Mofatto PR
Marcos Abrão PPS
Pedro Chaves PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Roberto Balestra PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Sandes Júnior PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de GOIÁS 11
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MATO GROSSO DO SUL
Dagoberto PDT
Elizeu Dionizio Solidaried
Total de MATO GROSSO DO SUL 2
PARANÁ
Alfredo Kaefer PSDB
Assis do Couto PT
Christiane de Souza Yared PTN PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Diego Garcia PHS PmdbPpPtbPscPhsPen
Dilceu Sperafico PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Enio Verri PT
João Arruda PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Leandre PV
Leopoldo Meyer PSB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Nishimori PR
Marcelo Belinati PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Nelson Meurer PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Osmar Serraglio PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Rubens Bueno PPS
Sandro Alex PPS
Sergio Souza PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Zeca Dirceu PT
Total de PARANÁ 18
SANTA CATARINA
Celso Maldaner PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Cesar Souza PSD
Edinho Bez PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Esperidião Amin PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Geovania de Sá PSDB
João Rodrigues PSD
Jorginho Mello PR
Marco Tebaldi PSDB
Mauro Mariani PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Pedro Uczai PT
Rogério Peninha Mendonça PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Valdir Colatto PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de SANTA CATARINA 12
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Motta PDT
Carlos Gomes PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Covatti Filho PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Danrlei de Deus Hinterholz PSD
Darcísio Perondi PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Fernando Marroni PT
Giovani Cherini PDT
Heitor Schuch PSB
Henrique Fontana PT
José Fogaça PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Jose Stédile PSB
Luis Carlos Heinze PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Luiz Carlos Busato PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
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Marcon PT
Maria do Rosário PT
Mauro Pereira PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT
Total de RIO GRANDE DO SUL 18
I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – A lista de presença registra na Casa o comparecimento de 304 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro iniciamos os 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
Agora, dando início ao período de Breves Comunicações, em que na primeira meia hora cada Parlamentar
terá 1 minuto para encaminhar como lido seu pronunciamento, concedo a palavra ao primeiro orador inscrito,
o nobre Deputado Waldenor Pereira, do PT da Bahia.
O SR. WALDENOR PEREIRA (PT-BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nesta próxima semana dois
Municípios do sudeste da Bahia comemoram seu aniversário de emancipação política. O Município de Barra
do Choça no dia 22 completará 53 anos de emancipação política, e o Município de Poções no dia 26 completará 135 anos.
Eu quero cumprimentar a população de Barra do Choça saudando o Prefeito Oberdan e meus companheiros do Partido dos Trabalhadores Izaltiene, o Vereador Paulo Bateria, o Prof. Jerry, que é presidente do partido,
e o companheiro Charles. Também cumprimento o povo de Poções, saudando o Prefeito Otto, o Vice-Prefeito
Bonfim, os Vereadores Laudelino e Zezel e o presidente do meu partido, o companheiro Giovane.
Em ambos os Municípios haverá programação religiosa, festiva e desportiva para as comemorações dos
53 anos de emancipação política de Barra do Choça e dos 135 anos de emancipação de Poções.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Em permuta com este Deputado, concedo a palavra ao Deputado
Nelson Marquezelli, por 1 minuto.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço que seja
considerado lido meu pronunciamento sobre a criação do Grande Oriente do Brasil em 17 de junho de 1822.
No Grande Oriente militaram José Bonifácio de Andrada e Silva e D. Pedro I, entre outros grandes nomes
da História brasileira.
Peço que seja considerado lido o meu pronunciamento, e agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado. V.Exa. merece.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, data de 17 de junho de 1822 a fundação do Grande Oriente do Brasil, por iniciativa de três lojas maçônicas do Rio de Janeiro, denominadas Comércio e Artes na Idade do Ouro,
União e Tranquilidade e Esperança de Niterói, as duas últimas resultantes da divisão da primeira.
O Grande Oriente do Brasil – GOB teve como primeiros mandatários José Bonifácio de Andrada e Silva,
Ministro do Reino e de Estrangeiros, e Joaquim Gonçalves Ledo, Primeiro Vigilante.
Em 4 de outubro do mesmo ano, após a declaração da independência em 7 de setembro, José Bonifácio
foi substituído pelo então Príncipe Regente D. Pedro I, o Irmão Guatimozim, que proibiu a Maçonaria no Brasil
em 25 de outubro de 1822.
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Com isso, somente em novembro de 1831 – após a abdicação de D. Pedro I, ocorrida em 7 de abril daquele ano – os trabalhos maçônicos retomaram força e vigor, com a reinstalação da Obediência, expandindo-se até os dias de hoje dentro dos princípios basilares instituídos desde sua origem.
Ao Grande Oriente do Brasil presto a minha homenagem.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Fernando Marroni, do PT do Rio
Grande do Sul.
O SR. FERNANDO MARRONI (PT-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, neste País que está pautado pelos escândalos – escândalo da CBF, escândalo da Operação Zelotes, escândalo do SwissLeaks – aparece
agora o escândalo do arroz no Rio Grande do Sul.
Aqueles que são, via de regra, os mais contundentes críticos da corrupção em nosso País foram pegos
numa operação envolvendo mais de R$ 40 milhões em sonegação fiscal e evasão de divisas do Rio Grande do Sul.
E esses não são aqueles que mais precisam; pelo contrário, são exatamente aqueles que detêm mais patrimônio e mais capital os que promovem a maior sonegação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Registro a presença em plenário do Prefeito de Sooretama, Esmael
Loureiro, que está acompanhado de Vereadores e dos Secretários Willian e Samuel.
Muito obrigado pela presença dos senhores.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, o nobre Deputado
Sandro Alex, do PPS do Paraná, por 1 minuto.
O SR. SANDRO ALEX (PPS-PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, existe um ditado que ensina o
seguinte: “Tudo que começa mal termina mal”.
No ano passado o Governo enviou-nos um projeto, que infelizmente foi aprovado, sem o meu voto, para
derrubar a meta fiscal prevista para 2014, permitindo que as contas fechassem.
Aquele projeto já era a maquiagem do que hoje está em todos os jornais e é de conhecimento da população brasileira.
O Tribunal de Contas da União exigiu explicações. Concedeu para tanto um prazo de 30 dias, prazo esse
que os Governadores e Prefeitos do Brasil não têm. E assim sendo, o Governo terá 30 dias para explicar os indícios de irregularidades nas contas de 2014.
Agora este Congresso, que errou ao aprovar aquele projeto no ano passado, tem a obrigação de acompanhar e, no pleno exercício da nossa atividade, fiscalizar tudo isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Eu que agradeço a V.Exa., Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Moroni Torgan, do Democratas
do Ceará.
O SR. MORONI TORGAN (DEM-CE. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Primeiro, quero registrar que acompanhei as cerimônias fúnebres que precederam o enterro do grande
cearense Paes de Andrade, homem que dignificou o Estado do Ceará, que dignificou a política, e que foi duas
vezes Presidente desta Casa. Compartilho com a família do ex-Deputado a saudade dele.
Sr. Presidente, quero também registrar um problema: há 10 anos, no setor de saúde do Ceará, por cada
1 real investido pelo Governo Federal o Governo Estadual investia mais 1 real, Deputado Mandetta, mas atualmente por cada real que o Governo Federal investe o Governo do Ceará tem de investir 4 reais.
Vejam a diferença! Vejam como diminuiu o investimento do Governo Federal no setor de saúde!
Que possamos unir-nos para cobrar providências quanto a isso.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Primeiramente, quero parabenizar o Deputado Mandetta, que está
exercendo a função de 3º Secretário. E concedo-lhe a palavra, para que faça um registro.
O SR. MANDETTA (DEM-MS. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
No dia 29 de maio, um helicóptero Esquilo, prefixo PR-ADA, pertencente à Moreto Táxi Aéreo, que prestava serviço para a SESAI, caiu na cidade de Tabatinga com seus cinco ocupantes, entre eles Luzia Fernandes
Pereira, enfermeira que estava fazendo o resgate de duas indígenas grávidas, e um acompanhante.
No dia 3 de junho a aeronave foi localizada e os corpos resgatados foram encaminhados para o IML da
cidade de Tabatinga, ficando a cargo da Delegacia da Polícia Federal a investigação do caso e a liberação dos
corpos.
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Devido à violência do acidente, exames complementares de DNA teriam que ser realizados para a identificação das vítimas.
No dia 4 de junho o Delegado responsável pelo caso, Vinícius Ferreira, viajou. Portanto, houve a interrupção daquele trabalho, por motivo de viagem de férias, e as famílias estão aguardando a identificação para
fazer o sepultamento.
Lá se vão quase 30 dias.
A Enfermeira Luzia residia em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Os filhos aguardam a liberação do corpo
da mãe para providenciar seu sepultamento. O filho mais velho está em Tabatinga tentando obter a liberação.
Eu faço um apelo à Diretoria da Polícia Federal, à Superintendência da PF no Amazonas, no sentido de
que envide esforços para a identificação e a liberação dos corpos. Não há nada mais angustiante para uma família do que não poder sepultar seu ente querido.
Portanto, deixo aqui este registro e meu pedido de que a Mesa o encaminhe à Polícia Federal.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, Deputado Mandetta. Será feito. E mais uma vez
parabenizo V.Exa. por ter assumido a 3ª Secretaria.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Marcon, do PT do Rio Grande
do Sul.
O SR. MARCON (PT-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a V.Exa. que considere lido pronunciamento que faço acerca do Encontro Latino-Americano dos Movimentos Sociais, com o tema: Terra, Território,
Teto, Trabalho e Paz, que será realizado de 6 a 9 de julho na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra.
O Encontro vai encerrar-se, com a presença do Papa Francisco, no dia 9. O Papa disse numa de suas palestras que o povo deveria “repetir do fundo do coração: nenhuma família sem teto! Nenhuma família sem terra!
Nenhum trabalhador sem direitos! Nenhuma pessoa sem a dignidade do trabalho!”
Quero parabenizar o Papa, que vem encontrar-se com os trabalhadores em seus movimentos, e com
certeza vem lutando pela dignidade do povo do mundo inteiro.
Gostaria que este pronunciamento fosse divulgado no programa A Voz do Brasil, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – V.Exa. será atendido.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, servidores desta Casa, após o Encontro Mundial dos Movimentos
Populares – EMMP realizado no Vaticano, na cidade de Roma, em meados de outubro de 2014, os movimentos
populares brasileiros presentes naquela ocasião e outros que se somaram posteriormente articularam-se para
dar continuidade a esse diálogo que começou naquela oportunidade com o Papa Francisco.
Nesse sentido, estaremos participando da delegação brasileira para o EMMP, Capítulo Latino-americano,
que se realizará na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, de 6 a 9 de julho de 2015.
O encontro reunirá 1.500 militantes da América Latina, principalmente América do Sul, e alguns convidados da África, da Ásia e da Europa. O objetivo é aprofundar o debate sobre os principais problemas dos povos do mundo – terra e território, teto, trabalho, paz —, identificando como se configuram em nossos países e
continentes esses problemas, as causas desses problemas e como enfrentá-los coletivamente.
Reproduzo aqui alguns trechos de falas do Papa no encontro com as lideranças populares no mês de
outubro passado:
“Continuem com a vossa luta, caros irmãos e irmãs, faz bem a todos nós. Terra, teto e trabalho, as últimas chagas do planeta”.
“Vamos repetir juntos do fundo do coração: nenhuma família sem-teto! Nenhum camponês sem‑terra!
Nenhum trabalhador sem direitos! Nenhuma pessoa sem a dignidade que dá o trabalho”.
“Terra, teto e trabalho. É estranho, mas se eu falo disso, o Papa é um comunista. Não se compreende que
o amor pelos pobres é o centro do Evangelho. Terra, casa e trabalho, aquilo pelo que vocês lutam, são
direitos sagrados. Exigir tais coisas, de fato, não é algo estranho, é a doutrina social da Igreja”.
É isso. E obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Bebeto, pelo PSB da Bahia.
O SR. BEBETO (PSB-BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero neste dia
prestar uma homenagem à cidade de Amargosa, conhecida como “cidade jardim” e “cidade do forró”, no interior
da Bahia, que na sexta-feira, 19 de junho, comemora seus 124 anos de emancipação política.
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Quero congratular-me com os munícipes pela data, reafirmando o meu compromisso com o querido
povo de Amargosa de ajudar a nossa querida Prefeita Karina, que vem desincumbindo-se a contento das suas
responsabilidades, realizando uma profícua administração naquele Município.
Obviamente, todos os Municípios brasileiros vivem uma crise, e neste mar de crise a Prefeita, sem sombra de dúvidas, tem-se esmerado, no sentido de realizar uma administração que corresponda aos interesses
do nosso Município.
Portanto, eu quero nesta data agradecer ao povo de Amargosa e dizer da nossa...
(Desligamento automático do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado. Seu pronunciamento será divulgado no programa A Voz do Brasil.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na sexta-feira, 19 de junho, o Município de Amargosa, conhecido
também como cidade jardim e cidade do forró, comemora 124 anos de emancipação política, e nessa data
festiva quero reafirmar meu compromisso com o querido povo de Amargosa, povo alegre e acolhedor.
Quero ainda reafirmar meu empenho para ajudar a gestão da Prefeita Karina Silva, no sentido de lutar
por políticas públicas que busquem o desenvolvimento local.
Hoje Amargosa está em festa. Além da expectativa pela chegada dos festejos juninos, a população comemora ainda a inauguração da Vila Junina, importante equipamento para a cultura e o turismo da cidade.
Parabéns, Karina! Parabéns, povo de Amargosa!
Sr. Presidente, requeiro que este meu pronunciamento seja divulgado pelos órgãos de comunicação da
Casa e em A Voz do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Edinho Bez, do PMDB de
Santa Catarina.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
nesta oportunidade venho falar sobre a agricultura e os fatores climáticos.
É sabido que os fatores climáticos são grandes desafios que o nosso agronegócio enfrenta. Não podemos mais viver à mercê da imprevisibilidade, como os nossos ancestrais viveram, como eu vivi, trabalhando
na lavoura, na agricultura e na pecuária.
Desenvolvemos avançadas tecnologias de previsão do tempo, criamos métodos e equipamentos capazes de minimizar os impactos das intempéries sobre as plantações, mas o problema é que a maioria dos nossos
agricultores não tem acesso a essas modernidades.
Infelizmente, se nada fizermos, a tendência é de agravamento da situação, e isso não só no País, mas
também mundialmente. Fatores relacionados ao clima estão deteriorando a segurança alimentar em diversos
lugares do mundo, agravando situações que já são dramáticas. É necessário um forte esforço coletivo para enfrentar esses problemas.
Pergunto: aqui no Brasil, o que o Governo está fazendo para garantir a nossa produção de alimentos?
Quanto temos investido no desenvolvimento rural? Que medidas estão sendo tomadas para evitar o êxodo
rural e o consequente desequilíbrio populacional nos centros urbanos?
Sr. Presidente, diante isso, trago a proposta de estudarmos aqui, juntos, um projeto agrícola definitivo
para o País, pois daqui a 15 anos o grande desafio será sanarmos a falta de alimentos no mundo.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na qualidade de Deputado Federal pelo sexto mandato consecutivo,
membro da Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura há mais de 16 anos, membro da Frente Parlamentar
Mista da Agropecuária, membro da Frente Parlamentar do Cooperativismo – FRENCOOP, venho mais uma vez,
desta tribuna, defender a agricultura e pecuária do nosso País.
Caros colegas Deputados, é sabido que os fatores climáticos são grandes desafios que o nosso agronegócio enfrenta. Não podemos mais viver à mercê da imprevisibilidade como os nossos ancestrais viveram, como
eu vivi, trabalhando na lavoura, na agricultura e na pecuária.
Desenvolvemos avançadas tecnologias de previsão do tempo, criamos métodos e equipamentos capazes de minimizar os impactos das intempéries sobre as plantações, mas o problema é que a maioria dos nossos
agricultores não têm acesso a essas modernidades.
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Infelizmente, se nada fizermos, a tendência é de agravamento da situação, e não só no País, mas também em nível mundial.
Recentemente, o chefe da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, José Graziano da Silva, que, aliás, é brasileiro, discursando no parlamento italiano, disse o seguinte: “Fatores relacionados
ao clima estão deteriorando a segurança alimentar em diversos lugares do mundo, agravando situações que já são
dramáticas. É necessário um forte esforço coletivo para enfrentar esse problema”.
Pergunto: aqui no Brasil, o Governo está empenhando-se para garantir a nossa produção de alimentos?
Quanto temos investido no desenvolvimento rural? Que medidas estão sendo tomadas para evitar o êxodo
rural e o consequente desequilíbrio populacional nos centros urbanos?
Diante desse quadro, precisamos estabelecer compromissos políticos e convertê-los em ações e resultados. Precisamos investir no desenvolvimento de projetos capazes de alavancar a nossa produção agrícola e
melhorar a qualidade de vida dos nossos agricultores. Precisamos, literalmente, ir a campo e conhecer de perto
a realidade vivida pelos produtores rurais brasileiros.
As dificuldades são inúmeras, e motivos não faltam para que famílias inteiras migrem do meio rural para
o meio urbano em busca de oportunidades que raramente encontram. É muita irresponsabilidade dos nossos
Governos, é muita inconsequência permitir que a situação atinja os limites do suportável para só então fazer
alguma coisa. Tudo que pode ser prevenido deve ser prevenido.
Portanto, está em nossas mãos, senhores, a semente de um futuro sustentável, digno e promissor. As leis
da natureza são implacáveis. Seja uma planta, seja uma ideia, seja um projeto, sempre é preciso plantar, regar
e cuidar, caso contrário não há colheita. Como membro da Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura há 16
anos, venho trazer este apelo, conforme enunciado, em nome dos agricultores brasileiros.
Voltarei a falar do estudo que estou fazendo, com muitos colaboradores e interessados, sobre esse importante assunto, lembrando que o mundo está preocupado com a possibilidade de falta de alimento já nos
próximos 15 anos.
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, Sras. e Srs. Deputados, ontem tivemos duas reuniões importantes: uma na Secretaria da Casa Civil, no gabinete do Ministro
Miguel Rossetto; e a outra no Ministério da Fazenda, para tratar da Resolução nº 4.409, de 2015, que o Banco
Central lançou, e também da resolução do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.
Agora, só falta a resolução do Ministério da Fazenda para, a partir do dia 1º de julho, iniciar a operacionalização
da carência dos 12 meses para os transportadores, para os caminhoneiros do nosso País.
Todos aguardam com ansiedade essa notícia. Esperamos que até o dia 1º inicie essa operacionalização.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra do Deputado Jose Stédile, do PSB do Rio Grande do Sul.
O SR. JOSE STÉDILE (PSB-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje realizamos nesta Casa importante ato, comemorando 107 anos da imigração japonesa em nosso País. Quero enviar
um grande abraço a toda essa comunidade, que trabalha muito pelo País e produz muito para a nossa Nação.
Quero ainda dizer, Sr. Presidente, que ontem fizemos justiça a duas importantes categorias: a dos motoristas, ao aprovarmos aqui a redução do preço do óleo diesel; e também a dos professores, que poderão abater
do Imposto de Renda a compra de livros, em nosso País.
Então, foi feita justiça, pois, mesmo com orientação contrária de grandes partidos, aprovamos essas matérias nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal.
O SR. ALBERTO FRAGA (DEM-DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero parabenizar os integrantes da Comissão Especial por terem aprovado ontem o relatório do Deputado Laerte Bessa. É evidente
que nós vamos conviver com a choradeira daqueles que perderam a votação, mas vamos tirar essa dúvida aqui
no plenário.
É evidente também que o relatório ainda não está no ponto para ser votado no plenário da Casa. Nós
sabemos que alguns crimes graves ficaram de fora, até mesmo o crime eleitoral, o crime de porte de arma de
fogo, de explosão de caixas de banco, de formação de quadrilha. Tudo isso ficou de fora.
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Nós parabenizamos mais uma vez os integrantes daquela Comissão, que não se curvaram diante de tanta
pressão e fizeram o que o povo brasileiro quer, ou seja, votaram essa matéria muito importante para o Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Mandato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Darcísio Perondi, do PMDB
do Rio Grande do Sul.
O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS. Sem revisão do orador.) – Nós não nos sentimos derrotados ontem. Eles é que recuaram. Queriam simplesmente reduzir a maioridade penal de 18 anos para 16 anos,
sem mais nada.
Houve um recuo, mas isso é insuficiente. Pela proposta aprovada ontem, a Polícia pode prender nossos
filhos, os nossos sobrinhos, os amigos dos nossos filhos, por portar uma quantidade qualquer de maconha no
bolso, ou porque um amigo tem uma quantidade qualquer de maconha, ou por estar numa boate e consumir
uma pílula de ecstasy, porque isso passa a ser crime hediondo.
Esse projeto de lei que foi aprovado ontem na Comissão visa prender os nossos filhos. Os pobres, que
não têm advogado, já estão sendo presos hoje. Agora vão prender os nossos filhos.
Esse é um dos graves problemas desse projeto de lei: tudo passa a ser crime hediondo! Com essa lei querem pegar os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os amigos dos nossos filhos, eventualmente o filho que estiver
com um amigo que esteja portando droga. É um absurdo isso que foi aprovado ontem! E mais...
(Desligamento automático do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Mandato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. DARCÍSIO PERONDI – Depois eu voltarei.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Mandato) – No período de 3 minutos, vai ser um prazer ouvi-lo.
O SR. DARCÍSIO PERONDI – Mas essa lei é um absurdo, é um perigo para os nossos filhos!
O SR. PRESIDENTE (Carlos Mandato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra à nobre Deputada Benedita da Silva, do PT do
Rio de Janeiro. S.Exa. dispõe de 1 minuto na tribuna.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu
quero fazer este registro e também pedir a sua divulgação nos meios de comunicação da Casa e no programa
A Voz do Brasil.
Quero prestar uma homenagem ao Partido dos Trabalhadores pelo 5º Congresso Nacional do PT. Oitocentos delegados, que foram eleitos diretamente, em todo o Brasil, estiveram debatendo o futuro do partido,
em Salvador, nos dias 11, 12 e 13 de junho.
Eu quero sinalizar que foi um grande debate, com a presença maciça das mulheres e da juventude, o que
marcou, sem dúvida nenhuma, aquele contexto, além da presença, na abertura, de Luiz Inácio Lula da Silva,
juntamente com a Presidenta Dilma Rousseff, que é do Partido dos Trabalhadores.
Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Eu é que agradeço a V.Exa., nobre Deputada.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELA ORADORA
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sinto-me politicamente renovada depois de participar do 5º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores.
Oitocentos delegados, eleitos diretamente em todo Brasil, estiveram debatendo o futuro do partido, em
Salvador, nos dias 11, 12 e 13 de junho. Nosso partido tem essa característica, única em nosso País, de ser profundamente democrático. O Congresso foi precedido do debate de milhares de companheiras e companheiros
nas chamadas “etapas livres”, pela Internet e em muitos encontros municipais e estaduais.
Houve ali, Sr. Presidente, uma grande vontade de renovação da política e da organização do PT para
enfrentar o novo ciclo de seu projeto nacional de desenvolvimento, com distribuição de renda e geração de
empregos.
Nesse sentido, o Congresso reafirmou o seu apoio à Presidenta Dilma, manifestou-se claramente em
defesa dos direitos dos trabalhadores e pela necessidade de o Governo também onerar o chamado “andar de
cima”, neste momento de dificuldades. Se todos vão se beneficiar com a retomada do crescimento econômico,
é perfeitamente justo que todos paguem igualmente para sair da crise e não apenas os trabalhadores.
Outro ponto fundamental da discussão foi a manutenção da atual política de alianças do Governo Federal,
mas com a preocupação de se construir na sociedade uma ampla governabilidade social junto ao movimento
sindical, social e entidades democráticas. O Congresso entende que é preciso fortalecer a agenda progressista
na sociedade e fortalecer alternativas reais para uma reforma política democrática.
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Outra questão muito debatida diz respeito ao Processo de Eleições Diretas do PT, conhecido como PED.
A resolução adotada não foi para acabar com o PED, mas para buscar o aperfeiçoamento da eleição direta no
partido, por meio da criação de salvaguardas e defesas contra tudo aquilo que possa descaracterizá-lo como
um sistema amplamente democrático.
Para nós, ficou ainda mais claro que as eleições diretas de nossos dirigentes é o melhor sistema de democracia interna para um partido de massas, como é o PT. Somos coerentes com o que defendemos; ou seja,
adotamos no nosso partido um sistema de democracia de massas, que também defendemos para o País.
Combatemos internamente a interferência do poder econômico, como o combatemos também no sistema
eleitoral vigente.
Marcante no 5º Congresso foi a grande participação de mulheres, jovens, negros e indígenas. Era a verdadeira face do Brasil debatendo a democracia que queremos para todos os brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Cabo Daciolo, sem partido, do
Rio de Janeiro.
O SR. CABO DACIOLO (Sem Partido-RJ. Sem revisão do orador.) – Glória a Deus, Presidente!
Nobres companheiros, boa tarde. Eu venho aqui alertar todos os policiais militares do Estado do Rio de
Janeiro para a realização de uma reunião, no dia 27, sábado, às 14 horas, na Rua da Lapa nº 120. Vamos tratar
da escala de escravidão que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro – PMERJ vem enfrentando.
Quero dizer a todos que tivemos uma reunião, esta semana, com o Secretário Beltrame. A reunião foi
muito boa. Obrigado, Secretário, pela atenção.
Informo aos militares que já temos uma solução: a Lei nº 13.022, de 2014, que dá à Guarda Municipal o
direito ao porte de arma.
Em São Paulo, a Guarda Municipal já faz o policiamento ordinário. Vamos adotar esse mesmo procedimento no Rio de Janeiro, com a Guarda Municipal fazendo o policiamento ordinário. Assim, vamos ter escala – 12 por
48, 12 por 60 e 24 por 72 – para a PM.
Juntos, somos fortes! Deus está no controle!
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, Sras. e Srs. Deputados, quero fazer
dois registros.
Quero fazer uma saudação ao General Villas Bôas, Comandante do Exército, pela reunião que teve hoje
com os Deputados, no Comando do Exército, para tratar de um plano de desenvolvimento sustentável para a
Amazônia.
Registro a importância da participação do Exército, que tem uma estrutura logística e uma enorme capacidade de atuação na Região Amazônica, sobretudo na área de infraestrutura.
Eu quero destacar aqui o plano do Exército na área de ciência e tecnologia, das fronteiras e também da
comunicação, para melhorar a comunicação tanto com as outras regiões do País como com outros países da
Pan-Amazônia.
Quero registrar, também, que hoje estive em uma audiência pública, na Comissão de Saúde, com os
agentes de saúde e com os agentes de endemias, a quem eu cumprimento, representados pela Presidenta do
sindicato no meu Estado, Raquel. Discutimos questões muito importantes, como o piso, como a realização de
concurso público para o cargo de agente de saúde. Aliás, gostaria de registrar a importância dessa categoria
profissional.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Luiz Carlos Hauly, do PSDB do
Paraná, por 1 minuto.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Carlos Manato, Sras. e Srs.
Parlamentares, depois das “pedaladas” da Presidenta Dilma e do PT nas contas públicas, ontem a Presidenta
Dilma deu uma “bicicletada” no Congresso Nacional: vetou a proposta do fator previdenciário 85/95 e reeditou
uma proposta parecida, mais gravosa para o aposentado.
Senhoras e senhores, com o Imposto de Renda foi a mesma coisa: outra “bicicletada”. Ela está se tornando
especialista em “pedalada” e “bicicletada” em cima do Congresso Nacional e da população brasileira.
A Presidenta Dilma vetou os 6,5% do Imposto de Renda e aprovou aqui, ontem, uma medida que tem
correção entre 4,5% a 6,5%, para tirar do Congresso Nacional a ação propositiva perante a sociedade. Ela coloca o Congresso contra a sociedade.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Passo a palavra ao Deputado Jair Bolsonaro, por 1 minuto.
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O SR. JAIR BOLSONARO (Bloco/PP-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria cumprimentar esta Casa pela votação de uma emenda à PEC da Reforma Política, de minha autoria. Caso prossiga o seu
destino aqui, torna-se obrigatório o voto impresso ao lado da urna eletrônica. Nós entendemos que é o fim da
suspeição de fraudes nas eleições e de possíveis erros.
Eu quero agradecer ao Deputado Leonardo Picciani, que foi o autor da emenda substitutiva, bem como
ao Deputado Carlos Sampaio, do PSDB, que aprimorou a nossa emenda, fazendo algumas redações.
Caso essa emenda chegue ao seu final, eu queria que ela fosse chamada de Emenda Fernando Chiarelli,
colega nosso do PDT, atualmente no PTdoB, que foi o grande inspirador dessa emenda.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Eu é que lhe agradeço, Deputado Bolsonaro.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Chico Alencar. S.Exa. dispõe de 1 minuto.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro, em primeiro lugar, a
situação de luta e de preocupação dos trabalhadores quilombolas e camponeses sem terra do Maranhão que
ocupam há mais de 1 semana a sede do INCRA.
Hoje de manhã conversei com o Ministro Patrus Ananias em busca de uma solução para a reivindicação
legítima desses segmentos. Já existe um pré-acordo. Esperamos que a Superintendência do INCRA o cumpra,
agilizando a resolução do problema, porque há pessoas em greve de fome, numa situação de fragilidade física
muito grande. Os quilombolas e camponeses sem terra continuam mobilizados e em luta.
Por outro lado, Sr. Presidente, quero saudar o Papa Francisco, essa figura humanista, progressista, de
postura muito avançada e generosa, pelo lançamento, hoje, da encíclica em que trata do meio ambiente. O
documento, com 6 capítulos e 246 parágrafos, diz que a terra está chegando ao seu limite, ao seu esgotamento, pela ganância e pela falta de cuidado com a natureza.
Solicito que seja registrado nos Anais da Casa o texto sobre a encíclica do Papa Francisco publicado pelo
site do Observatório do Clima no dia 18 de junho de 2015.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e todo(a)s o(a)s que assistem a esta sessão ou nela trabalham, neste
momento, oito quilombolas, indígenas e camponeses estão em greve de fome no Maranhão, em protesto contra
o descaso do INCRA, do Governo Federal e do Governo do Maranhão em relação à causa que defendem. Com
mais um corte, devido ao “ajuste fiscal”, o INCRA teve uma redução de quase 50% no seu orçamento, já apertado.
Os manifestantes alegam que existem, no Maranhão, 339 processos administrativos abertos para o territórios quilombolas sem nenhuma titulação pelo INCRA. Com os cortes orçamentários, a tendência é que sejam suspensos trabalhos que estavam em curso. Culpam o Governo pela demora na titulação de terras e pela
violência no campo, que tem tirado a vida de muitos líderes.
Nós exigimos do Governo que cumpra os preceitos da Constituição Federal e garanta as terras quilombolas e indígenas aos povos que a elas têm direito. Não podemos tratar direitos como se privilégios fossem,
nem como se fossem mercadoria.
Hoje, conversei com o Ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, que manifestou preocupação com a situação e assegurou total empenho para a busca de uma solução.
Prestamos nossa solidariedade e apoio aos lutadores sociais que ainda acreditam em nossa democracia
a ponto de exigirem inclusão nela. Vamos nos empenhar em fazer a luta deles valer o esforço depreendido.
Elencamos, aqui, a lista das pessoas em greve de fome:
1. Antônio Pereira, do Povoado Alegria, Território Quilombola Fazenda Campestre, em Timbiras;
2. Deusdeth Martins, do Povoado Bica, Território Quilombola Aldeia Velha, em Pirapemas;
3. Naildo Braga, do Povoado São Raimundo, Território Quilombola Pau Pombo, em Santa Helena;
4. Ivonete Galvão, da Comunidade Quilombola Chega Tudo, em São Vicente Ferrer;
5. Maria Doracy, do Povoado Benfica, Território Quilombola Janaubeira, em Santa Helena;
6. Maria da Conceição (Concinha), do Povoado Benfica, Território Quilombola Janaubeira, em Santa Helena;
7. Valdenilde Trindade, do território indígena Gamela, em Viana;
8. Lurdilene de Jesus, do Território Quilombola do Charco, em São Vicente Ferrer.
Agradeço a atenção.
TEXTO A QUE SE REFERE O ORADOR
A encíclica de Francisco, ponto a ponto
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Entenda as principais mensagens da carta “Louvado Sejas” sobre proteção ambiental e redução da pobreza e saiba por que o texto papal é um manual completo de desenvolvimento sustentável
A mensagem central da encíclica “Laudato Si” (“Louvado Sejas”), a primeira do papado de Francisco produzida integralmente por ele, é uma frase repetida três vezes ao longo de suas mais de 190 páginas: “tudo está
conectado”. O ser humano não está dissociado da Terra ou da natureza, eles são partes de um mesmo todo.
Portanto, destruir a natureza equivale a destruir o homem. E destruir o homem, para os católicos, é pecado.
Da mesma forma, não é possível falar em proteção ambiental sem que esta envolva também a proteção ao ser
humano, em especial os mais pobres e vulneráveis.
Esse raciocínio, que o papa chama de “ecologia integral”, permeia toda a construção da carta encíclica,
tanto do ponto de vista da argumentação religiosa quanto das prescrições políticas – que Francisco faz num
nível de detalhe assombroso, como quando critica a incapacidade das conferências internacionais de responder à crise climática, sugere uma saída gradual dos combustíveis fósseis e até mesmo propõe mudanças no
modelo atual de licenciamento ambiental.
A crise climática, segundo o texto da encíclica, é uma das faces de uma mesma grande crise ética da
humanidade. Esta é produzida pela ruptura das relações com Deus, com o próximo e com a terra, que o papa
chama de as “três relações fundamentais da existência”. Os padrões insustentáveis de produção e consumo da
sociedade global, impulsionados pela tecnociência fora de controle, levam à degradação das relações humanas
e à degradação também da “nossa casa comum”, que é como Francisco chama o planeta.
Pouca coisa na agenda socioambiental parece ter escapado à análise de Sua Santidade: além do clima,
Francisco pontifica sobre proteção dos oceanos, poluição da água, espécies ameaçadas, florestas e povos indígenas. Em relação a todos esses temas, as principais críticas recaem sobre os países ricos (a expressão “produção
e consumo” aparece cinco vezes no texto), que são chamados a compensar os pobres pela degradação. Mas os
países em desenvolvimento são também exortados a examinar o “superconsumo” de suas classes abastadas e
a não repetir a história dos ricos durante sem desenvolvimento.
Em vários pontos da encíclica o papa entra “con gioia”, como dizem os italianos, em campos minados.
Defende abertamente, por exemplo, uma ideia ainda maldita nos círculos econômicos, a de que as sociedades
abastadas precisarão “decrescer” para que haja recursos para os pobres se desenvolverem.
Também compra uma briga histórica com a direita evangélica norte-americana ao sugerir que a noção
de que o homem deve “sujeitar” a natureza é uma interpretação errada da Bíblia: jamais se supôs uma “sujeição
selvagem”, diz, e sim um “cuidado”. A diferença é fundamental, já que os republicanos nos EUA frequentemente justificam a degradação ambiental citando as Escrituras, que colocam o homem numa posição se domínio
sobre o ambiente. “Laudado Si” apresenta uma pequena revolução teológica ao colocar o homem como parte
da natureza – uma parte especialmente criada por Deus, é verdade –, não como algo separado dela. Francisco
amarra os evangélicos declarando, de saída, que a encíclica não é feita apenas para os católicos, mas para toda
a humanidade, de todas as religiões, crentes e não-crentes.
A Carta Encíclica ‘Louvado Sejas’ do Santo Padre Francisco sobre o Cuidado da Nossa Casa Comum, nome
completo do documento, está dividida em seis capítulos e 246 parágrafos, seguidos de duas orações escritas
pelo próprio papa (uma delas intitulada Oração pela Nossa Terra). No primeiro capítulo, o papa faz um apanhado
geral sobre “o que está acontecendo com a nossa casa”, resumindo as aflições ambientais do mundo amparado
na ciência. No segundo, “O Evangelho da Criação”, ele traça uma argumentação teológica sobre as ligações entre ser humano e natureza. No terceiro, aborda as raízes humanas da crise ecológica; no quarto, discorre sobre
sua “Ecologia Integral”. No quinto, apresenta seu chamado à ação, inclusive política, no âmbito internacional,
mas também no dos governos locais – fazendo eco ao princípio do “pense globalmente, aja localmente” consagrado na Eco-92. No sexto, trata de educação, cultura e “espiritualidade ecológica”.
Leia aqui a íntegra do texto papal, em português; aqui, um guia de leitura para jornalistas feito pela Rádio Vaticana; abaixo, uma análise do OC de alguns dos principais pontos da encíclica, precedidos do respectivo
número de parágrafo:
6 – Citando uma ideia de Bento XVI, faz crítica ao relativismo moral e à crença na liberdade sem limites
como causa da degradação humana e ambiental:
“Mas, fundamentalmente, todas elas se ficam a dever ao mesmo mal, isto é, à ideia de que não existem
verdades indiscutíveis a guiar a nossa vida, pelo que a liberdade humana não tem limites. Esquece-se que «o
homem não é apenas uma liberdade que se cria por si própria. O homem não se cria a si mesmo. Ele é espírito
e vontade, mas é também natureza».”
7 e 8 – Lembra que outras religiões também têm pensado sobre o problema ambiental, fazendo referência especial ao patriarca ortodoxo, Bartolomeu.
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23 – Aqui a encíclica dá sua primeira grande pincelada no aquecimento global, decretando, com base
num “consenso científico muito consistente”, que a culpa pelo esquentamento da Terra é do gás carbônico
emitido pelos s seres humanos, como afirma o IPCC.
“Há um consenso científico muito consistente, indicando que estamos perante um preocupante
aquecimento do sistema climático. Nas últimas décadas, este aquecimento foi acompanhado por
uma elevação constante do nível do mar, sendo difícil não o relacionar ainda com o aumento de
acontecimentos meteorológicos extremos, embora não se possa atribuir uma causa cientificamente
determinada a cada fenómeno particular. A humanidade é chamada a tomar consciência da necessidade de mudanças de estilos de vida, de produção e de consumo, para combater este aquecimento
ou, pelo menos, as causas humanas que o produzem ou acentuam. É verdade que há outros factores (tais como o vulcanismo, as variações da órbita e do eixo terrestre, o ciclo solar), mas numerosos
estudos científicos indicam que a maior parte do aquecimento global das últimas décadas é devida
à alta concentração de gases com efeito de estufa (anidrido carbónico, metano, óxido de azoto, e
outros) emitidos sobretudo por causa da atividade humana.”
25 – Aborda a questão dos impactos sobre os mais pobre e dos refugiados do clima, populações que
não têm sequer o reconhecimento oficial de sua situação:
“A falta de reações diante destes dramas dos nossos irmãos e irmãs é um sinal da perda do sentido
de responsabilidade pelos nossos semelhantes, sobre o qual se funda toda a sociedade civil.”
26 – Aponta a urgência do desenvolvimento de energias limpas e renováveis e da redução “drástica” das
emissões de gás carbônico nos próximos anos, “por exemplo” substituindo os combustíveis fósseis por energias
renováveis. Reconhece que ainda é preciso desenvolver tecnologias de acumulação de energia (baterias), mas
aponta que existem “boas práticas” em vários setores, como construção civil, produção e transporte.
27 – Faz mais um aceno à ciência ao afirmar que “já foram superados alguns limites máximos de exploração do planeta”. A tese dos limites planetários foi proposta em 2009, por um grupo de pesquisadores liderados
pelo sueco Johann Eckström. Segundo o grupo, há nove limites que não devem ser ultrapassados para o funcionamento da biosfera, e a humanidade já ultrapassou dois: o efeito estufa e o balanço de nitrogênio e fósforo.
32 – Inicia o capítulo sobre perda da biodiversidade falando de florestas e de como não temos o direito de causar a extinção de outras espécies. O argumento de fundo teológico, também inovador, é que outras
espécies não devem se colocar em subordinação à espécie humana para sua livre exploração; todas têm um
valor intrínseco e, se extintas, “já não darão glória a Deus”. Mais adiante (parágrafo 138), o papa chega mesmo
a dizer que boa parte do nosso código genético é compartilhada com outras espécies – irritação garantida
para os fundamentalistas cristãos.
33 – Alerta contra as extinções em massa de espécies, que são vistas como “recursos” e não em seu valor
inerente.
“Anualmente, desaparecem milhares de espécies vegetais e animais, que já não poderemos conhecer, que os nossos filhos não poderão ver, perdidas para sempre.”
37 – Sem usar o termo, alude aos hotspots de biodiversidade, locais altamente biodiversos e especialmente ameaçados.
38 – Fala da Amazônia e do Congo, chamando-os (equivocadamente) de os “pulmões do mundo”. Num
aceno aos bispos latino-americanos, entre os quais esse discurso é ainda forte, alerta contra propostas de internacionalização da Amazônia “que servem unicamente aos interesses econômicos das multinacionais”.
49 – Num subcapítulo sobre desigualdade planetária, delineia um elemento importante da “ecologia
integral”, ao dizer que é preciso escutar tanto o grito da terra quanto o dos excluídos; estes não são ouvidos
por ficarem frequentemente longe dos centros de poder e das vistas dos profissionais liberais e dos meios de
comunicação; um isolamento social favorecido pela fragmentação das cidades, que “por vezes convive com
um discurso verde”, mas “uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que
deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente, para ouvir tanto o clamor da terra como o clamor
dos pobres.”
50 – Trata de um debate frequente entre países desenvolvidos e em desenvolvimento: de quem é a culpa pela degradação ambiental, do consumo insustentável (opinião dos países pobres) ou da superpopulação
(opinião dos países ricos). Francisco resolve:
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“Culpar o incremento demográfico em vez do consumismo exacerbado e selectivo de alguns é uma
forma de não enfrentar os problemas.”
No entanto, não deixa de reconhecer os tons de cinza da questão:
“Em todo o caso, é verdade que devemos prestar atenção ao desequilíbrio na distribuição da população pelo território.”
51 – Aponta a dívida ambiental dos ricos para com os pobres, tema ao qual voltará adiante, quando falar
de soluções políticas.
54 – Critica a “falência” das cúpulas ambientais, causada pela submissão da polítia à tecnologia e à finança. Num trecho muito contundente, proclama o destino comum desses convescotes:
“Deste modo, poder-se-á esperar apenas algumas proclamações superficiais, acções filantrópicas isoladas e ainda esforços por mostrar sensibilidade para com o meio ambiente, enquanto, na realidade, qualquer
tentativa das organizações sociais para alterar as coisas será vista como um distúrbio provocado por sonhadores românticos ou como um obstáculo a superar.”
55 – Mesmo a consciência ecológica cada vez maior não basta para modificar hábitos nocivos de consumo. Aqui o papa faz uma pequena e insólita cruzada contra… os aparelhos de ar-condicionado, cuja demanda
tem crescido no mundo todo.
57 – Este parágrafo aborda o meio ambiente como questão de segurança internacional.
“É previsível que, perante o esgotamento de alguns recursos, se vá criando um cenário favorável para
novas guerras, disfarçadas sob nobres reivindicações.”
59 – Critica uma “ecologia superficial” e a negação do problema para manter nosso estilo de vida e nossos modos de produção e consumo.
62 – Justifica a inserção de um capítulo sobre fé numa encíclica dirigida a todas as pessoas, crentes ou
não, propondo um diálogo “intense e produtivo para ambas” entre ciência e religião.
66 e 67 – Nesses dois parágrafos, o bispo de Roma desenvolve uma argumentação teológica profunda,
com base na interpretação do Gênesis, para sugerir que poluir é pecado. Este é um dos pontos centrais da encíclica, já que a função desse tipo de documento é de jurisprudência, de atualizar a doutrina católica e servir
como um manual de conduta para o rebanho e de orientação para os padres. Ao reinterpretar a determinação
bíblica de “sujeitar a terra”, o papa retira um dos principais argumentos cristãos para a degradação ambiental.
“(...) a existência humana se baseia sobre três relações fundamentais intimamente ligadas: as relações com Deus, com o próximo e com a terra. Segundo a Bíblia, estas três relações vitais romperam-se não só exteriormente, mas também dentro de nós. Esta ruptura é o pecado. A harmonia entre
o Criador, a humanidade e toda a criação foi destruída por termos pretendido ocupar o lugar de
Deus, recusando reconhecer-nos como criaturas limitadas. Este facto distorceu também a natureza
do mandato de «dominar» a terra (cf. Gn 1, 28) e de a «cultivar e guardar» (cf. Gn 2, 15). Como resultado, a relação originariamente harmoniosa entre o ser humano e a natureza transformou-se num
conflito (cf. Gn 3, 17-19).”
“Não somos Deus. A terra existe antes de nós e foi-nos dada. Isto permite responder a uma acusação lançada contra o pensamento judaico-cristão: foi dito que a narração do Génesis, que convida a
«dominar» a terra (cf. Gn 1, 28), favoreceria a exploração selvagem da natureza, apresentando uma
imagem do ser humano como dominador e devastador. Mas esta não é uma interpretação correcta
da Bíblia, como a entende a Igreja. Se é verdade que nós, cristãos, algumas vezes interpretámos de
forma incorrecta as Escrituras, hoje devemos decididamente rejeitar que, do facto de ser criados à
imagem de Deus e do mandato de dominar a terra, se deduza um domínio absoluto sobre as outras criaturas.”
105 – Retoma e desenvolve o tema do homem sem limites, empoderado pela tecnociência e carente de
responsabilidade – um enredo constante na narrativa da Igreja desde a Revolução Industrial.
“A verdade é que «o homem moderno não foi educado para o recto uso do poder»,[84] porque o
imenso crescimento tecnológico não foi acompanhado por um desenvolvimento do ser humano
quanto à responsabilidade, aos valores, à consciência. Cada época tende a desenvolver uma reduzida autoconsciência dos próprios limites.”
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106 – Entrando em argumentos econômicos para explicar a crise social e ambiental, o papa adverte contra o paradigma tecnocrático alimentando o mito do crescimento infinito:
“Sempre se verificou a intervenção do ser humano sobre a natureza, mas durante muito tempo teve
a característica de acompanhar, secundar as possibilidades oferecidas pelas próprias coisas; tratava-se de receber o que a realidade natural por si permitia, como que estendendo a mão. Mas, agora,
o que interessa é extrair o máximo possível das coisas por imposição da mão humana, que tende a
ignorar ou esquecer a realidade própria do que tem à sua frente. Por isso, o ser humano e as coisas
deixaram de se dar amigavelmente a mão, tornando-se contendentes. Daqui passa-se facilmente
à ideia dum crescimento infinito ou ilimitado, que tanto entusiasmou os economistas, os teóricos
da finança e da tecnologia. Isto supõe a mentira da disponibilidade infinita dos bens do planeta,
que leva a «espremê-lo» até ao limite e para além do mesmo. Trata-se do falso pressuposto de que
«existe uma quantidade ilimitada de energia e de recursos a serem utilizados, que a sua regeneração é possível de imediato e que os efeitos negativos das manipulações da ordem natural podem
ser facilmente absorvidos».”
107 a 110 – Crítica ao paradigma tecnocientífico globalizante massificante.
111 – Alerta (mais um, há vários na encíclica) contra a tentativa de resolver problemas ambientais com
saídas tecnológicas, os chamados “technological fixes.” Para o papa, isso significa “isolar coisas que na realidade
estão conectadas e esconder os problemas mais profundos”.
132/134 – Nesses parágrafos o papa aborda uma questão científica recente, jamais tratada nesse nível
de profundidade pela doutrina da Igreja: os organismos geneticamente modificados. A conclusão da encíclica
é surpreendentemente equilibrada, apontando que não há evidências de prejuízos à saúde pelos OGM, mas
pedindo exame caso a caso e a garantia de que as sementes transgênicas não provoquem o aumento da concentração fundiária e da pobreza rural.
146 – O parágrafo é dedicado aos povos indígenas, segundo o papa os melhores guardiões da terra. Cabe
como uma luva na situação do Brasil, onde se vê conflito entre comunidades indígenas e a expansão do agronegócio, e pode ter sido inspirado por D. Erwin Krautler, bispo do Xingu, ou outros bispos latino-americanos.
“(...)é indispensável prestar uma atenção especial às comunidades aborígenes com as suas tradições
culturais. Não são apenas uma minoria entre outras, mas devem tornar-se os principais interlocutores, especialmente quando se avança com grandes projectos que afectam os seus espaços. (...) Eles,
quando permanecem nos seus territórios, são quem melhor os cuida. Em várias partes do mundo,
porém, são objecto de pressões para que abandonem suas terras e as deixem livres para projectos
extractivos e agropecuários que não prestam atenção à degradação da natureza e da cultura.”
147/155 – Um extenso trecho da encíclica trata do meio ambiente urbano e da qualidade de vida nas
cidades, tema cada vez mais essencial à medida em que cresce a população urbana.
159/160 – Chamado à justiça com as futuras gerações, que daria sentido à própria vida humana:
“Somos nós os primeiros interessados em deixar um planeta habitável para a humanidade que nos
vai suceder. Trata-se de um drama para nós mesmos, porque isto chama em causa o significado da
nossa passagem por esta terra.”
164 – Chama atenção para necessidade de consenso político global sobre uma série de temas:
“Torna-se indispensável um consenso mundial que leve, por exemplo, a programar uma agricultura
sustentável e diversificada, desenvolver formas de energia renováveis e pouco poluidoras, fomentar uma maior eficiência energética, promover uma gestão mais adequada dos recursos florestais e
marinhos, garantir a todos o acesso à água potável.”
165 – Aqui o papa deixa por um momento sua linha “sonhática” e faz uma concessão ao pragmatismo,
admitindo que é preciso haver “soluções transitórias” na transição entre os combustíveis fósseis e as energias
renováveis. Ele não diz o nome do santo que causaria esse “mal menor”, mas o gás natural e a energia nuclear
(pela qual Francisco declara antipatia) costumam ser invocados quando os políticos falam em “soluções transitórias”. Não chega a ser uma defesa do gás, mas é um ponto importante da carta.
“Sabemos que a tecnologia baseada nos combustíveis fósseis – altamente poluentes, sobretudo o
carvão mas também o petróleo e, em menor medida, o gás – deve ser, progressivamente e sem de-
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mora, substituída. Enquanto aguardamos por um amplo desenvolvimento das energias renováveis,
que já deveria ter começado, é legítimo optar pelo mal menor ou recorrer a soluções transitórias.
Todavia, na comunidade internacional, não se consegue suficiente acordo sobre a responsabilidade
de quem deve suportar os maiores custos da transição energética.”
166 – Critica mais uma vez a falta de ação vista nas conferências ambientais.
167 – Reclama que os compromissos assinados em 1992 no Rio de Janeiro não produziram muito efeito
porque não têm dentes: falta monitoramento, verificação e punição a quem descumprir compromissos. Mas
defende os princípios do Rio, como o do poluidor-pagador, como “vias eficazes e ágeis de realização prática”.
169 – Francisco aqui faz uma declaração bem contundente sobre o fiasco das negociações de desertificação, biodiversidade e clima, e critica o resultado da Rio +20. Culpa os países ricos e conclui dizendo que a
solução é rezar por bom termo dessas cúpulas:
“Nós, crentes, não podemos deixar de rezar a Deus pela evolução positiva nos debates actuais, para
que as gerações futuras não sofram as consequências de demoras imprudentes.”
170 – Defende o princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, e alerta contra a “internacionalização dos custos ambientais”.
171 – Alerta contra os mercados de carbono como uma panaceia: podem levar os países a nunca mudarem seus padrões de “super-consumo”.
172 – Põe uma lupa sobre os países pobres e compartilha a posição deles nas negociações internacionais,
mas não sem chamá-los à responsabilidade: devem priorizar o combate à pobreza e receber subsidies dos ricos
para desenvolver energia renovável, mas ao mesmo tempo fazer um exame do nível de consumo “escandaloso”
de alguns setores privilegiados da população.
“Para os países pobres, as prioridades devem ser a erradicação da miséria e o desenvolvimento social dos seus habitantes; ao mesmo tempo devem examinar o nível escandaloso de consumo de alguns sectores privilegiados da sua população e contrastar melhor a corrupção. Sem dúvida, devem
também desenvolver formas menos poluentes de produção de energia, mas para isso precisam de
contar com a ajuda dos países que cresceram muito à custa da actual poluição do planeta. O aproveitamento directo da energia solar, tão abundante, exige que se estabeleçam mecanismos e subsídios
tais, que os países em vias de desenvolvimento possam ter acesso à transferência de tecnologias,
assistência técnica e recursos financeiros, mas sempre prestando atenção às condições concretas”
175 – Foca a questão da governança ambiental:
“A lógica que dificulta a tomada de decisões drásticas para inverter a tendência ao aquecimento
global é a mesma que não permite cumprir o objectivo de erradicar a pobreza. Precisamos duma
reacção global mais responsável, que implique enfrentar, contemporaneamente, a redução da poluição e o desenvolvimento dos países e regiões pobres. O século XXI, mantendo um sistema de
governança próprio de épocas passadas, assiste a uma perda de poder dos Estados nacionais, sobretudo porque a dimensão económico-financeira, de carácter transnacional, tende a prevalecer
sobre a política. Neste contexto, torna-se indispensável a maturação de instituições internacionais
mais fortes e eficazmente organizadas.”
178 – Esclarece por que os políticos não se interessam em enfrentar o desafio ambiental:
“O drama duma política focalizada nos resultados imediatos, apoiada também por populações consumistas, torna necessário produzir crescimento a curto prazo. Respondendo a interesses eleitorais,
os governos não se aventuram facilmente a irritar a população com medidas que possam afectar o
nível de consumo ou pôr em risco investimentos estrangeiros.”
179 – Ressalta a importância dos governos e das iniciativas locais.
180 – Mais uma vez fala de transição gradual para uma nova realidade energética. Reconhece que não
é possível resolver o problema de uma vez, mas arrisca que poupar energia faz parte das soluções para a crise
do clima:
“Não se pode pensar em receitas uniformes, porque há problemas e limites específicos de cada país
ou região. Também é verdade que o realismo político pode exigir medidas e tecnologias de transição, desde que estejam acompanhadas pelo projecto e a aceitação de compromissos graduais vin-
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culativos. Ao mesmo tempo, porém, a nível nacional e local, há sempre muito que fazer, como, por
exemplo, promover formas de poupança energética.”
183 a 185 – Em outro trecho longo, o papa pontifica até mesmo sobre as falhas atuais dos processos de
licenciamento ambiental.
186 – Defende o princípio da precaução.
189 a 192 – Começa falando da bolha financeira da crise de 2008, lamenta que tenhamos deixado passar
a oportunidade de corrigir a economia. Depois, critica a externalização dos custos ambientais e a fé em que
as forças de mercado darão um jeito no ambiente. E propõe uma nova economia, que ponha para trabalhar a
criatividade em favor de menos desperdício e menos impacto.
193 – Em outro trecho contundente e muito importante da encíclica, usa a expressão “decrescimento”,
excomungada da maioria dos círculos econômicos:
“Chegou a hora de aceitar um certo decréscimo do consumo nalgumas partes do mundo, fornecendo recursos para que se possa crescer de forma saudável noutras partes.”
216 – Retomando a argumentação religiosa, desta vez mais especificamente voltada ao seu rebanho,
detalha a ideia de “conversão ecológica”.
217 – Diz que a preocupação com o ambiente é um imperativo moral para os crentes, não algo opcional
ou secundário. Este é o coração da mensagem da encíclica para os católicos:
“(...) a crise ecológica é um apelo a uma profunda conversão interior. Entretanto temos de reconhecer
também que alguns cristãos, até comprometidos e piedosos, com o pretexto do realismo pragmático
frequentemente se burlam das preocupações pelo meio ambiente. (...) Viver a vocação de guardiões
da obra de Deus não é algo de opcional nem um aspecto secundário da experiência cristã, mas parte
essencial duma existência virtuosa.”
223 – Dá um recado aos cristãos: se fossem mais cristãos, não precisariam consumir tanto. Menos é mais:
“A sobriedade, vivida livre e conscientemente, é libertadora. Não se trata de menos vida, nem vida
de baixa intensidade; é precisamente o contrário.”
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Com a palavra o Deputado José Airton Cirilo, do PT do Ceará.
O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu queria
registrar a importante reunião que nós, da bancada do PT, tivemos ontem com o Ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, em que discutimos o cronograma para a construção e a conclusão da transposição das
águas do Rio São Francisco para o Nordeste brasileiro, especialmente para o Ceará.
Ele nos deu uma grande notícia: as obras estão a todo vapor – 75,6% dessas obras estão em andamento.
Em julho, as águas irão jorrar no Rio Salgado, em Jati, no Ceará. Isso vai ser a nossa redenção, porque nós estamos em estado de calamidade pública.
Portanto, agradeço ao Ministro Gilberto Occhi. Estaremos com ele amanhã, no Ceará, tratando da liberação de recursos para o nosso Estado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Eu é que lhe agradeço, nobre Deputado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho aqui registrar, como coordenador da bancada do Ceará, que
irei reunir os pares da bancada com o Ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, no Ministério da Interação Nacional, nesta quarta-feira, 17 de junho, para tratar da transposição do Rio São Francisco. A entrega da
primeira etapa das obras está prevista para 2016.
A obra de transposição do Rio São Francisco é complexa tanto no quesito engenharia, quanto no quesito gestão e, por isso, necessita de uma grande capacidade de articulação entre os órgãos do Governo Federal
e os Estados receptores da água do São Francisco.
Precisamos criar condições de recebimento dessa água e para que otimizem a gestão desse recurso.
As discussões precisam ser niveladas e os ajustes necessários à captação e distribuição das águas da
transposição devem ser conhecidos e providenciados a tempo.
A transposição
O processo de transposição do Rio São Francisco teve início há mais de uma década, e a autorização para
uso das águas do Velho Chico dependeu de estudos ambientais e da atuação da Agência Nacional de Águas –
ANA no processo de concessão da outorga.
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A Resolução ANA nº 411 concedeu, em 2005, ao Ministério da Integração Nacional o direito de uso de
recursos hídricos do Rio São Francisco para o Projeto de Integração do Rio São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional.
Segundo o normativo, as captações de água, tanto para o eixo leste, como para o eixo oeste, obedecerão
a uma vazão mínima de 26,4 m³/s, respeitando as projeções de consumo humano de água para 2025.
A liberação máxima de água nos dois eixos será de até 114,3 m³/s por dia, excepcionalmente quando o
nível de água do reservatório de Sobradinho estiver alto (corresponder a 94% do volume útil e ao volume de
espera para controle de cheias).
Na opinião de Carlos Motta, especialista em recursos hídricos da ANA, a transposição contribui para a
segurança hídrica da região.
“A água vai chegar, vai ser entregue na porta dos açudes e lá nos Estados mais água vai poder ser utilizada para todos os demais usos, sabendo que, se não chover, não há problema: ligo a bomba do São
Francisco, da transposição, e reabasteço o açude”, destaca o especialista.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Com a palavra o nobre Deputado Marcus Pestana, do PSDB de
Minas Gerais.
O SR. MARCUS PESTANA (PSDB-MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há um ator social que é
muito pouco defendido aqui no Congresso: o cidadão contribuinte.
Ontem, mais uma vez, nós nos rendemos aos desmandos do Executivo e, de forma passiva, votamos a não
correção da tabela do Imposto de Renda. Vamos falar com todas as letras: existe aumento da carga tributária.
A classe média vai ser sacrificada e onerada para engordar os cofres do Governo, na gastança indiscriminada.
E hoje esse assunto estará em pauta. Mais uma vez, o Governo propõe aumentar a carga tributária. Nós
temos que nos posicionar e rejeitar o projeto de lei que suspende as desonerações.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Valdir Colatto, de Santa
Catarina.
O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB-SC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ontem à noite esta Casa aprovou a Medida Provisória nº 670, de 2015, que trata da isenção de PIS/COFINS
para o diesel, depois de uma luta grande do movimento dos caminhoneiros pela diminuição do preço do diesel.
Esse custo onera em cerca de 2.000 a 2.500 reais, por mês, cada caminhão neste País e atinge principalmente
o pequeno transportador autônomo.
Nós lutamos muito para que o Governo fizesse um acordo com o setor, mas não conseguimos avançar.
Então, ontem, emenda de autoria minha e de vários outros Deputados do PMDB foi destacada pelo PSDB e
aprovada por maioria nesta Casa.
Esperamos agora que a matéria seja aprovada no Senado e não seja vetada pela Presidente Dilma. Esse
custo de produção onera quem produz e quem consome neste País.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Com a palavra o Deputado Misael Varella, do Democratas de Minas Gerais.
O SR. MISAEL VARELLA (DEM-MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
impunidade de adolescentes pode ser responsável por 60% do aumento das taxas de crescimento da delinquência juvenil.
Isso, que parece óbvio para 80% de nossa população, foi comprovado em longa pesquisa. Saber que
vai pegar “cana” brava por um longo tempo intimida, igualmente, jovens e adultos com intenções criminosas.
Portanto, a redução da maioridade penal servirá para impedir os jovens de cometer crimes. Claro que só isso
não acabará com a criminalidade, mas a fará diminuir enormemente, com a vantagem de termos menos jovens encarcerados.
Peço que meu discurso seja dado como lido e divulgado no programa A Voz do Brasil e pelos meios de
comunicação desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – V.Exa. será atendido.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Cabo Sabino, do PR do Ceará,
por 1 minuto.
O SR. CABO SABINO (PR-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o dia 20 de junho, sábado próximo, é o Dia Nacional do Vigilante. Quero parabenizar essa categoria e com ela me solidarizar. Trata-se de uma
categoria composta de homens e mulheres abnegados que diuturnamente saem de seus lares para fazer a segurança do patrimônio alheio. E esses homens e mulheres vão além: não guardam apenas o patrimônio, são
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vigilantes também da vida. À noite, enquanto muitos de nós estamos dormindo, eles estão vigilando pela vida
e pelo patrimônio de empresas, comércios e pessoas.
Essa categoria precisa ser lembrada por este Parlamento, precisa ser lembrada pelo povo brasileiro. É
digna de respeito, é digna de aplauso e digna de que se comemore em 20 de junho o seu dia.
Que todo cidadão brasileiro que no próximo dia 20 encontrar na rua um vigilante se lembre de parabenizá-lo e de agradecer-lhe pelo trabalho que faz de proteção do povo desta Nação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Zé Geraldo, do PT do Pará, por 1
minuto.
O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, entre 1992 e 2013, na parcela 20%
mais pobre da população, o número de adolescentes de até 16 anos que concluíram o ensino fundamental saltou de 7% para 56%. O resultado faz parte da pesquisa Plano Nacional de Educação e Programa Bolsa Família.
Esse é um dado para nós comemorarmos.
Peço a V.Exa., Sr. Presidente, que considere como lido o meu pronunciamento a esse respeito e determine
a sua divulgação pelos meios de comunicação desta Casa e pelo programa A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – V.Exa. será atendido, nobre Deputado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos os que nos acompanham pelos veículos de comunicação da
Casa, as políticas integradas do Programa Bolsa Família continuam a contribuir para a redução de desigualdades. Entre 1992 e 2013, na parcela 20% mais pobre da população, o número de adolescentes de até 16 anos
que concluíram o ensino fundamental saltou de 7% para 56%. O resultado faz parte da pesquisa Plano Nacional de Educação e Programa Bolsa Família, elaborada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome (MDS), com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).
Entre 2003 e 2013, segundo a pesquisa, a escolaridade média entre os 20% mais pobres aumentou em
ritmo mais acelerado do que a do restante da população. As pessoas em situação de pobreza passaram a ter 2,2
anos a mais de estudo, enquanto as que compõem os outros 80% da população ganharam 1,3 ano de estudo.
Sr. Presidente, o bom resultado se deve ao acompanhamento da condicionalidade de educação dos alunos beneficiários do Bolsa Família e à articulação intersetorial das políticas públicas, um compromisso muito
importante para garantir a frequência escolar das crianças e dos jovens.
Finalizo dizendo que, ao contrário do que desejam os opositores do Brasil, o Programa Bolsa Família segue contribuindo para a melhoria do acesso à educação. Trata-se de uma verdadeira revolução silenciosa em
nosso País.
Viva o fortalecimento da Pátria educadora! Viva o Bolsa Família!
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Lobbe Neto, do PSDB de São
Paulo, por 1 minuto.
O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Carlos Manato, Sras.
e Srs. Deputados, venho mais uma vez a esta tribuna pedir que o nosso Presidente Eduardo Cunha e todos os
Srs. Parlamentares forcem um pouco a barra com o Ministro da Saúde, Arthur Chioro, a fim de que o Ministério
libere recursos para as Santas Casas de Misericórdia e os hospitais filantrópicos. Há 10 anos a tabela do Sistema
Único de Saúde – SUS não é reajustada.
É um absurdo o que vem ocorrendo com a saúde no Brasil! A saúde está na UTI!
Por isso, peço que o Ministro Chioro veja com urgência a situação das Santas Casas de Misericórdia e dos
hospitais filantrópicos e faça um reajuste da tabela SUS e também do teto de Municípios e Estados, que está defasado. Alguns Estados ampliaram os seus hospitais, ampliaram os seus procedimentos e o seu atendimento. Por
exemplo, os hospitais de oncologia do Estado de São Paulo atendem pessoas de vários Estados, e o teto é o mesmo.
É um absurdo o que ocorre com a saúde brasileira!
Sr. Presidente e Srs. Deputados, peço apoio à saúde.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Esperidião Amin, do PP de Santa
Catarina.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (Bloco/PP-SC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós teremos amanhã, em
Santa Catarina, uma audiência pública na qual a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT apresentará o projeto do Contorno Viário da Grande Florianópolis. No mesmo dia, amanhã, o Ministro dos Transportes
nos dará informações acerca do Plano de Investimentos em Logística do Governo Federal.
Eu antecipo que, nos dois casos, nós temos sofrido muitas frustrações. No caso do Contorno Viário da
Grande Florianópolis, que beneficia todo o Estado de Santa Catarina e o Sul do Brasil, nós ainda estamos en-
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gatinhando em uma obra que deveria ter sido concluída em 2012; e, no caso das obras federais, nós estamos
vendo repetirem-se promessas não cumpridas. Na semana que vem, eu trarei um relatório sobre isso.
O Sr. Carlos Manato, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Moroni Torgan, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Moroni Torgan) – Vamos iniciar agora o período das Breves Comunicações. Cada
Deputado vai dispor de 3 minutos.
Com a palavra, como primeiro inscrito, o nosso querido Presidente Carlos Manato.
O SR. CARLOS MANATO (SD-ES. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu gostaria de registrar que amanhã, dia 19, às 15 horas, no Espírito Santo, vai-se realizar o primeiro Encontro Estadual do Solidariedade.
Teremos a honra de receber na Assembleia Legislativa do Espírito Santo o Presidente nacional do partido, o nosso querido amigo, irmão, Deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, o principal sindicalista, para não dizer o maior sindicalista do País. O sindicalista que mais defende o trabalhador nesta Casa é o
Paulinho da Força. Nós reconhecemos isso, temos essa grandeza.
O Paulinho vai falar aos filiados, primeiramente, sobre a reforma política. Logicamente, Sr. Presidente, não
foi uma reforma, foi uma “pinturazinha” meia sola. Não foi aquela reforma que todos pretendíamos. Chego até
a dizer que, se nós quiséssemos mesmo fazer uma reforma, nós a faríamos só para 2045 ou em 2050, porque
aí atenderia os interesses de todo mundo. Já não estaremos mais na política, já não há mais nada a ver. Aí se
faz para 2050 uma reforma maravilhosa, como o País quer. Como se vai fazer uma reforma para 2016 com um
monte de interesses e, para 2018 e 2020, com mais interesses ainda? Fica difícil. Nós nunca vamos conseguir.
O Deputado Paulinho vai dizer aos filiados do Solidariedade e a alguns amigos o que aconteceu na Casa
nesse período de 40 dias em que discutimos mais intensamente a reforma política. Ele também vai falar sobre os projetos que o Solidariedade tem defendido em âmbito nacional. Um deles, com muita tristeza e pesar,
morreu ontem: o fim do fator previdenciário. Mataram o fim do fator previdenciário, mas ele continua vivo
como nunca. Queríamos que nascesse uma criança de 85/95 anos e que enterrassem o fator previdenciário.
O PT sempre criticou o fator previdenciário, mas nós o derrubamos nesta Casa, em 2010, e o Presidente
Lula, que era o maior sindicalista, o vetou. Agora, quase por unanimidade, nós derrubamos o fator previdenciário e demos a alternativa do fator 85/95. Iria nascer uma criança de 85/95 anos, mas a Presidenta, ontem, o
vetou também.
Vamos esperar que esta Casa entenda, Sr. Presidente, que nós podemos derrubar o veto. Se 450 Parlamentares aprovaram o fim do fator previdenciário, como 257 não vão votar pela derrubada desse veto? Não
acredito nisso. Vamos ficar atentos.
Então, nós estaremos lá amanhã, Sr. Presidente. O Deputado Paulinho vai falar sobre a correção do Fundo
de Garantia, vai falar sobre as dificuldades com o abono, vai falar sobre as dificuldades com o seguro-desemprego, vai falar sobre as desonerações.
O Solidariedade capixaba, que está atento e ansioso pela chegada do nosso líder maior, o Deputado
Paulinho, vai fazer um grande encontro em âmbito estadual, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, amanhã, às 14 horas.
Meu Presidente, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Moroni Torgan) – V.Exa. tocou num assunto fundamental para esta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Moroni Torgan) – Concedo a palavra ao Deputado Waldenor Pereira. S.Exa. tem a
palavra por 3 minutos.
O SR. WALDENOR PEREIRA (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero parabenizar a população da comunidade de Barreiro do Bom Sucesso, no Município de Riacho
de Santana, no Estado da Bahia, localizado na Serra Geral da Bahia, que, no dia de hoje, com as presenças do
Secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, Cássio Peixoto, e do Presidente da Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia – CERB, Marcus Bulhões, e com a participação do Deputado Estadual
José Raimundo Fontes, inaugurou o sistema simplificado de abastecimento de água, que compõe o Programa
Água Para Todos, desenvolvido pelo Governo da Bahia, pelo Governador Rui Costa.
Eu quero parabenizar a população dessa comunidade beneficiada, saudando as lideranças políticas daquele importante Município da Serra Geral da Bahia.
Cumprimento o companheiro João Vitor, grande líder do Partido dos Trabalhadores, o companheiro Gilson, o Vereador Edilson, as companheiras Marilúcia e Dilma, lutadoras permanentes em defesa dos interesses
daquele Município. Saúdo, ainda, o companheiro Joaquim e toda a direção da Associação das Escolas das Co-
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munidades e Famílias Agrícolas da Bahia – AECOFABA, entidade que desenvolve um belíssimo trabalho, através
da educação de alternância nas escolas famílias agrícolas.
Esse Município, Sr. Presidente, um dos mais importantes da Serra Geral da Bahia, vem sendo alvo de importantes investimentos no nosso Governo, com investimentos no Programa Água para Todos e importantes
investimentos, também, na agricultura familiar. Recentemente, entregamos quatro novos tratores, com todos
os implementos agrícolas, para o desenvolvimento da agricultura familiar. O Município vem recebendo importantes investimentos nas áreas da educação e da saúde, tanto do Governo da Presidenta Dilma quanto do
Governo do companheiro Rui Costa.
Portanto, parabéns a Riacho de Santana e parabéns à comunidade de Barreiro do Bom Sucesso, que, no
dia de hoje, com o Deputado Estadual José Raimundo Fontes, do Partido dos Trabalhadores, acompanhando
a comitiva do Secretário Cássio Peixoto e do Presidente da CERB, Marcus Bulhões, inaugura esse sistema de
abastecimento de água, importante sistema para melhorar a saúde e a qualidade de vida da população do
Município de Riacho de Santana, especialmente da comunidade de Barreiro do Bom Sucesso. Parabéns, Riacho de Santana!
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Eu é que agradeço, nobre Deputado.
Durante o discurso do Sr. Waldenor Pereira, o Sr. Moroni Torgan, 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 Deputado Wadih Damous, do PT do Rio de
Janeiro. S.Exa. tem 3 minutos na tribuna.
O SR. WADIH DAMOUS (PT-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que me
traz a esta tribuna são dois fatos de extrema gravidade. Um aconteceu na Bahia e o outro, no Rio de Janeiro. Por
conta desses dois fatos graves, vou aqui, rapidamente, fazer um exercício de memória e prestar uma homenagem a um ex-Deputado e grande Constituinte de 1946, o grande escritor Jorge Amado, que honrou esta Casa.
Constituinte pelo Partido Comunista Brasileiro, Jorge Amado, efetivamente, não gostava do exercício
parlamentar, mas apresentou, na Constituinte, diversas emendas, que hoje integram o nosso patrimônio jurídico e todos os textos constitucionais promulgados de 1946 para cá. Entre as emendas de Jorge Amado, cito
a isenção de tributos para importação de papel para publicação de livros e jornais – aliás, fato levantado aqui
ontem; a não obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas; a supressão da censura prévia para a publicação
de livros e periódicos; a liberdade de culto religioso.
É esse último tema que me traz aqui, Sr. Presidente.
Jorge Amado disse o seguinte, no seu livro de memórias Navegação de Cabotagem: “Se de algo me envaideço quando penso nos dois anos que perdi no Parlamento é da emenda que apresentei ao Projeto de Constituição
(...) emenda que, vitoriosa, mantida até hoje, veio garantir a liberdade de crença no Brasil”.
Pois bem, Sr. Presidente. Nesta semana, em Salvador, uma senhora babalorixá, de 90 anos de idade, foi
ofendida, agredida moralmente por fanáticos, por intolerantes religiosos, por gente que desrespeita a crença
alheia. Logo depois, essa senhora veio a falecer de enfarte por conta das agressões morais sofridas. Na mesma
semana, como se fossem fatos articulados, uma menina de 11 anos, no Rio de Janeiro, ao sair de um culto de
candomblé, numa sexta-feira, foi apedrejada e, hoje, está traumatizada, com medo de sair de casa, por conta
da agressão sofrida.
Sr. Presidente, Jorge Amado apresentou essa emenda em 1946. De lá para cá, se não me engano, já são
69 anos, e nós continuamos vivenciando esses fatos que Jorge Amado quis enfrentar, ornamentando o texto
constitucional.
Então, Sr. Presidente, fica a denúncia e fica o apelo para que nós tenhamos respeito, para que nós tenhamos tolerância, para que nós garantamos, na nossa prática cotidiana, os direitos e garantias fundamentais,
entre os quais está o culto religioso, sobretudo os de matriz africana, que são diuturnamente desrespeitados
aqui no Brasil.
Peço que o meu pronunciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
V.Exa. será atendido.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o então Deputado Jorge Amado, do Partido Comunista pelo Estado
de São Paulo, foi autor da Emenda nº 3.218, que inseriu na Constituição de 1946 o § 7º do art. 141.
Jorge Amado foi um Parlamentar atuante. Os Anais do Congresso registram que apresentou 15 emendas
ao Projeto de Constituição, entre as quais se destacam a isenção de tributos para importação de papel para
publicação de livros e jornais (Emenda 2.850); a não obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas (Emenda
3.062); a supressão da censura prévia para a publicação de livros e periódicos (Emenda 3.064); a liberdade de
culto religioso (Emenda 3.218) e a eliminação do dispositivo que facultava apenas a brasileiros natos o exercício das profissões liberais (Emenda 3.355).
No seu livro de memórias Navegação de Cabotagem, deixou registrado:
“Se de algo me envaideço quando penso nos dois anos que perdi no Parlamento é da emenda que apresentei ao Projeto de Constituição (...) emenda que, vitoriosa, mantida até hoje, veio garantir a liberdade
de crença no Brasil.”
Frequentador dos cultos religiosos africanos desde jovem e acostumado a vê-los tratados sob o açoite
da polícia, esse era um tema sensível ao jovem Deputado. (Embora a República já houvesse garantido o Estado laico, no Brasil de então, qualquer culto religioso diferente do católico romano – ainda que cristão —, era
assunto de polícia). Contudo, foi uma luta para a qual o autor não pôde contar com os colegas de partido comunista, para quem religião era “o ópio do povo”, “desvio pequeno-burguês”.
“De comunista apenas eu, mais fácil fazê-la tramitar como projeto de intelectual conhecido, ligado às
seitas afro-brasileiras, bem-visto apesar de comuna. Fosse da bancada a emenda nasceria morta.”
A emenda foi negociada com Parlamentares de outras legendas pelo próprio Jorge Amado, que conta
em suas memórias ter procurado primeiro Luiz Viana Filho, “baiano e escritor, autor de livro sobre O Negro no
Brasil, Deputado pela UDN”; em seguida, o sociólogo pernambucano Gilberto Freire, a quem teria seduzido
com o argumento de que “os xangôs do Recife vão poder dançar em paz”, para, em seguida, percorrer o plenário, conquistar assinaturas nas bancadas da UDN e do PSD – Otávio Mangabeira, Milton Campos, Cirilo Júnior,
Prado Kelly —, de espectros ideológicos tão distintos do seu PCB, cujos integrantes recusaram-se a assiná-la.
Aprovada, a emenda converteu-se no art. 141, § 7º, da Constituição de 1946.
“Essa a minha contribuição para a Constituição Democrática de 1946. Transformada em artigo de lei (sic)
a emenda funcionou, a perseguição aos protestantes, a violação de seus templos, das tendas espíritas,
a violência contra o candomblé e a umbanda tornaram-se coisas do passado. Para algo serviu minha
eleição, a pena de cadeia que cumpri no Palácio Tiradentes (...).”
Reterei, das redes sociais, o texto do Prof. Adriano Pillati, da PUC/RJ, que traz um bom resumo dos preocupantes acontecimentos ocorridos nos últimos dias, no Estado do Rio de Janeiro e na Bahia:
“Em menos de duas semanas, duas agressões bárbaras. Primeiro em Salvador, com uma eminente babalorixá de 90 anos sendo insultada e ameaçada noite adentro por uma turba de fanáticos (e
mercenários) neopentecostais aglomerados em frente a sua Casa. Ao amanhecer, a idosa enfartou
e morreu.
Anteontem, mais um caso no Rio, uma criança de 11 anos apedrejada ao sair de uma Casa de Candomblé por dois fanáticos (ou mercenário$) neopentecostais. Agora está com medo de sair de casa.
Estão ‘criminalizando’ até as roupas brancas no Rio: sair de branco às sextas-feiras pode acarretar
ferimentos ou o pior em certas regiões da cidade e da Baixada. Canalhas insultam e agridem ‘em
nome de Deus’. Delinquentes depredam templos e destroem objetos de culto, instrumentos musicais, vasos de flores ‘em nome da Verdade’. O Estado Islâmico é aqui, já está entre nós, a jihad é neopentecostal. Perversos mercadores da fé são agraciados com concessões de rádio e TV e renúncias
ficais para veicularem seus lucrativos discursos de ódio. E o Povo de Santo volta a ser submetido a
uma violência e a uma repressão, privadas, como há muito não se via.
Isso vem acontecendo há anos.
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Na PUC-Rio, entre 2010 e 2011 tentamos colaborar com a resistência, realizando primeiro, por solicitação das comunidades, o mapeamento das Casas Religiosas de Matriz Africana em situação de
risco e, depois, elaborando uma Cartilha para ‘legalizar’ essas Casas, ou seja, assegurar toda a proteção legal a que têm direito. Mas é pouco. E o Estado?
Não tenho dúvida de que o Povo de Santo saberá resistir. Devotos do Candomblé e da Umbanda
resistiram aos senhores, aos feitores, à Guarda Real Portuguesa, ao clero, às polícias, aos fanáticos
de outras confissões durante séculos. Mas enquanto isso, corpos ficarão pelo caminho, devotos de
uma cultura de paz e beleza serão humilhados, agredidos, torturados, crianças serão traumatizadas.
É no ‘Estado Democrático de Direito’ que o Candomblé e a Umbanda estão a enfrentar uma ‘guerra
santa’ sem quartel, uma onda de desrespeito (‘intolerância’ é um termo ambíguo) que não cessa. O
Ministério Público e as outras polícias, as defensorias públicas, o ministério das Comunicações, as
OABs, a ‘sociedade civil’, enfim, precisam entrar firme nessa briga, em defesa da liberdade religiosa
e do respeito aos direitos civis dos devotos das religiões de matriz africana. Toda omissão será conivência, cumplicidade, vergonha. Axé.”
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Moroni Torgan, do Democratas do Ceará. S.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.
O SR. MORONI TORGAN (DEM-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sempre se tem falado sobre violência, e um dos fatores que mais incentiva a violência, sem dúvida
nenhuma, é a impunidade.
Se alguém furta alguma coisa e nada lhe acontece, em outra vez, ele vai furtar mais coisas. Se nada lhe
acontece, ele vai furtar ainda mais coisas; se nada lhe acontece, ele já vai assaltar à mão armada; se nada lhe
acontece, ele vai, então, progredir para o latrocínio, que é roubar causando a morte das pessoas. A impunidade
é o maior fator de incremento da violência no nosso País!
Eu acho que a abordagem da maioria das pessoas é errada. Aqueles que defendem direitos humanos,
muitas vezes, têm uma abordagem errada. Eles dizem: “Os presídios já estão cheios”. Sim. Então, se os presídios
estão cheios, o Ministro da Justiça deve ir à televisão e dizer que todo mundo pode roubar, pode matar, pode
fazer o que for, porque os presídios estão cheios?! Que lógica é essa? Quer dizer que eu vou liberar o crime
porque o presídio está cheio?!
Ninguém se preocupa em dizer que o que temos de fazer é encarar o sistema penitenciário. Se não encararmos o sistema penitenciário, se não investirmos e não privatizarmos, sem dúvida nenhuma, eles vão continuar cheios e cada vez piores.
Achar opções de sistema penitenciário adequado e que recupere aqueles que estão presos, isto é o que
nós temos que buscar. Não se deve dizer a frase: “Os presídios estão cheios”, e, sim, a outra frase: “Temos que
construir mais presídios, e eles devem dar direito a trabalho, direito a estudo e realmente buscar a ressocialização
do preso”. Essa é a frase que deve ser dita. Assim nós não vamos manter o delinquente solto nas ruas, com a
desculpa de que o presídio está cheio.
É uma incompetência total do Estado, que deve proteger a sociedade, pensar: “O presídio está cheio?
Então vamos liberar o crime no País”. Se eles estão cheios e são inadequados, vamos todos cobrar que sejam
construídos mais presídios, e que eles sejam adequados e possam, aí sim, recuperar os presos do nosso País.
Dessa forma é que nós temos que fazer a luta contra a violência, sabendo que o preso vai aprender a
trabalhar e estudar, ganhar seu sustento e ainda levar parte desse dinheiro para sua família, porque esse é o
jeito de ele ser ressocializado.
Esses presídios que estão aí, em sua grande maioria, não servem para nada! Vamos mudar os presídios
e não permitir a impunidade nas ruas!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Eu é que agradeço, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Bebeto, do PSB da Bahia.
V.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.
O SR. BEBETO (PSB-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós assistimos ao lançamento do Programa de Investimentos em Logística, feito de forma pomposa pela Presidenta Dilma.
De certa forma, até o entendemos como uma ação positiva, como um mecanismo de indução de mudanças na opinião pública. Mas, sinceramente, Sr. Presidente, tenho a lamentar que o Programa, feito de modo
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seletivo, indicando obras importantes a serem realizadas, inclusive uma ferrovia com o custo de mais de 40
bilhões de reais, tenha deixado de considerar importantes obras que estão sendo realizadas em nosso País.
Nós da região sul do Estado da Bahia, mais uma vez, ressentimo-nos da ausência do Governo Federal,
que passa a ser um ente abstrato. Nem mesmo foi considerada a possibilidade de uma obra importante como
a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, ferrovia central para a integração da economia da Bahia e um modal de
transporte fundamental para o nosso desenvolvimento, integrar o Programa de Investimentos em Logística.
Além do desprezo do Governo Federal em relação às obras importantes da Bahia e da interrupção do
fluxo orçamentário para bancar a obra, chegamos ao cúmulo, Sras. e Srs. Deputados baianos que aqui se encontram, de assistir à demissão de mais de 1.500 trabalhadores nos sete lotes da obra.
Mas não é só isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados baianos. A Resolução nº 2, de 2015, baixada pela
VALEC, atesta o desprestígio que o Governo vem impondo à nossa região. Diz a resolução que, por causa da
momentânea situação de escassez de recursos financeiros e da expectativa do seu contingenciamento, passíveis de impossibilitar o pagamento de todos os débitos, retirará dinheiro da fase construtiva da obra para
garantir o pagamento dos trilhos.
Vão-se colocar trilhos em obra que não foi concluída, Sr. Presidente! Isso é lamentável! Isso significa um
desprezo e é uma incoerência do Governo. Temos é que lamentar!
Queremos uma explicação do Sr. Ministro dos Transportes e do Presidente da VALEC, que, ao concluir essa
resolução, diz que a empresa resolve autorizar, excepcionalmente, até novembro de 2015, o pagamento preferencial das notas fiscais relativas aos contratos firmados por essa empresa pública para importação dos trilhos.
Meu caro Líder do Governo, para que importar trilhos, se todos os lotes da obra estão interrompidos?
Vão-se colocar os trilhos onde, se a obra não está concluída?
Por isso, Sr. Presidente, queremos uma explicação do Sr. Ministro dos Transportes e do Presidente da VALEC. Em vez de privilegiar o pagamento dos trilhos, deveriam garantir a conclusão da importante obra, que é
uma expectativa da Bahia e de todos os locais por onde passará.
É lamentável essa posição do Ministério dos Transportes e do Presidente da VALEC. Exigimos responsabilidade para com a Bahia. Além de se interromper o fluxo de recursos, coloca-se em risco o Porto Sul, da querida cidade de Ilhéus.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado José Guimarães.
O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer um apelo para que
todos compareçam ao plenário; do contrário, nós não atingiremos o quórum.
Em torno de 350 Deputados estão na Casa. Se demorarmos, a sessão poderá se prolongar noite adentro,
em razão do horário que foi marcado pelo Presidente.
O nosso pedido é que todos os Deputados e Deputadas da base compareçam ao plenário, para nós iniciarmos a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Está feito o pedido.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Pedro Uczai para fazer um registro antes de o Deputado Cabo Sabino chegar à tribuna.
O SR. PEDRO UCZAI (PT-SC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero aproveitar para fazer um
convite, em nome da Comissão de Educação e da Frente Parlamentar em Defesa da Implantação do Plano Nacional de Educação, para o nosso Seminário O PNE e o Futuro da Educação Brasileira, que ocorrerá na próxima
quinta-feira, dia 25, quando comemoraremos 1 ano de PNE. Nessa comemoração de 1 ano de PNE, nós vamos
discutir o financiamento, o regime de colaboração.
Portanto, estendemos este convite à sociedade brasileira para fazer do PNE um grande instrumento para
transformar o Brasil na Pátria educadora.
Peço que esse convite seja divulgado no programa A Voz do Brasil, para que ele seja feito a toda a sociedade brasileira.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – V.Exa. será atendido, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Agradeço ao Deputado Cabo Sabino a gentileza. S.Exa. tem 3 minutos na tribuna.
O SR. CABO SABINO (PR-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
eu sei que este Plenário é muito heterogêneo. Muitas vezes, nós fazemos o pronunciamento aqui, e os companheiros têm vários assuntos. Mas eu gostaria de chamar a atenção de todos os que estão no plenário, bem
como dos nossos telespectadores.
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Esta Casa e as Comissões, durante vários dias, têm trazido à tona o assunto da redução da maioridade
penal. Esse assunto saiu desta Casa e ganhou as ruas e as residências. Colégios e faculdades se reuniram e o
debateram. Ontem, a Comissão apresentou o seu relatório final.
Há quem diga que 70% da população brasileira é a favor da redução da maioridade penal. Eu não sei se
o número é verdadeiro ou falso, Deputado Major Olímpio, mas eu sei que me enquadro no número dos que
são a favor da redução da maioridade penal.
Porém, senhoras e senhores, conseguiram deixar o relatório que foi aprovado ontem pior do que estava. Não há redução de maioridade penal pelo relatório que está sendo apresentado nesta Casa. O relatório diz
que são penalmente inimputáveis os memores de 18 anos. Então, não existe imputabilidade para o menor. Ele
traz ressalvas nos casos de crime hediondo, de homicídios dolosos, de lesão corporal grave, de lesão corporal
seguida de morte e de roubo com aumento de pena.
Ora, Deputado Capitão Augusto, todos nós sabemos que a pena para um homicídio doloso é de 6 a 12
anos, e para aquele menor que é imputável não mais existe histórico, ou seja, ele é réu primário. Se ele tiver um
bom comportamento dentro da unidade prisional, com 1 ano ou um sexto da pena, ele vai estar na rua, enquanto que, pelo ECA, ele tinha que lá passar pelo menos 3 anos. Repito: conseguiram deixá-lo pior do que estava.
Isso é uma vergonha! O povo brasileiro esperava, e espera, mais. Eu espero que este Parlamento e a Frente Parlamentar de Segurança Pública possam emendar esse relatório e que o Relator tenha a sensibilidade de
aceitar emendas, porque não é isso o que o povo brasileiro quer.
Mas, olhem só: a pena para lesão corporal grave é de 1 a 4 anos, ou de 2 a 8 anos. Vamos supor que o
menor que cometeu a lesão corporal grave seja punido com 2 anos. Ele sequer preso será, porque 2 anos se
cumpre em liberdade.
Mas aí, vem o mais grave: se a Constituição diz que ele passou a ser imputável, ele pode chegar à unidade do DETRAN, em qualquer Município e Estado, e cobrar o direito de tirar a sua habilitação. Enquanto isso, o
menor que trabalha, que estuda, que gera renda para sua casa e que produz para o crescimento do País, não
vai poder se habilitar! Conseguiram aprovar um relatório que traz benefício ao menor infrator em detrimento
do jovem que produz para o crescimento do País!
Nós não nos podemos calar. Eu não posso compactuar com isso, dizer que esta Casa aprovou a redução
da maioridade penal. O que ela aprovou, na realidade, através daquele relatório, é dissimulado diante do povo
deste País, diante desta Nação.
Nós não nos podemos calar porque não é isso o que a Nação quer, não é isso o que foi proposto ao povo
brasileiro e não é isso o que as famílias que tiveram seus entes queridos ou seu comércio assaltado todos os
dias querem para o nosso País. Não é aumentando a impunidade, não é trazendo inverdade ao povo brasileiro,
que nós vamos conseguir reduzir os índices de criminalidade neste País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Eu é que agradeço, nobre Deputado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, telespectadores da TV Câmara, ouvintes da Rádio Câmara, internautas que acompanham o portal desta Casa, senhoras e senhores assessores, a redução da maioridade penal
ganhou destaque nas discussões realizadas nas Comissões e no plenário desta casa. Digo até que o debate foi
além da Câmara Federal e ganhou as ruas, as residências, os locais de trabalho da população.
As faculdades, universidades, colégios e demais instituições de ensino realizaram debates e palestras
sobre o tema. A mídia fez sua parte, ora trazendo matérias a favor, ora contra a redução da maioridade penal.
Há quem diga que mais de 70% da população brasileira é a favor da redução da maioridade penal. Se esses
números são verdadeiros ou não eu não sei, mas sei que me enquadro dentro deste percentual.
A Comissão Especial que estudou e trabalhou para apresentar relatório final sobre o projeto, que já está
nesta Casa há mais de 22 anos, concluiu seus trabalhos ontem e aprovou o relatório reduzindo a maioridade
penal para os menores de 18 e maiores de 15 anos que cometam crimes hediondos ou crimes contra a vida.
Senhoras e senhores, lamento dizer: conseguiram deixar pior do que estava. Se o relatório aprovado na
Comissão Especial da Maioridade Penal for aprovado neste plenário do jeito que está, será uma afronta à população brasileira; será um prêmio aos jovens de 16 e 17 anos que cometam práticas delituosas. Se aprovado
sem emendas, será mais uma decepção para a população brasileira que esta Casa cometerá.
No relatório aprovado consta que serão penalmente inimputáveis os menores de 18 anos – ou seja, não
houve redução da maioridade penal. O relatório, então, faz exceção, ressalva os seguintes casos: crimes hediondos, homicídio doloso, lesão corporal grave, lesão corporal seguida de morte, roubos com aumento de pena.
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Ora, senhoras e senhores, agora vejam: para o crime de homicídio doloso, a pena é de 6 a 20 anos de
reclusão. O problema é que quando um jovem menor de 16 anos passa para a maioridade zera todos os seus
crimes, ou seja, vira réu primário. Sendo réu primário e se tiver bom comportamento, com 1 ano ele já poderá
progredir no regime da pena e ir para a rua cumprir o resto em liberdade. Enquanto isso, outro jovem da mesma idade que cometa um homicídio culposo, ou seja, sem a intenção de matar, vai cumprir pena de internação
de 3 anos pelo o ECA – Estatuto da Criança e da Adolescência, e vai cumprir pena maior do que aquele que
cometeu homicídio doloso com a intenção de matar.
Mas, não para por aí, e na minha concepção vem a pior delas: a lesão corporal grave. Menor de 16 anos
que cometa lesão corporal grave, pena de 1 a 4 anos ou de 2 a 8 anos. Se for sentenciado a 2 anos, o que geralmente ocorre, nem preso ficará, pois pena de 2 anos se cumpre em liberdade. Mas suponhamos que pegue a
pena máxima, 8 anos. Com um sexto da pena, ou seja, com 1 ano e 3 meses, estará nas ruas. O maior agravante é que, se pegar 2 anos de pena, como já disse, vai cumprir em liberdade. E ai vem o pior: pela Constituição
Federal (emendada pelo projeto de lei atual), este menor passou a ser imputável. Portanto, pode chegar no
DETRAN e tirar sua habilitação com 16 anos. Enquanto isso, outro adolescente de 16 anos que trabalha, que
estuda, que ajuda na manutenção da despesa familiar, não vai poder tirar a habilitação porque ainda não é
imputável. Ou seja, estão criando normas onde se premia quem comete um ato delituoso, e reafirmo: conseguiram piorar o que já era ruim!
No caso da lesão corporal seguida de morte, a pena é de 4 a 12 anos. Se for sentenciado a 6 anos, período que está dentro da faixa de punição, também com 1 ano esse menor estará nas ruas. Agora, se outro jovem
na mesma situação cometer uma lesão corporal, pode ser punido pelo ECA com até 3 anos.
Sinceramente, é revoltante o relatório aprovado. E se parasse por aí, já seria por demais revoltante, mas
não para! O relatório afirma que a União, os Estados e o Distrito Federal criarão os estabelecimentos apropriados para abrigar os menores que são imputáveis. Hoje, esses estabelecimentos não existem. Deve se levar, em
média, mais uns 4 ou 5 anos para serem construídos – e isso se os Govenadores quiserem. Não tendo onde os
colocar, os juízes vão fazer o quê? Vão soltar!
Estão enganando o povo brasileiro. Não existe redução de maioridade penal coisa nenhuma. Existe, sim,
um remendo malfeito e irresponsável, que incentiva o crime e aumenta a impunidade.
Vou apresentar emendas de plenário bem como pedir a sensibilidade do Relator para que possa apresentar emendas trazendo a redução da maioridade penal de forma linear, sob pena de aumentarmos a impunidade, gerar benefícios a infratores juvenis e desmotivar os jovens trabalhadores, estudiosos e comprometidos com um futuro para a Nação.
Espero que a mídia brasileira possa mostrar essas considerações hoje apresentadas ao povo brasileiro
para que esta Nação tome conhecimento do que estão querendo aprovar aqui nesta Casa sob a falsa declaração de redução da maioridade penal.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Alberto Fraga, do DEM do
Distrito Federal. S.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.
O SR. ALBERTO FRAGA (DEM-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria, na
verdade, fazer aqui um alerta com relação ao Governo do Distrito Federal. Nós tivemos um governo desastrado que conseguiu quebrar o Distrito Federal, na época, e o Governador era o Agnelo Queiroz, do PT. O Distrito
Federal possui um fundo constitucional de quase 13 bilhões de reais por ano. É um fundo que causa inveja a
todos os Estados brasileiros. E esse dinheiro é para custear saúde, educação e segurança pública. E, de forma
irresponsável, o Governador anterior mexeu nesse dinheiro e, hoje, o Governador atual não faz absolutamente
nada de novo, só se referindo ao desastre que foi o governo passado.
Agora, o Governador Rollemberg inventou uma nova, seguindo os aconselhamentos do PT: quer privatizar a CAESB, quer privatizar também a CEB, que é a Companhia Energética de Brasília, juntamente com o BRB,
que é o Banco de Brasília, e o Metrô.
Ora, Sr. Presidente, eu não vou nem entrar no mérito com relação à privatização do banco e do metrô, mas
querer privatizar a energia e a água?! Eu não acredito que o empresário que entrar nessa disputa para ganhar,
pois só visa ao lucro, vai ter dó do contribuinte, especialmente do pobre, que faz conta, faz economia de energia,
de água, porque muitas vezes não dá conta de pagar no final do mês. E agora vem o Governador Rollemberg
com essa proposta maluca de querer privatizar a CAESB e a CEB, que é a Companhia Energética de Brasília!?
Vai ter uma audiência pública. Eu já pedi aos Deputados Distritais que não aceitem esse tipo de atitude,
que certamente é mais uma manobra para engordar os cofres do GDF, pois certamente o Governador e toda
a sua turma estão com segundas intenções.
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Por isso, Sr. Presidente, eu agradeço e quero que meu pronunciamento conste nos Anais da Casa e no
programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra à nobre Deputada Benedita da Silva, do PT do
Rio de Janeiro. V.Exa. tem 3 minutos na tribuna.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ontem a Comissão Especial votou a redução da maioridade penal.
Eu tenho-me colocado contrária a essa redução da maioridade penal porque isso não irá resolver o problema da violência no País. Além disso, nós estaremos penalizando toda uma juventude sem perspectiva de vida.
Acabei de ter conhecimento de dados que confirmam que nós estamos tirando o futuro deste País quando dizemos que a redução da maioridade penal vai fazer com que grande parte da nossa juventude vá para a
cadeia, como se do Estatuto da Criança e do Adolescente não constasse nenhum tipo de penalidade. Sr. Presidente, não é verdade! O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê seis tipos de medidas socioeducativas
para os adolescentes em conflito com a lei.
Na verdade, nós estamos assistindo a uma grande confusão, a um grande equívoco. Os homicídios contra a vida praticados por jovens representam 0,01%. Hoje, estivemos com o Ministro Pepe Vargas na Comissão
discutindo essa questão relacionada ao número de jovens que cometem delitos. Nós sabemos que, se continuarmos dessa forma, o número de jovens que vão morrer será de 42 mil, de 2013 a 2019, antes de completarem 19 anos.
Portanto, não é possível concordamos com a redução da maioridade penal, não é possível, na medida
em que não nos debruçamos no Estatuto da Criança e do Adolescente! O ECA não é reconhecido, não é lido
pela maioria de nós Parlamentares. Se fosse, nós não estaríamos fazendo aqui esta proposta.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que aceite o meu pronunciamento na íntegra e autorize a sua divulgação no
programa A Voz do Brasil, porque estarei, desta tribuna, lutando incansavelmente contra a redução da maioridade penal.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputada. V.Exa. será atendida.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELA ORADORA
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Parlamento brasileiro está diante de um tema extremamente
complexo, e que é debatido em uma conjuntura em que fervilham interesses antagônicos. Falo da redução da
maioridade penal para 16 anos.
Essa discussão é potencializada pelo forte cunho emocional das notícias veiculadas pela mídia, que sempre apresenta casos pontuais de adolescentes em conflito com a lei, o que incrementa ainda mais a mobilização da opinião pública a favor da redução da maioridade penal, que passaria dos atuais 18 anos para 16 anos.
Se esse clima, que às vezes beira a histeria, já não fosse suficiente, não poderíamos deixar de lado a carga ideológica que vem revestida de “achismos”, pois existem levantamentos estatísticos aprofundados sobre
o tema, e a definição da idade penal é, de certa forma, inconstitucional.
O tema precisa ser discutido amplamente por toda a sociedade para que a construção de consensos
seja balizada pela lógica dos argumentos e não pela mera emocionalidade infundada. Nesse contexto, o de
sempre buscar a coerência e explanar de forma reflexiva os argumentos, é que o presente documento vem
pautar esta temática.
O desfazimento de posicionamentos moldados de forma midiática faz-se necessário para que, despojados de qualquer ranço, não venhamos a contaminar uma sóbria análise do assunto.
A primeira análise a ser feita se dá pela constitucionalidade, pois o intento da redução da maioridade penal contraria o art. 228 da Constituição Federal, e seu art. 60, § 4º, também não admite que o tema seja objeto
de deliberação de emenda à Constituição. De fato, a maioridade penal está assegurada na Carta Magna aos 18
anos. Esse entendimento também já é matéria superada pela CCJC (Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania) da Câmara dos Deputados. Na Constituição, mesmo não estando a maioridade penal prevista no art.
5º da CF, que trata de direitos e garantias individuais, há precedentes do Supremo Tribunal Federal indicando
cláusulas pétreas fora deste artigo.
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A segunda análise se dá pela arbitrariedade de impormos uma idade. Ora, é extremamente complicado
estabelecer uma idade cronológica que se coadune exatamente com a maturação psicológica de cada individuo e que, a partir daí, seria como um divisor de águas, um ponto de corte que seccionaria o mundo psicológico imaturo do mundo psicológico maduro, podendo-se aplicar, após essa separação, a responsabilidade
penal ao pretenso infrator. Essa arbitrariedade tem que ser ponderada, e não deve ser imposta para a sociedade por simples argumentação jurídica. São indivíduos que estão sendo tratados como uma equação matemática, buscando equalizar a todos num número único, o que, na verdade, não é a real solução do problema.
A problemática é individual, no âmbito da maturação psicológica, e não numa decisão maniqueísta, binária e
arbitrária, que traz tudo para um valor numérico.
Conforme estudo apresentado pela Consultoria Legislativa em reunião da Comissão de Seguridade Social e Família, há um entendimento de que a imputabilidade penal começa aos 18 anos na maioria dos países
estudados. Isso nos dá um razoável parâmetro para o marco divisório da idade penal, porém não é um critério
sólido que nos habilite a uma decisão madura, pois há que se respeitar a especificidade jurídica e social de cada
nação e a comunidade que estamos analisando.
Nesta tônica de punir ou não punir é que é importante mencionar o ECA — Estatuto da Criança e do
Adolescente, e esta se torna a terceira análise deste documento.
Há um sentimento por parte da sociedade de que o adolescente não é punido. Porém, ele é realmente
punido, pois são aplicadas medidas socioeducativas, ou seja, o adolescente em conflito com a lei é internado,
ficando restringida sua liberdade. É uma grande falácia dizermos que o adolescente em conflito com a lei não
é punido. Ele é punido, mas em uma unidade que o recupere de fato.
Estando o adolescente em conflito com a lei em uma unidade de internação comum, ele estará na verdade sendo mandado para uma universidade do crime, não passando pelo processo de ressocialização. E nestas unidades de internação se perde a autoestima e a dignidade (basta ver os crimes sexuais cometidos). Para
sobreviver em uma unidade, é necessário entrar para uma facção criminosa.
A crítica é que o ECA não pune, mas ele pune sim. Ele foi aplicado. O que é necessário é um aperfeiçoamento do Estatuto. Ora, a sociedade tem uma dinâmica social a ser avaliada, e para este devido acompanhamento nada mais correto que evoluirmos nas análises acerca dos fatos sociais.
No caso da temática aqui examinada, devemos respeitar suas nuances e avançarmos para que o ECA seja
aplicado com coerência, com eficácia, e não fazer uma crítica reducionista e simplista de que ele não presta.
Em vez de alterar a idade penal, deveríamos pensar em aplicar o ECA com maior inteligência, com uma evolução que venha ao encontro da nossa realidade social tão discrepante. Em pontos que tensionam mais, como
crimes hediondos, poderíamos tratar com uma alternativa mais sensata para o caso concreto.
Quando uma sociedade se organiza e manifesta um sentimento de necessidade de proteção e, através
disso, é gerado um documento que cria a proteção aos seus adolescentes e crianças, este estatuto deve ser
visto como uma ferramenta garantidora de proteção desses indivíduos e não como um mero documento que
não trouxe avanços. O norte a ser adotado é avançar com as políticas de implementação do ECA e atualizar
esse estatuto, moldando-o às realidades atuais da sociedade.
Ora, estamos tratando de adolescentes e crianças, indivíduos esses que copiam padrões de conduta e
espelham seus padrões de comportamento na sociedade pelo que vivenciam e observam. Por estarmos num
mundo de interatividades múltiplas e de conectividade mundial, ter uma abordagem de avanço para o estatuto é um caminho sábio, uma postura que a sociedade quer dos Parlamentares.
Se existem infratores, sejam de qualquer idade, é por que existem falhas na atuação do Estado, e a visão a
ser trabalhada é corrigir os erros, como a falta de investimentos em educação, o que faz com que ainda tenhamos uma massa de analfabetos de em torno de 13 milhões de indivíduos de 15 anos de idade ou mais. Além
disso, precisamos investir em um projeto pedagógico que impacte o seio familiar, pois ali é que são passados
os valores morais e princípios que sedimentam um caráter bem formado.
Indicar uma temática como a redução da maioridade nos desvia do real caminho a perseguir, desnorteia
a jornada que deveria ser a consolidação de um projeto já iniciado que é o ECA.
Diante do exposto e de outras tantas informações que poderíamos debater e incrementar, faz-se necessário um questionamento mais profundo, e passo agora à quarta e ultima análise que finaliza este documento.
Adianto que a atuação parlamentar sobre temas que batem à porta do Parlamento não se dá somente no âmbito filosófico e ideológico, mas sim na vida prática, no sentimento real e verdadeiro que cada indivíduo tem
em seu cotidiano. Nessa linha, é preciso que nós, Deputados, possamos dar uma resposta para a sociedade
em consonância com a realidade.
Podemos afirmar que a sociedade não quer somente um projeto de redução de maioridade penal. Ela
quer, exige mesmo, a construção de um projeto político que não busque, através de subterfúgios, a “poção
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mágica libertadora dos problemas“. O que se quer é que se contemplem as várias facetas que moldam esta
realidade social: a vida familiar, com mais acompanhamento dos pais e o desenvolvimento de princípios que
visem sedimentar o caráter dos filhos; um sistema educacional com uma proposta pedagógica que contemple
a formação integral do ser humano; um Estado mais presente na vida do cidadão, oferecendo políticas públicas
que atendam às necessidades fundamentais dos cidadãos. Nesse sentido, a redução da maioridade penal não
é a solução para a violência no País. Ela apenas reforça a política de encarceramento, que transforma o Brasil
no país com a quarta maior população carcerária do mundo.
Não a redução da maioridade penal!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Cabo Daciolo, sem partido, do Rio
de Janeiro. S.Exa. dispõe de 3 minutos.
O SR. CABO DACIOLO (Sem Partido-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Nobres companheiros, gostaria de começar aqui o meu pronunciamento dizendo que feliz é a nação
cujo Deus é o Senhor. Amém!
Sr. Presidente, tratarei da Guarda Municipal do Estado do Rio de Janeiro.
Atenção, Guarda Municipal do Estado do Rio de Janeiro: temos uma reunião dia 22, segunda-feira próxima, às 14 horas, na Rua da Lapa nº 120. Repito: Rua da Lapa nº 120, dia 22.
“Qual é o assunto, Deputado Cabo Daciolo?” O assunto é este: o bombeiro militar e o policial militar
têm porte de arma, mas nós temos também a Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Diz a lei, em seu art. 16:
“Art. 16. Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo, conforme previsto em lei.”
Atenção, Guarda Municipal! Nós estamos lutando por direitos e estamos copiando o Estado que deu
certo. No Estado de São Paulo, a Guarda Municipal e a Polícia Militar trabalham em conjunto. Nós temos, no
Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Militar com uma escala de escravidão.
Como resolver o problema da Polícia Militar e da Guarda Municipal? Primeiro passo, estarmos unidos;
segundo passo: continuar a Polícia Militar acreditando, porque vamos chegar à escala de 12 por 48, 12 por 60
e 24 por 72.
Peço à Guarda Municipal que esteja no dia 22, às 14 horas, na Rua da Lapa nº 120.
Lembro a todos os policiais o caso Amarildo. Os militares estão presos há 1 ano e 8 meses. Foi aprovada
há pouco tempo, na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, a vinda desses militares a esta Casa para prestarem esclarecimentos.
Militares, permaneçam unidos! Acreditem: a nossa união é a nossa vitória! Lembrem-se — DEGASE, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro — de que vamos sediar
as Olimpíadas em 2016.
Governador do Estado do Rio de Janeiro: a segurança pública só pede para ser tratada com dignidade!
Tratamos sobre moradia. Tratamos sobre o armamento do militar e o colete.
Militares, juntos somos fortes! Não daremos nem um passo atrás! Deus está no controle!
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concederei a palavra ao Deputado Darcísio Perondi, do PMDB do
Rio Grande do Sul. Antes, porém, para um registro rápido de 1 minuto, concedo a palavra ao Deputado Raul
Jungmann.
O SR. RAUL JUNGMANN (PPS-PE. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, eu venho aqui registrar um fato para o qual eu queria pedir a sua atenção. O Tribunal de
Contas da União concedeu um prazo de 30 dias para que haja um esclarecimento pela Presidente Dilma a respeito das chamadas “pedaladas fiscais”. Entretanto, o art. 71 da Constituição que está sobre a mesa, em frente
a V.Exa., diz, com clareza, que o Tribunal de Contas tem até 60 dias para analisar as contas da Presidente da
República. Deputado Darcísio Perondi, se as contas foram entregues em abril, então esse parecer tinha que
estar pronto em junho.
Não é constitucional o prazo que o TCU está concedendo à Presidência da República. Isso é inconstitucional, não tem respaldo na Constituição. Por isso, nós estamos entrando com um mandado de segurança para, de
fato, fazer cumprir-se a Constituição, porque esse prazo para explicações sobre as pedaladas é inconstitucional.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Nós é que agradecemos.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Darcísio Perondi. S.Exa. tem
até 3 minutos na tribuna.
O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, com muita sinceridade e com tranquilidade — esta Casa me conhece há 20 anos —, digo que
eu não entendi o casamento, ontem, do PSDB da Câmara com a bancada da bala. Quatro Ministros do Supremo
disseram hoje que a proposta aprovada ontem é absolutamente inconstitucional. “Ah! é porque não alcança 40;
não é cláusula pétrea.” Não, não é essa!
(Tumulto no plenário.)
Sr. Presidente, eu quero que V.Exa. desconte esse tempo, porque eu estou parando de me pronunciar
para deixar o Deputado falar. Eu cedo o tempo, se S.Exa. quiser. Desconte o tempo, por favor!
(O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.)
O SR. DARCÍSIO PERONDI – Fere o princípio da igualdade o que foi aprovado ontem, que vai complicar
o Código Penal, o Código Civil e o sistema juvenil. É uma aprovação esquizofrênica, meus queridos Deputados!
Dependendo da conduta, um adolescente de 16 anos pode ser processado e julgado ou como adulto ou como
adolescente. É um comportamento jurídico duplo por uma conduta do mesmo cidadão.
Vou dar um exemplo. Há dois adolescentes de 16 anos. O primeiro vende maconha em uma boca de
fumo; o segundo compra maconha na boca de fumo. O primeiro, com 16 anos — porque agora tráfico de
drogas é crime hediondo, por aquilo aprovado ontem —, é preso em flagrante e será processado como adulto, podendo pegar de 5 a 15 anos. Processado como adulto, tendo 16 anos, pegará de 5 a 15 anos. Mas o que
comprou maconha, que geralmente é um rico, foi de carro comprar maconha, bebeu, bateu, matou uma mulher grávida — uso o exemplo da bancada da bala. É crime culposo. Ele vai ser processado por crime culposo,
podendo pegar de 1 a 3 anos.
Eu acho que a bancada da bala quer que os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os amigos dos nossos
filhos e dos nossos sobrinhos que eventualmente estejam puxando fumo — e isso pode acontecer na nossa
casa – que somente eles sejam presos. Parece que a bancada da bala já só quer pegar os jovens pobres.
Caros Deputados, especialmente os do PSDB, reflitam, estudem, conversem com os juristas, conversem
com os advogados. Esta Casa, eu tenho certeza, vai fazer o divórcio entre a bancada da bala e o PSDB.
Eu quero votar a modificação do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA imediatamente após a PEC – imediatamente! E pode ser a proposta do Alckmin ou do Serra. A mudança imediata do ECA, de 3 anos para 9 anos ou
10 anos, é simples, descomplica e vai atender ao que nós queremos. A outra, não. Foi insucesso em todo o mundo!
E não podem pegar os nossos filhos!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Eu é que agradeço, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Edinho Bez.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na qualidade
de Deputado Federal, pelo sexto mandato consecutivo, membro da Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura há mais de 16 anos, membro da Frente Parlamentar Mista da Agropecuária, membro da Frente Parlamentar do Cooperativismo (FRENCCOP), venho mais uma vez falar mais uma vez aos ilustres cidadão e cidadãs do
Estado de Santa Catarina e do Brasil, a quem tenho orgulho de representá-los aqui nesta Casa. Meus cumprimentos a todos!
Em primeiro lugar, agradeço ao povo catarinense pela oportunidade de ocupar esta tribuna. Como Deputado Federal no sexto mandato consecutivo, dirijo-me aos meus colegas Parlamentares e ao povo brasileiro.
Prezados colegas, quem conhece a Serra Catarinense sabe dos encantos do frio e dos vinhos da maça
gala entre outros, e já experimentou o calor da acolhida.
Estive lá nesse ultimo final de semana, juntamente com empresários italianos que vieram conhecer de
perto o potencial daquela região e, possivelmente, analisar possibilidades de investimento.
Fomos recebidos e acompanhados pelo Prefeito de São Joaquim, Humberto Luiz Brighenti, e pelo competente Secretário de Turismo do Município, Agnelo de Oliveira, além do Sr. Iberê Aguiar. Conheço bem aquela
região serrana, terra das boas vinícolas, e posso dizer que me sinto em casa não só por ter ajudado a região,
mas também pelos inúmeros companheiros e amigos que lá tenho . É incrível! Mesmo que a gente vá para lá
mil vezes, a sensação de encantamento é sempre renovada! Tanto pela geografia e o clima, quanto pelo acolhimento, o frio da serra catarinense é um frio que se pode dizer caloroso.
Visitamos a Vinícola Pericó, em Urubici.
Em São Joaquim, famosa pela ocorrência ocasional de neve, a 1.300 metros de altitude, estivemos em
grandes vinícolas, como a Monte Agudo, onde jantamos com excelentes vinhos, e a Villa Francione e a Sanjo,
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onde são produzidos espumantes, fermentados de maçã, sucos e vinhos reconhecidos no Brasil e no mundo
pela sua altíssima qualidade.
Para que os Srs. Parlamentares possam dimensionar a grandeza dessa produção, a Sanjo é uma das cinco maiores produtoras de maçã do Brasil, com mais de 50 mil toneladas anuais de maçã em 1.100 hectares. A
partir de 2002 passou a produzir também vinhos finos de altitude, premiadíssimos em festivais e exposições
nacionais e internacionais. Assim como a Pericó, há a Monte Agudo e ainda outras vinícolas importantes nessa
região. Atualmente, são mais de 20 empreendimentos trabalhando com o cultivo de uvas e produção de vinho,
somando mais de duzentos vinhedos. Aliás, a história da vitivinicultura de altitude catarinense começou em
1999, quando o primeiro empreendimento visando à exploração comercial de vinhos finos se instalou na região.
Caros colegas, a produção de vinho na Serra Catarinense é admirável, espetacular, e esse está entre os
melhores vinhos do mundo.
Além de toda essa riqueza produtiva, dos milhares de empregos gerados, do incremento ao turismo,
da movimentação econômica que a atividade gera, existe um benefício de valor inestimável, que não aparece
nos números: a contenção do êxodo rural. Não podemos ignorar essa questão que inclusive está diretamente
relacionada aos problemas enfrentados no meio urbano: a escassez de recursos naturais, como a água em São
Paulo, o excesso de contingente populacional que faz as cidades entrar em colapso, e até os elevados índices
de criminalidade.
É preciso incentivar a permanência das pessoas, principalmente os jovens, nas tantas cidades que compõem o nosso Brasil. É preciso descentralizar o desenvolvimento. É preciso criar condições para que também
as cidades de pequeno e médio porte possam crescer e oferecer condições de vida digna aos seus moradores.
Entre outros, temos de oferecer o telefone celular móvel, Internet de banda larga, etc.
Indubitavelmente, isso passa pela expansão do agronegócio, pelo apoio aos produtores rurais, e por políticas de investimento direcionadas à agricultura.
Parabéns à Serra Catarinense pelo excelente desempenho na produção vitivinícola e por sua importante
contribuição para o desenvolvimento da região.
Eu não poderia encerrar este pronunciamento sem mencionar algumas pessoas cujo papel nessa história de sucesso é fundamental: meu amigo Leônidas Ferraz, ex-presidente da ACAVITS (Associação Catarinense
de Produtores de Vinhos Finos de Altitude); e Luiz Henrique da Silveira, Deputado Federal, Senador, Vice-Governador e Governador de Santa Catarina, hoje um Estado grande produtor de maçã entre outros, o saudoso
amigo que investiu e conseguiu fazer de Santa Catarina uma das melhores vinícolas do mundo, entre tantas
outras conquistas.
Obrigado.
Solicito ao nobre Presidente que autorize a divulgação em todos os veículos de comunicação desta Casa,
pela importância do assunto, objetivando levar ao conhecimento do povo brasileiro.
Voltaremos a falar mais sobre este importante assunto.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – V.Exa. será atendido.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Arnaldo Jordy. S.Exa. tem
3 minutos na tribuna.
O SR. ARNALDO JORDY (PPS-PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pessoas
que nos assistem pelos veículos de comunicação, a Comissão Especial que trata da maioridade penal, ontem,
decidiu por um texto que, lamentavelmente, me parece que está condenado ao insucesso pela inconstitucionalidade. Hoje, alguns Ministros do Supremo Tribunal Federal anunciaram a sua primeira impressão de inconstitucionalidade no texto ontem aprovado.
O texto, na verdade, foi fruto de um debate ainda mal resolvido, porque o Relator, Deputado Laerte, acabou abdicando da sua proposta original, que era a simplificação da redução para todo o tipo de delito, e adotou os crimes hediondos e mais alguns outros, criando uma situação assimétrica para um mesmo ente jurídico,
que pode responder ora por crimes de adulto, ora por crimes de adolescente. Isso virou uma esquizofrenia no
conceito jurídico, que levou esses Ministros a observarem a questão.
Eu queria aqui desde já fazer um apelo a esta Casa. É evidente, está-se evoluindo com o debate, haja vista
a mudança de postura do Relator, que acabou se convencendo de alguns argumentos por nós apresentados
de que a simplificação nesse tratamento jurídico para o menor não vai resolver coisa alguma.
Eu apelo para que a gente possa amplificar esse debate, para que a gente possa evidentemente chegar
à conclusão, com a qual todos concordamos, de que alguma coisa há de ser feita. Ninguém pode assistir a esse
grau de violência, de delinquência, de criminalidade, que está abatendo pessoas inocentes no País.
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Mas qual é o caminho para fazer isso? Nós achamos que o caminho é o tratamento infraconstitucional,
é agravar o Estatuto da Criança e do Adolescente para ampliar o tempo de internação desses jovens de 3 anos
até 8 anos, a exemplo do que propõe o Senador José Serra, por exemplo, no seu projeto que tramita no Senado e que me parece que também envereda nesta mesma trajetória: agravar o ECA, punir com mais eficiência,
com mais gravidade os adultos que utilizam jovens como portadores de sua prática delinquente, como também não zerar a punibilidade penal daqueles menores que alcançam 18 anos.
Eu acho que são medidas que respondem a essa insatisfação, a esse clamor popular contra a violência,
a delinquência e a criminalidade, mas que não frustram a opinião pública, porque, se essa proposta continuar
a ser tratada nesta Casa, merecerá a apreciação no Supremo provavelmente.
Eu queria que fosse autorizado o registro do meu pronunciamento nos órgãos de comunicação da Casa.
Agradeço a V.Exa., Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Eu é que agradeço. Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Luiz Carlos Hauly. S.Exa. dispõe
de 3 minutos na tribuna.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado
Carlos Manato, Sras. e Srs. Parlamentares, nesta tarde de hoje venho falar sobre a nova encíclica do Papa Francisco, que pede a conversão ecológica da humanidade.
Diz nota da CNBB:
“O Vaticano divulgou na manhã de hoje, 18, a nova Encíclica do papa Francisco ‘Laudato si – sobre
o cuidado da casa comum’. O texto trata da ecologia humana e o clima está no centro das preocupações apresentadas pelo pontífice. Além disso, são apontadas as problemáticas e desafios de preservação e prevenção, como também aspectos da proteção à criação e questões como a fome no
mundo, pobreza, globalização e escassez”.
É o primeiro documento escrito integralmente pelo Papa Francisco.
Em consonância com a encíclica, a Campanha da Fraternidade de 2016, ano que vem, coordenada pelo
Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil – CONIC, terá como tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade,
ou seja, o planeta Terra, nossa casa, nossa responsabilidade.
A encíclica aborda seis pontos fundamentais: O que está a acontecer à nossa casa – que é o planeta Terra, O Evangelho da criação, A raiz humana da crise ecológica, Uma ecologia integral, Algumas linhas de
orientação e ação e, finalmente, Educação e espiritualidade ecológicas.
Exorto o Congresso Nacional e a Nação. Até 1800, no planeta Terra, havia 1 bilhão de habitantes; 100 anos
depois, 1,650 bilhão; há 65 anos, 2,5 bilhões, hoje, somos 7 bilhões de habitantes. Essa população é acrescida
em 100 milhões de pessoas por ano, e, a cada 12 anos, em 1 bilhão. Não há condição de abastecer com alimento e água 7 bilhões ou, daqui a 12 anos, 8 bilhões de pessoas!
O Papa Francisco, consentâneo com o mundo, exorta empresários e políticos do mundo à responsabilidade de cuidar do nosso planeta, que é finito. Nós estamos exaurindo todas as riquezas, todos os bens do
nosso planeta.
Parabéns, Papa Francisco! Uma benção dos céus para a humanidade!
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
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. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero dar como lido um discurso em que falo sobre a segunda pesquisa do DataPronera, que fez um
levantamento da educação no campo, no período de 1998 a 2011. Para se ter uma ideia, foram 320 cursos em
880 Municípios brasileiros; 38 movimentos sociais foram demandantes; e, ao mesmo tempo, 82 instituições de
ensino superior e 164.894 trabalhadores rurais assentados e beneficiados.
Esse é um dado importante que mostra que o PRONERA, que foi criado justamente no período do Governo Lula, veio para fortalecer a educação no campo e é a grande referência para todos os trabalhadores e
todos os que vivem no campo brasileiro, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado. V.Exa. será atendido.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ontem, no INCRA aqui em Brasília, foi lançada a Segunda Pesquisa Nacional de Educação na Reforma Agrária (II PNERA). Trata-se de um banco de dados do Programa Nacional de Educação, o DataPronera, que levantou os dados das ações do programa durante o período de
1998 a 2011.
O estudo é fruto de uma parceria ampla que envolve INCRA, IPEA e Cátedra UNESCO de Educação do
Campo e Desenvolvimento Territorial da Universidade Estadual Paulista (UNESP), responsável pela coordenação
nacional do projeto. A pesquisa contou com a participação de 120 pesquisadores. Foram avaliados 157 cursos
de Educação de Jovens e Adultos (EJA), 99 de ensino médio e 54 de ensino superior.
O II PNERA possui outros dois projetos, além da construção do DataPronera. O primeiro deles prevê a
sistematização dos resultados do Censo Escolar 2013 do Ministério da Educação (MEC/INEP), que realiza a
análise comparativa de dados gerais e de infraestrutura das escolas rurais, com destaque para as escolas de
assentamentos de reforma agrária.
O segundo analisa as repercussões das ações do PRONERA na vida dos assentados, nas escolas do campo,
nos processos produtivos e socioculturais dos assentamentos, nos movimentos sociais, nas universidades e em
órgãos públicos envolvidos direta e indiretamente na sua execução. Nesses casos, os projetos foram realizados
entre julho de 2013 e fevereiro de 2015. Os resultados serão publicados em relatório próprio.
De acordo com a pesquisa, o PRONERA atendeu a 164.894 moradores de assentamentos desde a criação a sua criação, em 1998. O PRONERA é uma conquista dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, antes de
tudo. Foi a política que possibilitou que centenas de sem-terra pudessem estudar, concluir uma universidade,
virar pedagogos, advogados, jornalistas, historiadores.
Instituído pelo Presidente Lula, desde 2010, o PRONERA é uma política pública. A luta, até chegar à conquista, foi árdua. A educação do campo, historicamente, é uma pauta de reivindicação e luta entre os movimentos de luta pela terra no Brasil, mas o reconhecimento da educação no campo como prioridade é recente.
Segundo dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), que opera o programa,
os jovens e adultos de assentamentos participam de cursos de educação básica (alfabetização e ensinos fundamental e médio), técnicos profissionalizantes de nível médio e diferentes cursos superiores e de especialização.
O PRONERA capacita educadores para atuar nas escolas dos assentamentos, e coordenadores locais, que agem
como multiplicadores e organizadores de atividades educativas comunitárias.
De acordo com o II PNERA, os 320 cursos foram realizados em 880 Municípios, em todo o Brasil. A maior
parte dos cursos compreendeu a alfabetização e escolarização dos anos iniciais do ensino fundamental. No
nível médio, a pesquisa mostra como destaque as modalidades técnico concomitante e técnico integrado. No
ensino superior, a graduação apareceu com 42 cursos e a pós-graduação com 12 nas modalidades especialização e residência agrária.
Quanto aos educandos cadastrados, a pesquisa dá conta de 164.894 educandos ingressantes, 82.895
educandos concluintes e cadastrados 96.429 educandos. A Bahia, meu estado, é o segundo com o maior número de educandos ingressantes, perdendo apenas para o Maranhão. Entre 1998 e 2011, 21.767 educandos
foram beneficiados pelo PRONERA na Bahia.
Outro dado importante é sobre a quantidade de instituições que participam do Programa. Segundo o
II PNERA, as Regiões Norte e Nordeste reúnem 77,4% das famílias assentadas, e nessas regiões estão 53% das
instituições de ensino que ofereceram 64,1% dos cursos para 59,3% dos educandos. Os cursos realizados nas
Regiões Sudeste e Sul também recebem educandos das Regiões Norte e Nordeste e da Região Centro-Oeste.
A pesquisa ainda diz que embora nas Regiões Sul e Sudeste estejam apenas 8,6% das famílias assentadas, elas
respondem por 36% do número de instituições que realizaram 28,8% dos cursos com 21,2% dos educandos. O
Centro-Oeste tem 14% das famílias assentadas, 11% das instituições de ensino e 7,2% dos cursos, com 19,5%
dos alunos.
Mas ainda é preciso avançar. Por mais que o PRONERA tenha revolucionado a educação no campo, o
programa ainda não atinge a toda a demanda de assentamentos existentes. Quem estuda pelo PRONERA
está em busca não só de um diploma universitário, mas também do desenvolvimento do seu território, seja
assentamento, seja quilombo. É a oportunidade do acesso à educação dentro da sua realidade camponesa,
fundamental para o enraizamento da cultura e da juventude no campo.
Uma das principais demandas segue sendo a alfabetização de jovens e adultos. Essa etapa atendeu a
47.867 estudantes. Mas, agora, não só a alfabetização é uma necessidade. Até 2011, 2.188 foram atendidos
na graduação, 1.689 em magistério de nível médio, 3.090 no ensino técnico ou profissional.
É ainda preciso fazer um importante alerta. A política de educação no campo tem que garantir que
as escolas permaneçam funcionando. Em 10 anos, mais de 37 mil escolas rurais foram fechadas. Os edu-
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candos se utilizam dos transportes escolares para ir às escolas urbanas, que não contemplam a realidade
camponesa e muito menos é salutar para o aprendizado que deve ser garantido não de forma insalubre.
Priorizar o PRONERA, que precisa de mais investimentos, que precisa crescer no conjunto das Universidades, é o mesmo que dar atenção especial à educação no campo e dar oportunidade ao camponês à cidadania e à formação, direito de todos e todas. A educação no campo é um dos principais pilares da nossa luta
pela Reforma Agrária Popular.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que divulgue este pronunciamento pelo programa A Voz do Brasil e demais
meios da Casa. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Jair Bolsonaro. S.Exa. tem até 3
minutos na tribuna.
O SR. JAIR BOLSONARO (Bloco/PP-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu tenho
uma grande preocupação com o destino do nosso País quanto à questão ideológica. Para ser objetivo, se uma
delegação deste Governo fosse para a Venezuela agora, iria para conversar com quem? Com o Maduro ou com
Capriles? Está na cara que é com o primeiro.
O Brasil é composto de gente vinda do mundo todo, e eles são muito bem-vindos aqui. Ouso até dizer
que temos aqui cubanos, israelenses, palestinos; gente do Oriente Médio todo, da África toda. Tudo bem! Essas
pessoas vieram para cá fugindo de alguma coisa, ou buscando algo de melhor para elas. E são muito bem-vindos, repito. Agora, o nosso Governo tem um viés ideológico voltado para países que nunca admitiram liberdade
em seu solo. A própria Dilma Rousseff há pouco tempo falou que deveríamos negociar com o Estado Islâmico.

Eu posso me equivocar e me desculpo nesses momentos, mas, olhem só: acordo econômico é uma coisa que tem que ser buscada, no meu

entender, no mundo todo. Agora,

quando entra aqui nesta Casa um acordo voltado para a área de educação com a
Palestina, fazendo a mesma análise que eu fiz agora há pouco com a Venezuela, eu sou obrigado a desconfiar
do Governo, em que pese a grande maioria dos palestinos serem pessoas sérias, honestas, decentes e merecerem todo o nosso respeito. Mas com qual parte da Palestina o Governo está buscando um acordo cultural?
É a mesma coisa no Brasil. Nós não podemos generalizar político com corrupção. Há uma diferença muito
grande. Porque, se alguém torce para um time de futebol, eu vou rotulá-lo de alguma coisa?
A desconfiança que eu tenho é exatamente de um acordo assinado há pouco tempo entre o Governo do
PT e a Palestina, e agora vamos colocá-lo em votação lá na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Foi proposto há pouco tempo, e assinado originariamente por Celso Amorim, que esteve no Irã, fazendo gestões para que, na época, Mahmoud Ahmadinejad pudesse enriquecer urânio acima de 20% – e nós sabemos
do conflito que existe naquela região.
O meu apelo nesses acordos educacionais, que não são proibidos, é que tenhamos cautela. Nós não podemos trazer possíveis problemas que haja em qualquer país do mundo para dentro do Brasil. Nós já temos
problemas mais do que o suficiente. Os próprios palestinos que estão aqui têm o que nos dar da cultura deles; não precisamos buscar lá. Fazer intercâmbios de professores e alunos, repito: com que parte desse país?
Então, o apelo que eu faço no que se refere a esse acordo que se vai votar na semana que vem é muita
cautela para que nós não venhamos complicar ainda mais a situação do nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Pedro Fernandes, por 1 minuto.
O SR. PEDRO FERNANDES (Bloco/PTB-MA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria fazer um
registro aqui para lembrar aos ex-Deputados José Múcio, Augusto Nardes e Cedraz que eles são ex-deputados
e que o julgamento é nesta Casa. O que eles têm que fazer é recomendar ou não a aprovação de contas do Governo. Porque quem vai fazer o julgamento é esta Casa. Eles, como ex-deputados, não podem ter levado consigo
a prerrogativa de julgamento das contas do Governo. Quem o faz é a Câmara Federal; o TCU é o órgão auxiliar.
Eu acho que estão jogando muito confete para os Tribunais de Contas, pelos quais eu tenho todo o respeito, principalmente na área técnica. Agora, eles têm de fazer o seu papel e mandar o seu trabalho para esta
Casa, para que aqui a gente possa julgar.
Ontem, ouviu-se que o TCU vai exigir do Governo da Presidente Dilma que responda. Ele tem de responder a esta Casa. Eu, se pudesse, recomendaria à Presidente que não respondesse ao Tribunal de Contas da
União, mas à Câmara Federal, aliás, à Comissão Mista, quando se fizesse o questionamento.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Professor Victório Galli, de Mato
Grosso. S.Exa. tem 3 minutos.
O SR. PROFESSOR VICTÓRIO GALLI (Bloco/PSC-MT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, apresentei o Requerimento nº 578, em 16 de junho de 2015, requerendo o envio de indicação
ao Ministro de Estado da Educação com a sugestão de que fosse baixada uma resolução ou qualquer outro ato
de sua competência, a fim de deixar claro para as Câmaras de Vereadores e a Câmara Legislativa do Distrito Fe-
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deral que a ideologia de gênero foi extirpada do texto inicial do PNE/2010, aprovado pelo Congresso Nacional
através da Lei nº 13.005/2014. Protocolei também o Ofício n° 123, ontem, dia 17, encaminhado à Presidente
da República, Dilma Rousseff, alertando-a sobre o flagrante desrespeito à decisão tomada pelo Congresso Nacional, por parte do Ministério da Educação, no que tange à chamada ideologia de gênero.
Todos nós sabemos que o Plano Nacional de Educação que votamos aqui, no Congresso, e que foi sancionado pela Presidente Dilma no ano passado prevê metas para a educação básica até a pós-graduação, a
serem atingidas nos próximos 10 anos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. E que, inserida no contexto
dessas metas, estava a tal ideologia de gênero, orientação sexual e seus derivados. Porém, após amplo debate
aqui no Congresso Nacional, ela foi retirada da redação e o Plano foi sancionado sem a menção de tal ideologia de gênero.
O Plano Nacional de Educação determina que os Municípios elaborem seus próprios planos de educação, para que suas metas sejam monitoradas e cumpridas, e estipula o prazo de até 24 de junho de 2015 para
suas respectivas aprovações.
Mesmo com a aprovação da lei, foi baixada também a Resolução n° 12/2015, publicada no Diário Oficial
da União, de 12/03/15, que garante o uso de banheiros e vestiários de acordo com a identidade de gênero de
cada sujeito em todas as instituições e redes de ensino, em todos os níveis, infringindo norma legal anteriormente citada. Imaginem suas filhas irem ao banheiro da escola e, de repente, encontrarem lá um homem que
resolveu, naquele instante, ser mulher! É perturbador acreditar que isso possa ocorrer.
Nesse sentido, a fim de sanar qualquer dúvida por parte dos Municípios, bem como do Distrito Federal, é que solicitei, com base na Lei nº 13.005/2014, que seja elaborada uma resolução ou qualquer outro ato
pertinente, e que seja amplamente divulgado pelos meios de comunicação do Governo Federal, para acabar
de vez com esse imbróglio, restabelecendo o entendimento do que foi votado aqui no Congresso Nacional.
Por todo o exposto, peço que se registre o meu discurso nos meios de comunicação desta Casa.
Agradeço. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – V.Exa. será atendido, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Daniel Coelho.
O SR. DANIEL COELHO (PSDB-PE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, rapidamente, quero fazer o
registro de um lamentável fato ocorrido ontem na Mata Sul do Estado de Pernambuco. O jornalista Ed Soares,
que tem sido uma voz ativa na região, combatendo a criminalidade, denunciando os assaltos e assassinatos,
levou três tiros. Foi uma tentativa de homicídio contra a liberdade de expressão e a imprensa da região.
Faço desta tribuna uma solicitação para que a Polícia do Estado de Pernambuco investigue o assunto.
Não podemos aceitar que um jornalista que faz um trabalho tão competente como ele sofra um atentado como
esse e os responsáveis fiquem impunes.
Espero que a investigação seja feita o mais breve possível para dar sentimento de justiça à população de
Barreiros, da Mata Sul do Estado de Pernambuco.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Com a palavra o nobre Deputado Zé Geraldo. S.Exa. tem 3 minutos na tribuna.
O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos aqueles que me ouvem neste momento, infelizmente, nós estamos, neste período, fazendo dois grandes debates,
discutindo duas grandes matérias: a reforma política e a diminuição da maioridade penal. Estamos gastando
muita energia, muito tempo, e, nos dois debates, nos dois temas, o povo brasileiro, a sociedade brasileira, o
Brasil vai ter muito pouco resultado.
Que reforma política nós vamos produzir aqui? Qual será o resultado final? Uma reforma que não reforma
praticamente nada. Para discutir a diminuição da maioridade penal, nós deveríamos estar fazendo um grande
debate sobre mudanças no modelo de acolhimento dos presos deste País: de menores de 18 e de maiores de
18. Quantas pessoas diariamente são presas, neste País, com mais de 18 anos, e que, após 1 semana, 1 mês, 6
meses, 1 ano, estão soltas?
Como é que estão os presídios neste País? Qual é a formulação que nós estamos debatendo, para podermos ter realmente uma prisão segura e eficiente para aqueles que cometem grandes crimes? Como é que nós
vamos economizar dinheiro público com as prisões neste País, sendo que a União gasta diariamente, mensalmente, anualmente, milhões de reais para manter milhões de presos, enquanto esses presos poderiam estar
produzindo, poderiam estar trabalhando?
Os presos deste País saem da cadeia piores do que entraram, em todos os sentidos. Saem mais violentos
e mais doentes, e vão dar mais gastos, porque, depois, quem tem que cuidar deles é o SUS. Eles não pagam
planos privados, nem têm renda para isso.
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Então são dois debates infrutíferos, de pouco resultado para o Brasil: o da reforma política e o da lei de
redução da maioridade penal.
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.
S.Exa. tem até 3 minutos na tribuna.
O SR. LEO DE BRITO (PT-AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
eu gostaria de saudar a todos e dizer que, também como membro da Comissão Especial que trata da Proposta
de Emenda à Constituição nº 171, de 1993, estive presente ontem à apresentação e votação do relatório do
Relator Laerte Bessa.
Quero dizer que sou um dos Parlamentares que acreditam no diálogo. Foi importante o recuo na redução
linear da maioridade penal que se queria, de 18 anos a 16 anos, mas reputo que esta não é a solução.
Nós fizemos poucos debates na Comissão. As outras Comissões se mobilizaram inclusive para ampliar
esses debates, e nós ouvimos muitos especialistas, algo que boa parte da população e boa parte até dos Deputados desta Casa não tiveram a oportunidade, como neurocientistas, psicólogos, pessoas da área de segurança pública, pessoas da área jurídica, operadores do Direito, tanto do Ministério Público, da Defensoria como
do Poder Judiciário.
A maioria dos especialistas coloca claramente em que, em primeiro lugar, para combater a violência, esse
não é o remédio. Precisamos trabalhar de maneira mais complexa, fortalecer as políticas públicas, inclusive as
políticas de segurança pública, porque estão tentando vender um produto que não podem oferecer. A maioria
dos países que reduziu a idade penal não conseguiu reduzir a violência. Inclusive, alguns países voltaram atrás,
como foram os casos da Alemanha e da Espanha.
Em segundo lugar, eu e a bancada de vários partidos que estão aqui queremos atacar a impunidade e a
sensação de impunidade, porque também somos solidários com as vítimas, mas a solução não está em mudar
a Constituição, não está em reduzir a maioridade penal de 18 anos para 16 anos, mesmo que seja somente nos
crimes apresentados pelo Relator. Está, sim, em melhorar a justiça juvenil, em aperfeiçoar o Estatuto da Criança e do Adolescente. E nós temos várias propostas, inclusive do PSDB, do Senador José Serra, do Governador
Geraldo Alckmin, que precisam, sim, ser discutidas. Para isso, temos que evitar o mal maior: que a maioridade
penal seja reduzida de 18 anos para 16 anos, mudando-se a Constituição.
Sr. Presidente, para concluir, a melhor maneira de se fazer isso é trabalhar na legislação infraconstitucional. Se a maioridade penal fosse reduzida linearmente de 18 anos para 16 anos, seria questionada a sua inconstitucionalidade, como o foi, principalmente, a do projeto aprovado ontem na Comissão. Esse, sim, é uma
verdadeira aberração jurídica.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Antes de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá conhecimento ao Plenário dos seguintes
Ofício nº 225/2015-CN
Sr. Presidente, nos termos do art. 2º do Regimento Comum, comunico a V.Exa. e, por seu intermédio,
à Câmara dos Deputados que está convocada sessão conjunta do Congresso Nacional a realizar-se
dia 30 de junho do corrente, terça-feira, às dezenove horas, no Plenário da Câmara dos Deputados,
destinada à leitura de expedientes e apreciação dos Vetos Presidenciais nos 5 a 13, de 2015, e do Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 2, de 2015.
Atenciosamente,
Senador Renan Calheiros.
Presidente do Congresso Nacional
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 apresentar propostas com relação à fiscalização das Entidades de Previdência Complementar (Fundos de Pensão), e
RESOLVE
I – designar para compô-la, 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 1°
de julho, quarta-feira, às 14h30, no Plenário 11 do Anexo II.
Brasília, 17 de junho de 2015
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Eduardo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ESTUDAR E APRESENTAR PROPOSTAS COM RELAÇÃO À FISCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (FUNDOS DE PENSÃO).
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Titulares: Carlos Bezerra, Cristiane Brasil, Fernando Jordão, JHC, José Otávio Germano, Junior Marreca, Leonardo Quintão, Marcos Reategui, Renzo Braz, Roberto Alves, 1 vaga.
Suplentes: André Fufuca, Gilberto Nascimento, Luiz Carlos Busato, 8 vagas.
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Titulares: Davidson Magalhães, Rômulo Gouveia, 6 vagas.
Suplentes: 8 vagas.
(PSDB/PSB/PPS/PV
Titulares: Eliziane Gama, Bebeto, Hissa Abrahão, Júlio Delgado, Luiz Carlos Hauly, Miguel Haddad, Silvio Torres.
Suplentes: 6 vagas.
PDT
Titular: Marcelo Matos.
Suplente: 1 vaga.
PTC
Titular: Deputado do PPS ocupa a vaga.
Suplente: 1 vaga.
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 n° 6.314, de 2005, do Sr. Takayama, que “acrescenta inciso ao art.
142 da Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal” (excluindo o crime de injúria e difamação quando for a opinião de professor ou ministro religioso).
A Comissão será composta de 26 (vinte e seis) membros titulares e de igual número de suplentes, mais
um titular e um suplente, atendendo ao rodízio entre as bancadas não contempladas, designados de acordo
com os §§ 1º e 2° do art. 33 do Regimento Interno.
Brasília, 18 de junho de 2015
Eduardo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Ato da Presidência
Nos termos do § 2° do art. 202 do Regimento Interno, esta Presidência decide constituir Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição n° 299-A, de 2013, do Sr. Eduardo Cunha
e outros, que “altera o art. 88 da Constituição Federal” (limita o número de Ministérios), e
RESOLVE
I – designar para compô-la, 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 30
de junho, terça-feira, às 14h30, no Plenário 11 do Anexo II.
Brasília, 17 de junho de 2015
Eduardo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
COMISSÃO ESPECIAL
PROPOSIÇÃO: PEC 299-A
PMDB/PP/PTN/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Titulares: Adelson Barreto, André Moura, Bacelar, César Halum, Elmar Nascimento, Fernando Francischini, Leonardo Picciani, Luis Carlos Heinze, Osmar Serraglio, Renato Molling, Veneziano Vital do Rêgo.
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Suplentes: Alceu Moreira, Marx Beltrão, Ronaldo Benedet, 8 vagas.
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Titulares: Givaldo Carimbão, Indio da Costa, Irajá Abreu, Jorginho Mello, José Airton Cirilo, José Guimarães, José
Mentor, Maurício Quintella Lessa.
Suplentes: 8 vagas.
PSDB/PSB/PPS/PV
Titulares: Evandro Gussi, Gonzaga Patriota, João Gualberto, João Paulo Papa, Jutahy Junior, Sandro Alex.
Suplentes: 6 vagas.
PDT
Titular: André Figueiredo.
Suplente: Félix Mendonça Júnior.
PSL
Titular: Macedo.
Suplente: 1 vaga.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) Concedo a palavra ao Deputado Lobbe Neto.
V.Exa. dispõe de 3 minutos da tribuna.
O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Carlos Manato, Srs.
Deputados, estava ouvindo a leitura referente às novas Comissões da Casa.
Venho mais uma vez à tribuna para falar um pouco sobre essa questão do pacto federativo. Nós estamos
assistindo à falência de praticamente todos os Municípios do Brasil. Alguns recebem o Fundo de Participação
dos Municípios – FPM, outros têm ainda um pouco do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS. Mas, mesmo
assim, as contas não estão fechando.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, aqueles que trabalharam e trabalham com os Municípios, aqueles que acompanham o dia a dia das cidades, das gestões municipais sabem perfeitamente que as contas não
fecham mais. As contas não estão fechando por quê? Porque, para a saúde, o Governo Federal dá uma Unidade
Básica de Saúde – UBS, ou dá uma Unidade de Pronto Atendimento – UPA, e há verba apenas para a sua construção. Depois, o Município tem que fazer toda a parte de manutenção, colocar os funcionários. O Município
está sob o controle da Lei de Responsabilidade Fiscal, e que fica o Tribunal de Contas do Estado e do Município
pegando no seu pé – como é de fato. Ele também não fecha a conta porque depois tem o custeio, naturalmente, para atender a todos os munícipes.
Nós entendemos, Sr. Presidente, que não dá mais para só o Governo Federal ser o grande arrecadador,
ser a grande caixa-preta da arrecadação de toda a sociedade brasileira. Sessenta por cento da arrecadação
fica aqui em Brasília, e ainda com o descuidado total, porque há muitas falcatruas, muita corrupção. Tivemos
o mensalão e agora o petrolão.
Então, o dinheiro vaza pelos bueiros, o dinheiro vaza pelos capilares da corrupção. E esse dinheiro deveria ficar no Município, para atender melhor os Municípios, os cidadãos que vivem o dia a dia na cidade. O ex-Governador Franco Montoro sempre dizia que o cidadão mora no Município. Ele não mora na União nem no
Estado. Nós nascemos, vivemos, morremos e vamos ser enterrados no Município.
O Estado e a União são entes federados, entes abstratos, em que não está o munícipe. Por isso, a arrecadação tinha que ser repassada mais aos Municípios, aos Prefeitos, para que eles pudessem atender à área da
segurança, à área da saúde, à área da educação.
Mas, infelizmente, o Ministro Arthur Chioro, o Ministro Renato Janine não repassam o que é devido. Repassaram algum dinheiro, alguns convênios, mas agora não repassam para que as obras possam ser terminadas. É um absurdo essa falta de gestão do Governo Federal!
E aqui, infelizmente, não há a responsabilidade fiscal. Dá-se a pedalada, e o Tribunal de Contas da União
oferece um prazo para que a Presidente possa explicar o que aconteceu. É um absurdo!
Tem que haver responsabilidade fiscal, tem que haver impeachment para quem não assume responsabilidade fiscal, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado. O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Gostaria de registrar com muito orgulho a presença neste plenário do Sr. Nelson Aguiar, um Deputado
Constituinte, advogado criminalista do meu Estado, o Espírito Santo, e autor do projeto do Estatuto da Criança
e do Adolescente. Muito obrigado, Nelson, pela sua presença, que muito nos honra.
Antes de conceder a palavra ao nobre Deputado Major Olimpio, do PDT de São Paulo, concedo a palavra
ao Deputado Afonso Hamm, para fazer um breve registro.
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O SR. AFONSO HAMM (Bloco/PP-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero manifestar-me lamentando o veto da Presidente Dilma à emenda aprovada aqui, que diz respeito à soma de 85 pontos para
as mulheres e 95 pontos para os homens – a soma do tempo de contribuição com a idade. Nós derrubamos o
fator previdenciário, e nós precisamos derrubar o veto da Presidente.
Agora, ela apresenta uma proposta que muda essa condição para os próximos anos, aumentando os
pontos ou aumentando o tempo para o trabalhador se aposentar.
Sr. Presidente, peço que nossa manifestação lamentando esse posicionamento da Presidência da República venha a ser difundido pelo programa A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – V.Exa. será atendido.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje venho a esta tribuna para lamentar o veto da Presidente Dilma Rousseff à Medida Provisória 664/2014, que institui nova fórmula para calcular aposentadorias, aprovado
em maio, nesta Casa Legislativa. A medida criava alternativa ao trabalhador na aposentadoria, no momento
de aplicar a chamada regra 85/95 (soma do tempo de contribuição e da idade). Essa proposta na prática acabava com o fator previdenciário.
O projeto vetado prevê aposentadoria integral até o teto do INSS quando a soma de idade e tempo de
contribuição atingisse 85 anos (mulheres) e 95 (homens). A regra é um avanço para o fim do fator previdenciário, que é um processo injusto para os aposentados. Essa medida era de extrema relevância e resgatava este
direito das pessoas, com aposentadoria digna proporcional, idade e tempo de serviço.
Após vetar a mudança no cálculo do fator previdenciário, o que está gerando muita angustia aos aposentados, a Presidente Dilma Rousseff editou uma nova Medida Provisória 676/2015, com uma proposta alternativa, na qual a fórmula para calcular a aposentadoria varia progressivamente com a expectativa de vida
da população. A medida assegura, de 2015 a 2017, a regra de 85 pontos (idade+tempo de contribuição para
mulheres), 95 pontos (idade+tempo de contribuição para homens). No entanto, foi introduzida a regra da progressividade, baseada na mudança de expectativa de vida.
Nobres colegas, estamos preocupados que essa progressividade prevista na MP para a aplicação da regra
retarde a aposentadoria. Neste sentido, ressalto que a melhor proposta para todos os trabalhadores do País é
a mesma que já aprovamos neste plenário, a que o tempo de contribuição atingisse 85 anos (mulheres) e 95
(homens). E por isso, sou favorável à derrubada do veto presidencial.
A minha justificativa se deve porque a falta de assistência médica adequada à população e a ausência
de uma política efetiva do Governo para a população não favorecem a perspectiva condicionada pelo Governo Federal com essa nova proposta. Além disso, o brasileiro vive em constante estresse devido à instabilidade
econômica, desemprego, volume de dívidas contraídas e à falta de qualidade de vida, que não asseguram esta
propagada longevidade.
Portanto, Sr. Presidente, manter a proposta de 85/95 é a solução. Não discordamos que em longo prazo,
ou nos próximos 5 anos, seja feita nova revisão, se de fato se deve manter essa previsão de ampliação da longevidade. Esta lei prejudica quem tem a expectativa de se aposentar no curto espaço de tempo, porém privilegia apenas aqueles que pretendem se aposentar nos próximos 2 anos de 2015 a 2017. Precisamos efetivar
garantias aos aposentados.
Peço a divulgação deste pronunciamento nos órgãos de comunicação desta Casa Legislativa.
Era o que tinha a manifestar.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Major Olimpio, por 3 minutos.
O SR. MAJOR OLIMPIO (PDT-SP. Sem revisão do orador.) – “Eu sou brasileiro com muito orgulho, com
muito amor!”
Sr. Presidente, ontem deixamos a Comissão que aprovou a redução da maioridade penal cantando com
o coração: “Eu sou brasileiro”. Derrotamos defensores de bandidos por 21 a 6, e no dia 30 vamos ter mais de
350 votos aqui.
Eu sou brasileiro! Chegou a vez da família! Chegou a vez do cidadão de bem! Não dá mais para compactuar com vagabundo!
O vagabundo de 16 anos que mata e que estupra vai encontrar guarida na masmorra, na prisão. A prisão
não é adequada? No mundo com os cidadãos é que não é adequado ele matar, estuprar. Acabou a hipocrisia!
E não venham com a conversa do “Olha, vamos tentar mediar.” Deveríamos, sim, manter o projeto original: se
tem 16 anos, é crime! Crime, sim.
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Temos que aperfeiçoar o projeto, porque ainda ficaram de fora alguns tipos penais. Temos que trabalhar
aqui no dia 30 para que sejam inclusos o porte ilegal de arma, a formação de quadrilha, o crime de milícia. Há
muito moleque com 17 anos no Rio de Janeiro que é chefe de milícia, assim como em Belém do Pará.
Agora não há o que pague ver a carinha sofrida de algumas Deputadas dizendo: “Ai, os meus anjinhos
vão ser encarcerados!” ou “Ai, a bancada da bala chegou à Câmara!”“Ai, meu Deus do céu!” Leve para casa! Pegue estuprador de 16 anos e leve para sua casa! Pegue esses assassinos e ponha na sua casa, com a sua família!
Agora, no nosso País, graças a Deus o povo brasileiro está acordando. Nós temos hoje um Congresso que
vai ouvir a população brasileira, sim. Não há pressão, não há emendinha, não há carguinho de Governo que vá
mudar as convicções dos Parlamentares aqui, não. Vão ser mais de 350 votos.
“Mas, aí, nós vamos judicializar”, como disse o Ministro da Justiça numa audiência. Procure onde for! Não
vai haver cenário onde o povo brasileiro não vai dizer: “Tem que mudar, sim. Bandido não pode ter guarida,
seja com 16 anos, seja com 20 anos, seja com 80 anos.”
Assassino? Cadeia! Estuprador? Cadeia para ele!
E isso vai acontecer no dia 30.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Bruno Araújo.
O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é importante relatar grave
fato ocorrido neste momento na Venezuela.
Os Senadores da República Federativa do Brasil, que chegaram à Venezuela em missão oficial, conduzidos pela Força Aérea Brasileira, saíram do aeroporto, e o carro que os conduzia foi atacado por grupos organizados, que impediram o deslocamento dos Senadores e das mulheres dos opositores venezuelanos que os
acompanhavam.
Esse é um fato grave. O Itamaraty precisa se posicionar de forma veemente, de forma muito firme, porque isso é um ataque à democracia brasileira.
O Brasil tem relações com a Venezuela. A Venezuela é membro do MERCOSUL, e um Estado vizinho ao
Estado brasileiro dar esse tratamento a Senadores da República é algo que nós temos que repudiar. Isso demonstra a incapacidade da Venezuela de ter relações com Estados e países democráticos.
O Senador Aécio Neves e outros Senadores que o acompanham retornam nesse momento ao aeroporto,
porque absolutamente não há condição de convivência ou de segurança – segurança! – para exercer a missão
para a qual foram designados.
O Governo da Venezuela não deu a garantia necessária à condução, ao acompanhamento diplomático
e o respeitoso que o Brasil merece. A Venezuela envergonha os Estados democráticos, envergonha a convivência democrática.
Nós esperamos que o Governo brasileiro emita uma opinião imediata a respeito desse grave fato de
agressão aos Senadores brasileiros agora em Caracas.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. VALMIR ASSUNÇÃO – Do mesmo jeito o PSDB envergonha a democracia.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, o Deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará.
O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL-PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por algumas vezes me
manifestei em solidariedade aos trabalhadores do DETRAN do meu Estado. Felizmente, depois de vários dias
de greve, o Governo do Estado, dirigido pelo PSDB, sentou-se para negociar.
Não foram conquistadas todas as bandeiras reivindicadas, mas se conseguiu avançar na negociação sobre o adicional de risco de vida para 315 agentes de trânsito; sobre o valor das diárias, que hoje está em apenas
135 reais para os que viajam para trabalhar no interior; sobre uma mesa permanente de negociação; e sobre
investimento na estrutura, nas condições de trabalho, porque, realmente, o órgão arrecada milhões e milhões
de reais, mas submete seus funcionários e cidadãos a condições precárias.
Então, meus parabéns aos trabalhadores do DETRAN, ao seu sindicato, pela vitória, ainda que parcial.
Ao mesmo tempo, quero dizer que protocolei ontem, nesta Casa, uma proposta que altera a Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a composição do
Conselho Nacional de Trânsito.
Meio arredio à democracia participativa, o Presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou o Código
de Trânsito Brasileiro, mas vetou na composição do Conselho a participação da sociedade civil. Hoje, o CONTRAN possui dez membros: nove Ministros mais um membro político – digamos —, que é o gestor do sistema
de trânsito. Desse modo, são dez membros, todos estatais.
A minha proposta, portanto, é que possa haver paridade, com mais dez membros representando trabalhadores do sistema e agentes de trânsito das três esferas da Federação: federal, estadual e municipal.

Junho de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 19

55

Sr. Presidente, peço apoio nas Comissões deste Parlamento para firmarmos o princípio democrático.
É verdade que temos uma pobreza de democracia. No Brasil, é triste ver professor apanhando porque
reivindica melhor salário, melhores condições de trabalho, democracia nas escolas. É triste ver, também, a experiência em outros países dos limites da democracia em situações em que o lucro se sobrepõe à vida, aos
direitos humanos.
Penso que este tema deve ser aprofundado por nós. É muito triste ver todos os dias criança presa com algumas petecas de cocaína e os chefes do narcotráfico protegidos por quem prende as crianças. É triste ver gente
pobre presa e bandido do colarinho-branco, que rouba bilhões e bilhões, solto, aparecendo nas colunas sociais.
Há de haver tempo para fazermos o grande debate no Brasil e aprofundarmos nossa democracia.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, o sindicato dos servidores do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN-PA), em greve desde o último dia 28 de maio, teve uma reunião de negociação
hoje (18) com a Casa Civil do Governo do Estado, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e com a direção
do DETRAN, que pode pôr fim ao movimento paredista.
O Governo sinalizou com o atendimento das pautas de equiparação do Adicional de Risco de Vida aos
315 agentes de trânsito. Hoje, a gratificação é de 80%, enquanto os agentes da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros recebem 100%. Bem como, o reajuste do valor das diárias de viagem, que é de R$135,00, para todos os servidores do Estado, até o mês que vem. Também será instituída a mesa permanente de negociação
na SEGUP. Foram garantidos investimentos para melhoria das condições de trabalho e atendimento ao público
no DETRAN. Será realizada inspeção técnico-científica para verificar insalubridade no ambiente de trabalho e
a gestão operacional para melhor eficiência do órgão.
O movimento vitorioso, apesar de não ter conseguido avançar no aumento do auxílio-alimentação, congelado há 5 anos, avançou na moralização do DETRAN. As denúncias de irregularidades, como a nomeação de
dirigentes fantasmas em Circunscrições Regionais de Trânsito (CIRETRANS) no interior do Estado e o aluguel
de imóvel a R$180 mil, em que deveria funcionar a CIRETRAN de Igarapé-Miri, foram amplamente divulgadas
e culminaram com quatro exonerações de dirigentes das CIRETRANS das cidades de Rurópolis, Novo Repartimento, Marituba e Igarapé-Miri, e a suspensão do aluguel da CIRETRAN, que nunca abriu as portas para atender a população nesse último Município.
O Governo alegou estar no limite de gastos com pessoal, estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), para não conceder mais avanços. Foi assegurado o não desconto dos dias parados.
O encerramento ou não da greve será deliberado pelos trabalhadores amanhã, em assembleia geral, que
acontecerá em frente ao prédio sede do DETRAN, em Belém.
Parabenizo o Sindicato dos Trabalhadores de Trânsito do Estado do Pará (SINDTRAN) e os demais servidores do DETRAN pelo movimento vitorioso, que buscou não apenas o próprio ganho econômico, mas que
cumpriu o papel social de expor a existências de irregularidades e falta de transparência no órgão e cobrou
investimentos para a eficiência institucional.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Ivan Valente, do PSOL de
São Paulo. S.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, queria colocar o seguinte: o PSOL tem-se manifestado na CPI da PETROBRAS e na tribuna desta
Casa no sentido de se investigar, punir e colocar na cadeia todos aqueles que roubaram, que degradaram a
maior empresa estatal brasileira, orgulho nacional, a PETROBRAS.
Esse tem sido o nosso trabalho, e vamos fundo em todas essas questões. Mas não somos daqueles que
querem entregar a PETROBRAS aos estrangeiros, não somos daqueles que querem, a partir da degradação da
PETROBRAS e das denúncias de corrupção, dizer: “Não há jeito, o melhor é a iniciativa privada!”
Está aí o Sr. Eike Batista que não nos deixa mentir. Para onde ele levou a iniciativa privada na área de
petróleo e gás? A empresa nacional, que é orgulho do Brasil, campeã mundial de exploração de petróleo em
águas profundas, está sendo atacada pelo projeto do Senador José Serra, com o apoio do Senador Renan Calheiros. Refiro-me ao PL 131, de 2015, que está passando lá facilmente. Ele quer rever o regime de partilha. Ou
seja, quer retirar da PETROBRAS o controle da exploração de gás e a participação de 30%.
Quando nós discutimos a partilha, o PSOL defendeu que a empresa fosse 100% estatal, porque a riqueza que está aí pode ser tirada agora, para as gerações futuras, para a saúde e para a educação, e é necessária
para gerações inteiras de brasileiros.
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Não me venham dizer que não há dinheiro para investimentos, que não há tecnologia. Isso foi o que
aconteceu com a privatização da TELEBRAS, no Governo Fernando Henrique. Sucatearam a TELEBRAS. Tínhamos o maior centro de fibras óticas na cidade de Campinas e foi tudo dado de graça.
Agora, para falarmos ao celular, Deputado Delegado Edson Moreira, precisamos pedir licença ao Sr. Carlos Slim, da TELMEX, no México. Foi tudo desnacionalizado.
Queremos uma PETROBRAS que garanta inovação, tecnologia e distribuição de renda. Combateremos a corrupção até o fim, mas não concordamos em rever o regime de partilha. Ao contrário, nós temos que fortalecê-lo.
O Governo Dilma também tem responsabilidade nisso ao fazer o leilão de Libra, lembram-se? Ela seguiu
os passos do PSDB e agora vem reclamar.
Então, eu queria, desta tribuna, dizer que o Partido Socialismo e Liberdade vai se opor, sem dúvida, intransigentemente… Que se mantenha o regime de partilha contra a privatização da PETROBRAS. A campanha
feita em grande parte da mídia brasileira é para privatizar e entregar grandes blocos às grandes petrolíferas
estrangeiras e degradar a ação da PETROBRAS, ao invés de fortalecê-la.
Vamos punir os corruptos, mas vamos garantir que essa riqueza seja explorada pela estatal brasileira.
Quero anexar, Sr. Presidente, o documento da Federação Única dos Petroleiros tratando dessa questão,
e contra o projeto do Senador José Serra.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Eu é que agradeço, nobre Deputado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos e todas que assistem esta sessão ou nela trabalham, na semana passada, o Presidente do Senado, Renan Calheiros, disse haver pressa para aprovar o Projeto de lei nº
131, de 2015, do Senador José Serra, que prevê o fim do regime de partilha na exploração das bacias do pré-sal.
Esse modelo garante à PETROBRAS a exclusividade na exploração do pré-sal e, também, a participação de 30%
nos consórcios de exploração. Além disso, parte dos recursos gerados pela atividade produtiva é direcionada
para a saúde e a educação. Contra o atual regime de partilha, o Senador tucano quer voltar ao antigo modelo
de venda de blocos, sem que haja necessariamente participação da PETROBRAS no processo, nem tampouco
contrapartidas sociais. Ou seja, um enorme retrocesso.
Entendemos que não é possível desenvolver o Brasil sem que haja forte investimento na indústria e em
tecnologia. A PETROBRAS continua sendo um gigante internacional, com tecnologia própria, com investimentos no mundo todo, com geração de milhares de empregos. O pré-sal, segundo estimativas, possui reservas de
100 bilhões de barris de petróleo. Essa é uma riqueza que deve ser voltada para a sociedade brasileira.
O modelo de partilha, mesmo sendo insuficiente, permite que haja participação da principal empresa
do País, que continua sendo importante fonte de recursos para o desenvolvimento nacional. Os royalties gerados pela exploração do óleo serão destinados para a educação e saúde, em proporção de 75% e 25%, respectivamente.
Os esquemas de corrupção desbaratados pela Operação Lava-Jato não podem ser argumento para defender a privatização da empresa. A PETROBRAS é nossa, o petróleo é nosso. E, em defesa dessas riquezas do
povo brasileiro, queremos que os culpados por desviar recursos da PETROBRAS sejam punidos. Combater a
corrupção, portanto, é defender a PETROBRAS.
Os tucanos, que não conseguiram criar a PETROBRAX, desejam agora entregar a exploração do pré-sal
para empresas estrangeiras, num ato de lesa- pátria, contrário à soberania nacional. O projeto do Senador José
Serra (PSDB-SP) põe a perder uma das pontes para a construção de uma sociedade mais justa. Tudo para satisfazer os interesses de empresas multinacionais.
Desse modo, Sras. e Srs. Deputados, somos radicalmente contrários ao PL 131. Clamamos o Senado para
que não vote esse enorme retrocesso. Serra, que foi Presidente da UNE, a mesma entidade que levou adiante a
campanha O petróleo é nosso, se esquece de sua própria trajetória. Mas nós não esquecemos dessa importante
bandeira e continuamos a defender uma PETROBRAS voltada para o crescimento e desenvolvimento do Brasil.
Fazemos nossas as palavras dos petroleiros que escreveram um manifesto em defesa da PETROBRAS, com
seis pontos para ser contra o PL entreguista dos tucanos – manifesto este que anexamos a este pronunciamento.
Muito obrigado.
MANIFESTO A QUE SE REFERE O ORADOR
Seis motivos que justificam a importância de manter a Petrobrás como operadora única na área do pré-sal. (rejeitando o entreguismo do projeto de lei PLS 131 – 2015 do Senador José Serra PSDB_SP)
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1- Para avançar com soberania energética e ambiental: controlando a produção, garantido o abastecimento nacional, evitando a extração predatória, os riscos de acidentes e maiores custos econômicos no futuro. A
operação única pela Petrobrás no pré-sal brasileiro garante ao Estado nacional, que detém a maioria do capital
votante da empresa, o planejamento da produção, escapando da armadilha da produção rápida e predatória,
que compromete os reservatórios e trás inúmeros riscos ambientais como o ocorrido no acidente no campo
de frade no litoral do Rio de Janeiro em novembro 2011 operado pela estadunidense Chevron.
O Petróleo por muitos anos será estratégico como energético (responsável por mais de 50% da matriz
mundial) e como matéria prima (presente em mais de 3.000 produtos). Garantir, sua exploração e uso adequado na atualidade, e que não faltará este recurso para as futuras gerações de brasileiros é obrigação de todos.
São inúmeros os exemplos de nações que submeteram a produção a multinacionais que operam sobre
a lógica meramente econômica e hoje se encontram em maus lençóis. As situações vividas por nossos vizinhos
argentinos onde após a privatização exportaram petróleo a 04 dólares o barril e mais tarde tiveram que importar a mais de 100 dólares, ou da Indonésia, que exportou petróleo a 01 dólar o barril e hoje drena seus recursos
pagando pelo mesmo barril de petróleo 60 dólares, são procedimentos que não devemos repetir em nosso país.
2- Para preservar e ampliar o conhecimento, bem que vale mais do que o dinheiro. Ter a Petrobras como
operadora única é essencial para garantir o domínio e a continuação do desenvolvimento tecnológico. O nível tecnológico atingido pelos trabalhadores da Petrobrás é fruto de muito trabalho e desenvolvimento científico. Ceder a condição de operadora única dificulta esta vantagem estratégica, expõe nossa capacidade de
vanguarda a potenciais competidores e desperdiça oportunidades de aprendizado. A Petrobras recebeu em
maio de 2015 o prêmio da OTC (Offshore Technology Conference) considerado o Nobel da indústria petroleira.
Este prêmio foi graças a nossa produção no pré-sal. Chegar a essa condição custou sangue, suor e lágrimas a
gerações de brasileiros. As três coisas mais importantes para uma empresa de energia são: mercado, reservas e
conhecimento tecnológico. O Brasil através da Petrobras detém os três sendo o conhecimento o mais difícil de
ser alcançado. Não temos nenhuma dúvida que a história vitoriosa da Petrobrás, e seu extraordinário potencial
indica plena capacidade de ser a operadora única no pré-sal. Mesmo vivenciando dificuldades momentâneas
em relação a sua capacidade financeira, fato que já esta sendo superado com uma política adequada de preços, a Petrobrás conseguiu em apenas 8 anos após a descoberta do pré-sal, uma produção de cerca de 800 mil
barris por dia, fato inédito na indústria do petróleo.
3- Para garantir que o petróleo produzido e os royalties recolhidos sirvam aos interesses do povo brasileiro. A operadora é responsável por medir o petróleo produzido e submeter a informação às instituições de
controle e regulação. A produção sobre as condições do pré-sal, a quilômetros de distancia da costa dificulta
e muito a fiscalização. Seguramente a melhor forma de acompanhamento pelo povo, e por nossas instituições
nacionais dessa importante questão é estar sob controle da Petrobrás. Ter a Petrobrás como operadora única,
com o adequado controle público, é maior garantia na destinação dos Royalties para educação e para a saúde.
Além do mais, a propriedade do petróleo da às nações vantagens geopolíticas, na medida em que, o Estado
pode administrar uma base natural rara, não renovável, desigualmente distribuído]no planeta e sobretudo essencial para a sobrevivência a segurança e o bem estar de todos os Estados.
4- Para alavancar o desenvolvimento, com o conteúdo local, gerando mais e melhores empregos. A Petrobrás, como operadora única, tem plenas condições de dirigir os empreendimentos. Incentivando de forma organizada o desenvolvimento da indústria de bens e serviços. Essa condição é essencial para a política
industrial brasileira, maximizando o conteúdo local, em bases competitivas, e garantindo o desenvolvimento
integrado a nível nacional. Segundo dados do SINAVAL (Sindicato da Construção Naval) apesar da existência
de inúmeras operadoras privadas e estrangeiras no Brasil apenas a Petrobras tem encomendas de navios e plataformas aos nossos estaleiros, portanto, a prática nos conduz a convicção, que sem a Petrobrás, a política do
conteúdo local tão importante para impulsionar o desenvolvimento nacional ficará só no papel. A operação
e a condução dos empreendimentos pela Petrobrás possibilitam que mais e melhores empregos sejam criados no Brasil. Este fator estimula o estudo, a pesquisa e o conhecimento, potencializando a inteligência local,
garantindo as condições para o intercambio de experiência com o conhecimento produzido a nível mundial.
5- Para manter a integralidade da lei da Partilha. A lei da Partilha 12.351/2010 aprovada pelo congresso
Nacional representou um salto de qualidade para a produção de Petróleo no Brasil. Esta lei possibilita a estruturação de uma grande nação alavancando o desenvolvimento nacional, garantindo soberania energética e dando destino social ao retorno econômico, resolvendo assim nossos ainda graves problemas sociais. A
Petrobras, como operadora única do Pré-Sal, é parte fundamental do modelo formulado na partilha para garantir esse tripé: soberania energética, desenvolvimento econômico e destinação social. Mudar esse ponto irá
“desfigurar a Lei da Partilha” comprometendo a utilização adequada de um recurso que a natureza levou 150
milhões de anos para produzir.
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6- Porque acreditamos no Brasil, na nossa potencialidade e na nossa capacidade. A História da indústria do petróleo em nossa Pátria é cheia de desafios, que foram sendo superados um a um com perseverança,
determinação e muito trabalho. Superamos o desafio de encontrar o sonhado petróleo no Brasil. Superamos
o desafio de desenvolver uma empresa e uma indústria potente e exemplar. Superamos o desafio de sermos
autossuficientes em petróleo. Superamos o desafio histórico, ao descobrir o pré-sal, que para o consumo nacional, temos petróleo para mais de 100 anos. Confiamos plenamente no povo brasileiro, na capacidade de superarmos problemas que possam surgir. A Petrobrás operadora única no pré-sal é mais uma conquista histórica.
Manter esta conquista é um desafio de todos que lutam por um país justo, democrático e fraterno.
Rio de Janeiro, 15 de junho de 2015
FUP Federação Única dos Petroleiros.
CUT
MAB Movimento dos Atingidos por Barragens
Plataforma Operária e Camponesa para Energia
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, o nobre Deputado
Heitor Schuch, do PSB do Rio Grande do Sul.
Antes, porém, para um registro de 1 minuto, concedo a palavra ao nobre Deputado Augusto Coutinho.
O SR. AUGUSTO COUTINHO (SD-PE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quero registrar nos Anais desta Casa a recente entrega de dois prêmios literários aos poetas pernambucanos
George e André Arribas, respectivamente pai e filho. Trata-se de uma notícia que merece a atenção de todo
o povo pernambucano, porque, entre outros motivos, foram concedidos pela prestigiosa Academia de Artes,
Ciências e Letras de Paris.
Sr. Presidente, gostaria de dar como lido nosso pronunciamento e pedir sua divulgação nos órgãos de
comunicação da Casa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – V.Exa. será atendido, nobre Deputado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero registrar nos Anais desta Casa a recente entrega de dois
prêmios literários aos poetas pernambucanos George e André Arribas, respectivamente pai e filho. Trata-se de
uma notícia que merece nossa atenção, entre outros motivos, porque são prêmios concedidos pela prestigiosa
Academia de Artes, Ciências e Letras de Paris.
Esta é a primeira vez na história da Academia Francesa que pai e filho são agraciados com a honraria
numa mesma edição. Tal feito põe em relevo a obra dos dois escritores e é motivo de orgulho para a literatura
de meu Estado, Pernambuco, e do Brasil.
André Arribas desenvolve um trabalho poético ligado à sustentabilidade. No Recife, André transformou
sua bicicleta em uma verdadeira livraria ambulante. Andando por praças, parques e pelas ruas do Recife, André
leva poesia a todos através desse importante projeto chamado Pé de Letra.
George Arribas tem formação em engenharia e teologia e tem atuação política. George é um humanista
no mais preciso sentido do termo, que, nas suas próprias palavras, é “antes de tudo um irrecuperável idealista,
por acreditar que o mundo acaba sempre amando um sonhador...”
Pela importância dos prêmios concedidos pela Academia Francesa e pela obra e atuação desses dois
poetas pernambucanos, acho oportuno e imprescindível que esta Casa registre nossas congratulações a esses
dois escritores.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Com a palavra o nobre Deputado Heitor Schuch. S.Exa. dispõe de
3 minutos na tribuna.
O SR. HEITOR SCHUCH (PSB-RS. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Presidente Manato, a quem saúdo.
Sr. Presidente, colegas Deputadas e Deputados, com o veto da Medida Provisória nº 664 pelo Governo
Dilma, faz-se uma injustiça irreparável ao trabalhador e à trabalhadora rural.
Quero, de forma veemente, repudiar esse veto e a falta de sensibilidade do Governo com esse tema.
Conforme dados da CONTAG, temos 5 milhões de assalariados e assalariadas rurais no País inteiro. No
meu Rio Grande do Sul, são 200 mil homens e mulheres que vivem de renda de sua mão de obra nas lavouras
de maçã, de uva, de frutas, de arroz, da silvicultura e pecuária.
O texto aprovado nesta Casa define uma carência de 6 meses para essa categoria ter acesso ao seguro-desemprego, tempo menor que o exigido para o trabalhador urbano por questões óbvias.
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O Governo alega que a medida resultaria em critérios diferenciados, inclusive mais restritivos, para a
percepção do benefício do seguro-desemprego pelo trabalhador rural, resultando em quebra de isonomia
em relação ao trabalhador urbano.
Mas como, Srs. Parlamentares, tratar de forma igual os desiguais? Qual a safra agrícola que dura 1 ano?
Na agricultura, o trabalho é sazonal. Em 1 ano, muitas vezes o mesmo trabalhador atua em três, quatro culturas
diferentes. Portanto, o Palácio do Planalto foi extremamente infeliz no veto desse quesito do assalariado rural.
E vamos mais longe: dizem que a proposta não traz parâmetros. Ora, se não traz parâmetros acerca dos
valores e do número de parcelas, eu pergunto: o próprio Governo não tem os números? O que está fazendo o
Ministério do Trabalho? O que está fazendo o Ministério da Previdência e Assistência Social, que paga esses benefícios quando requeridos? Será que o Governo realmente perdeu o controle total sobre todos esses programas?
Quero crer que isso não seja verdade. Se for verdade, a situação é muito pior do que pensava.
Portanto, Srs. Deputados, esse veto joga o assalariado para a escravidão, aumenta o êxodo rural outra vez.
Faço um apelo aos Srs. Parlamentares e aos Líderes de bancadas para que esta Casa olhe com especial
carinho para os trabalhadores rurais assalariados deste País. E que esta Casa derrube esse veto injusto e desumano aposto pela Presidente Dilma Rousseff à Medida Provisória nº 664.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com o veto da MP 664 pelo Governo Dilma, faz-se uma injustiça
irreparável ao trabalhador rural. Quero repudiar veementemente este veto.
Conforme dados da CONTAG temos 5 milhões de assalariados rurais no Brasil. No Rio Grande do Sul, segundo a FETAG, são 200 mil homens e mulheres que vivem de renda de sua mão de obra nas lavouras de maçã,
de uva, de arroz, da silvicultura e pecuária.
O texto aprovado pelo Congresso define uma carência de 6 meses para essa categoria ter acesso, tempo
menor do que o exigido para o trabalhador urbano.
O Governo alega que a medida resultaria em critérios diferenciados, inclusive mais restritivos, para a
percepção do benefício do seguro-desemprego pelo trabalhador rural, resultando em quebra de isonomia
em relação ao trabalhador urbano.
Como tratar igual os desiguais?
Qual é a safra agrícola que dura 12 meses?
O Palácio do Planalto afirma que a proposta não traz parâmetros acerca dos valores e do número de parcelas a serem pagas, o que inviabilizaria sua execução.
Nesta afirmação o próprio Governo atesta sua desorganização. O Ministério do Trabalho e Emprego e
Ministério da Previdência Social não têm o controle disso? Não! Então, as coisas andam muito pior do que eu
pensava.
Apelo aos Srs. Deputados, Senadores e Líderes de bancada que o Congresso olhe com especial carinho
para os trabalhadores rurais, a fim de derrubar este veto injusto e desumano.
Sr. Presidente, peço que este discurso seja dado como lido, encaminhado à publicação nos órgãos de
comunicação desta Casa e seja divulgado, em especial, no programa A Voz do Brasil.
O Sr. Carlos Manato, 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:
Total de Parlamentares: 284
RORAIMA
Abel Mesquita Jr. PDT
Edio Lopes PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Hiran Gonçalves PMN PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Maria Helena PSB
Remídio Monai PR
Total de RORAIMA 5
AMAPÁ
André Abdon PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
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Janete Capiberibe PSB
Marcos Reategui PSC PmdbPpPtbPscPhsPen
Professora Marcivania PT
Total de AMAPÁ 4
PARÁ
Arnaldo Jordy PPS
Beto Faro PT
Delegado Éder Mauro PSD
Edmilson Rodrigues PSOL
Francisco Chapadinha PSD
Joaquim Passarinho PSD
Josué Bengtson PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Lúcio Vale PR
Nilson Pinto PSDB
Simone Morgado PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Zé Geraldo PT
Total de PARÁ 11
AMAZONAS
Arthur Virgílio Bisneto PSDB
Átila Lins PSD
Pauderney Avelino DEM
Silas Câmara PSD
Total de AMAZONAS 4
RONDÔNIA
Luiz Cláudio PR
Marcos Rogério PDT
Total de RONDONIA 2
ACRE
Alan Rick PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Angelim PT
Jéssica Sales PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Leo de Brito PT
Rocha PSDB
Sibá Machado PT
Total de ACRE 6
TOCANTINS
Carlos Henrique Gaguim PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
César Halum PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Lázaro Botelho PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM
Vicentinho Júnior PSB
Total de TOCANTINS 5
MARANHÃO
Juscelino Filho PRP PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Pedro Fernandes PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Victor Mendes PV
Zé Carlos PT
Total de MARANHÃO 4
CEARÁ

Junho de 2015

Junho de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Adail Carneiro PHS PmdbPpPtbPscPhsPen
André Figueiredo PDT
Antonio Balhmann PROS
Cabo Sabino PR
Chico Lopes PCdoB
Domingos Neto PROS
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
Moroni Torgan DEM
Moses Rodrigues PPS
Odorico Monteiro PT
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Ronaldo Martins PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Total de CEARÁ 14
PIAUÍ
Átila Lira PSB
José Maia Filho Solidaried
Paes Landim PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Rodrigo Martins PSB
Silas Freire PR
Total de PIAUÍ 5
RIO GRANDE DO NORTE
Antônio Jácome PMN PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Fábio Faria PSD
Rogério Marinho PSDB
Zenaide Maia PR
Total de RIO GRANDE DO NORTE 4
PARAÍBA
Aguinaldo Ribeiro PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Benjamin Maranhão Solidaried
Damião Feliciano PDT
Luiz Couto PT
Rômulo Gouveia PSD
Wilson Filho PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de PARAÍBA 6
PERNAMBUCO
Adalberto Cavalcanti PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Augusto Coutinho Solidaried
Betinho Gomes PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PCdoB
Daniel Coelho PSDB
Eduardo da Fonte PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Fernando Coelho Filho PSB
Jarbas Vasconcelos PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
João Fernando Coutinho PSB
Jorge Côrte Real PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Kaio Maniçoba PHS PmdbPpPtbPscPhsPen
Luciana Santos PCdoB
Mendonça Filho DEM
Ricardo Teobaldo PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Silvio Costa PSC PmdbPpPtbPscPhsPen
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Zeca Cavalcanti PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de PERNAMBUCO 16
ALAGOAS
Cícero Almeida PRTB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Givaldo Carimbão PROS
Maurício Quintella Lessa PR
Paulão PT
Pedro Vilela PSDB
Total de ALAGOAS 5
SERGIPE
Adelson Barreto PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Fábio Mitidieri PSD
Jony Marcos PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Laercio Oliveira Solidaried
Valadares Filho PSB
Total de SERGIPE 5
BAHIA
Afonso Florence PT
Antonio Brito PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Antonio Imbassahy PSDB
Bacelar PTN PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Bebeto PSB
Benito Gama PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Caetano PT
Daniel Almeida PCdoB
Davidson Magalhães PCdoB
Erivelton Santana PSC PmdbPpPtbPscPhsPen
Fernando Torres PSD
João Gualberto PSDB
Jorge Solla PT
José Carlos Araújo PSD
José Nunes PSD
José Rocha PR
Jutahy Junior PSDB
Márcio Marinho PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Mário Negromonte Jr. PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Moema Gramacho PT
Paulo Azi DEM
Paulo Magalhães PSD
Roberto Britto PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Valmir Assunção PT
Waldenor Pereira PT
Total de BAHIA 25
MINAS GERAIS
Ademir Camilo PROS
Aelton Freitas PR
Bilac Pinto PR
Brunny PTC PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Caio Narcio PSDB
Carlos Melles DEM
Dâmina Pereira PMN PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Delegado Edson Moreira PTN PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Eduardo Barbosa PSDB
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Jaime Martins PSD
Júlio Delgado PSB
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PR
Marcelo Álvaro Antônio PRP PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Margarida Salomão PT
Mário Heringer PDT
Misael Varella DEM
Odelmo Leão PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Padre João PT
Reginaldo Lopes PT
Saraiva Felipe PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Subtenente Gonzaga PDT
Toninho Pinheiro PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Wadson Ribeiro PCdoB
Weliton Prado PT
Total de MINAS GERAIS 25
ESPÍRITO SANTO
Carlos Manato Solidaried
Dr. Jorge Silva PROS
Sergio Vidigal PDT
Total de ESPÍRITO SANTO 3
RIO DE JANEIRO
Alexandre Valle PRP PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Altineu Côrtes PR
Aureo Solidaried
Benedita da Silva PT
Chico Alencar PSOL
Chico D Angelo PT
Cristiane Brasil PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Deley PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Eduardo Cunha PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Felipe Bornier PSD
Glauber Braga PSB
Hugo Leal PROS
Indio da Costa PSD
Jair Bolsonaro PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Jandira Feghali PCdoB
Luiz Carlos Ramos PSDC PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Luiz Sérgio PT
Marcelo Matos PDT
Marquinho Mendes PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Miro Teixeira PROS
Paulo Feijó PR
Rodrigo Maia DEM
Rosangela Gomes PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Sóstenes Cavalcante PSD
Wadih Damous PT
Walney Rocha PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de RIO DE JANEIRO 26
SÃO PAULO
Ana Perugini PT
Andres Sanchez PT
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Antonio Bulhões PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Beto Mansur PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Bruna Furlan PSDB
Capitão Augusto PR
Carlos Sampaio PSDB
Eduardo Bolsonaro PSC PmdbPpPtbPscPhsPen
Eduardo Cury PSDB
Eli Corrêa Filho DEM
Flavinho PSB
Goulart PSD
Herculano Passos PSD
Ivan Valente PSOL
Jefferson Campos PSD
Jorge Tadeu Mudalen DEM
José Mentor PT
Keiko Ota PSB
Lobbe Neto PSDB
Luiz Lauro Filho PSB
Major Olimpio PDT
Marcelo Aguiar DEM
Marcelo Squassoni PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Marcio Alvino PR
Miguel Haddad PSDB
Missionário José Olimpio PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Nelson Marquezelli PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Nilto Tatto PT
Paulo Teixeira PT
Renata Abreu PTN PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Ricardo Izar PSD
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Alves PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Samuel Moreira PSDB
Silvio Torres PSDB
Tiririca PR
Valmir Prascidelli PT
Vanderlei Macris PSDB
Vicente Candido PT
Vicentinho PT
Vinicius Carvalho PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Walter Ihoshi PSD
Total de SÃO PAULO 44
MATO GROSSO
Ezequiel Fonseca PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Nilson Leitão PSDB
Professor Victório Galli PSC PmdbPpPtbPscPhsPen
Valtenir Pereira PROS
Total de MATO GROSSO 4
DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga DEM
Erika Kokay PT
Izalci PSDB
Rogério Rosso PSD
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Ronaldo Fonseca PROS
Roney Nemer PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de DISTRITO FEDERAL 6
GOIÁS
Célio Silveira PSDB
Fábio Sousa PSDB
Heuler Cruvinel PSD
Jovair Arantes PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Lucas Vergilio Solidaried
Magda Mofatto PR
Pedro Chaves PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de GOIÁS 9
MATO GROSSO DO SUL
Mandetta DEM
Tereza Cristina PSB
Total de MATO GROSSO DO SUL 2
PARANÁ
Alfredo Kaefer PSDB
Christiane de Souza Yared PTN PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Dilceu Sperafico PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Enio Verri PT
Evandro Roman PSD
Leandre PV
Leopoldo Meyer PSB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Nishimori PR
Marcelo Belinati PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Nelson Meurer PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Rossoni PSDB
Rubens Bueno PPS
Sandro Alex PPS
Sergio Souza PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Toninho Wandscheer PT
Total de PARANÁ 16
SANTA CATARINA
Carmen Zanotto PPS
Celso Maldaner PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Esperidião Amin PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Geovania de Sá PSDB
Jorge Boeira PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Jorginho Mello PR
Marco Tebaldi PSDB
Pedro Uczai PT
Rogério Peninha Mendonça PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Valdir Colatto PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de SANTA CATARINA 12
RIO GRANDE DO SUL
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Afonso Hamm PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Bohn Gass PT
Carlos Gomes PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Danrlei de Deus Hinterholz PSD
Darcísio Perondi PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Fernando Marroni PT
Heitor Schuch PSB
Henrique Fontana PT
Jerônimo Goergen PP PmdbPpPtbPscPhsPen
José Otávio Germano PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Jose Stédile PSB
Marcon PT
Maria do Rosário PT
Paulo Pimenta PT
Renato Molling PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Ronaldo Nogueira PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de RIO GRANDE DO SUL 16
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – A lista de presença registra o comparecimento de 284 Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Comunico à Casa o recebimento da Mensagem nº 216, de 2015,
da Exma. Sra. Presidente da República, que retira o regime de urgência do Projeto de Lei nº 2.902, de 2011.
Da mesma forma, informo o recebimento da Mensagem nº 217, de 2015, da Exma. Sra. Presidente da
República, retirando a urgência do Projeto de Lei nº 5.586, de 2005.
Sendo assim, a pauta remanesce na ordem regimental: retirada dos itens 1 e 2 e a precedência do item
3, pela sua urgência constitucional.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Passa-se à apreciação da matéria sobre a mesa e da constante
da Ordem do Dia.
O item 3 é o item único da pauta.
PROJETO DE LEI Nº 863-A, DE 2015
(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 863‑A, de 2015, que 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. Pendente de
parecer das Comissões: de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Cidadania. (T 62 e T 64)
SOBRESTA A PAUTA A PARTIR DE: 05/05/2015 (46º dia)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Há sobre a mesa requerimento de retirada e de votação do Solidariedade.
O Solidariedade vai manter o requerimento? (Pausa.)
O PSDB também está mantendo o requerimento de obstrução?
O SR. NILSON LEITÃO (PSDB-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a maior prova
de que temos que fazer isso são dois acontecimentos. No auge da gritaria dos brasileiros contra a corrupção,
a Presidente Dilma, que não tinha nada para apresentar contra a corrupção, mandou para cá projetos com urgência, emergência, sobre o tema. Hoje ela está trazendo projetos que oneram o brasileiro. Vai desempregar
na indústria e em todos os setores. Ela prefere não ter um programa de combate à corrupção. Prefere onerar
os brasileiros. Então, mais do que isso, esta Casa tem que se posicionar.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Está certo, Deputado. Mas penso que havia um acordo de procedimento com os partidos de oposição de levar nominal todas as solicitações de destaques para não ter obstrução. Esse era o acordo. Gostaria de saber se esse acordo persiste ou não persiste. Isso é muito importante
para o andamento. Esse é um projeto que vai ser demorado, de muito debate, e o acordo era justamente esse,
para que permitisse que a Casa se manifestasse.
Mas a pergunta é: persiste o requerimento de obstrução?
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O SR. AUGUSTO COUTINHO (SD-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o posicionamento do Líder do Solidariedade é que não teve acordo nenhum. Não teria acordo de procedimento.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Houve acordo de procedimento à mesa do Colégio de Líderes.
Daríamos as nominais que fossem para todos os destaques e não haveria obstrução.
O SR. NILSON LEITÃO – Não tenho esse conhecimento.
O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero ressalvar aqui a posição do PSDB e do Solidariedade, porque não sei qual foi o compromisso que os dois partidos
assumiram. Evidentemente que o compromisso que o Democratas assumiu, como nós temos esse comportamento, aliás, como os demais partidos de Oposição também na Casa, nós vamos cumprir.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Claro.
O SR. MENDONÇA FILHO – Apenas peço a V.Exa. o seguinte: nós precisamos conhecer o texto. (Manifestação no plenário.)
Não. Não foi à mesa de Líderes. Eu digo que o compromisso de não obstrução e votação nominal de
destaques e das emendas aglutinativas foi assumido pelo Democratas. Eu estou falando por mim, não estou
falando pelos demais partidos de Oposição. Esse compromisso, evidentemente, eu mantenho. Agora, nós precisamos conhecer o texto do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Mas, para conhecer, eu tenho que entrar na Ordem do Dia, chamar o Relator para proferir parecer. Eu estou discutindo aqui a obstrução para V.Exas. conhecerem...
O SR. MENDONÇA FILHO – E nós precisamos conhecer o texto até para que possamos discuti-lo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Claro.
O SR. MENDONÇA FILHO – Não dá para discutir uma matéria sem conhecer o texto. Então, seria importante que o Relator viesse e apresentasse o texto.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Mas não há problema com o Relator. O problema é que estou
com uma obstrução antes do Relator. Então, eu preciso saber.
O SR. MENDONÇA FILHO – Sim, Sr. Presidente, a obstrução não é minha. Eu estou pedindo que o texto
seja entregue aos Parlamentares.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Ele vai ler o parecer aqui. Só tem que ser chamado para ler.
A minha pergunta é a seguinte: persiste o requerimento de obstrução ou não, para poder botar para
votar logo, ou não?
O SR. NILSON LEITÃO – Presidente, eu quero fazer aqui... Até o Relator chegar, até para ler o projeto...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Veja bem, o Relator, para ler o projeto, eu tenho que vencer essa
etapa. Essa etapa é retirada de pauta. Eu não tenho como chamar o Relator para ler com essa etapa aqui. Eu
só posso vencer isso. V.Exa. depois pode fazer adiamento de discussão, pode fazer adiamento de votação. Até
para obstruir há vários mecanismos. Mas, agora, V.Exa. impede o Relator de ler se eu não votar isso aqui.
O SR. NILSON LEITÃO (PSDB-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu vou discutir com os demais
partidos. Pediria alguns minutos para isso, até dar tempo de o Relator chegar.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O Relator estará aqui em 5 segundos. Não há problema do Relator. O Relator não está ausente; o Relator está presente.
O SR. NILSON LEITÃO – Isso. Mas eu acho que para algumas outras ações que são importantes, até para
nós nos entendermos em alguns temas. Os destaques estão confusos, o texto é totalmente contrário ao que
o Brasil precisa hoje...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputado, o único acordo da Presidência com vocês é dar nominal a todos os destaques. Esse é o acordo. O Relator está aqui, não está nem ausente.
O SR. NILSON LEITÃO – Eu só vou discutir com os demais partidos de Oposição e prometo em 2 minutos, 3 minutos... O PT suspende toda hora para discutir aquilo que interessa ao Governo. A Oposição pede
mais 10 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Olhe, eu até critico muito o PT, mas o PT não tem suspendido as
sessões. Essa crítica não seria justa.
O SR. AUGUSTO COUTINHO (SD-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Solidariedade quer pedir 10 minutos para ver se nós nos entendemos aqui em conversa com a Oposição.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Vou suspender por 5 minutos.
(A sessão é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Está reaberta a sessão.
Sobre a mesa o seguinte requerimento:
“Senhor Presidente
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Requeiro, nos termos do art. 117, VI, combinado com o art. 101, I, a, 1, e art. 83, § único, II, C, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de pauta do Projeto de Lei nº 863, de 2015,
constante da Ordem do Dia da presente sessão.”
Sala das Sessões, em 18/06/2015. Calros Manato, pelo Solidariedade.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Para falar contra, concedo a palavra ao Deputado Sibá Machado.
O SR. ONYX LORENZONI – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu já concedo a V.Exa..
O SR. ONYX LORENZONI – Só peço 1 minuto, Sr. Presidente, para fazer um registro.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Depois, eu vou conceder a palavra a V.Exa. Nós estamos em processo de obstrução neste momento. Eu não posso abrir a polêmica.
O SR. ONYX LORENZONI – Não há obstrução!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Não é de V.Exa.
O SR. ONYX LORENZONI – Eu estou com o Senador Caiado na linha, sitiado no aeroporto de Caracas!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu sei, Deputado, eu entendo. Eu vou lhe conceder, só não posso
fazê-lo neste minuto.
Com a palavra o Deputado Sibá Machado
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a orientação é contra o requerimento e peço que mantenhamos a pauta, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Para falar a favor, concedo a palavra ao Deputado Augusto Coutinho. (Pausa.).
Concedo a palavra ao Deputado Domingos Sávio.
O SR. MORONI TORGAN (DEM-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto o Deputado se dirige à tribuna, quero só dar uma informação grave.
Nós estamos com nossos Senadores detidos no aeroporto de Caracas. Infelizmente, a delegação brasileira, quando saiu do aeroporto, foi agredida! De modo que tiveram que voltar. O Governo da Venezuela não
garantiu a segurança dos nossos Senadores.
Isso é gravíssimo, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputado Domingos Sávio, V.Exa. deseja falar?
O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Neste momento, há orador na tribuna.
O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, por favor! Questão de ordem tem precedência.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Mas há um orador na tribuna. Depois, eu a concedo a V.Exa., mas
peço que cite o artigo.
O SR. SILVIO COSTA – Está bem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Concedo a palavra ao Deputado Domingos Sávio.
O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, está evidente que, pela
relevância de um projeto que mexe com toda a economia brasileira, diante da responsabilidade que temos,
todos nós precisamos conhecer melhor o relatório. Ele foi disponibilizado ontem à noite e só chegou às mãos
dos Deputados hoje.
Portanto, seria um grande equívoco votarmos hoje uma matéria tão relevante, que precisa ser melhor
analisada.
Sr. Presidente, quero fazer outro registro importante. Recebemos uma notícia que afronta o Brasil. Senadores da República brasileira estão sitiados na Venezuela! Isso não é uma agressão apenas a eles, mas é uma
agressão ao Brasil!
Eu não tenho dúvida de que nós devemos interromper esta votação, porque essa matéria requer uma
reflexão maior. Esta Casa tem uma grande responsabilidade. Num momento grave da economia, não podemos aprovar aumento de impostos sem conhecer o projeto adequadamente. Eu tenho absoluta convicção de
que nenhum dos Srs. Deputados e das Sras. Deputadas, responsáveis que são, querem votar um aumento de
imposto generalizado sem sequer conhecerem o relatório adequadamente.
Agora, mais do que isso, os Senadores da República estão sitiados, estão sendo agredidos, estão sendo
apedrejados na Venezuela. Os representantes venezuelanos vêm constantemente ao Brasil. Nós os recebemos
com respeito, ainda que tenhamos divergência. Agora, lá, nos agridem, e a Presidente Dilma bate palmas para
a Venezuela, para o Sr. Maduro!
Chega de ofenderem a democracia no Brasil!
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Portanto, nós não devemos votar essa matéria. Devemos retirá-la de pauta, para conhecer melhor esse
projeto, e, de imediato, votarmos uma moção de repúdio às agressões aos nossos Senadores! (Palmas.)
O SR. ONYX LORENZONI – Sr. Presidente...
O SR. DOMINGOS SÁVIO – Devemos votar uma moção de repúdio a esse Governo autocrático, a essa ditadura da Venezuela! (Palmas.) Não sabe respeitar a intenção legítima do Brasil de defender direitos humanos.
A intenção dos nossos Senadores é defender a paz, defender os direitos humanos, e lá estão sendo agredidos!
Cabe hoje votar apenas uma moção de repúdio a essa ação e, obviamente, não devemos votar esta matéria.
O SR. MENDONÇA FILHO – Sr. Presidente, uma questão de ordem!
O SR. MORONI TORGAN – Questão de ordem, Sr. Presidente!
O SR. VANDERLEI MACRIS – Questão de ordem!
O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, questão de ordem!
O SR. ONYX LORENZONI – Sr. Presidente, eu pedi a palavra a V.Exa. há tempo!
O SR. SILVIO COSTA – V.Exa. ia me conceder uma questão de ordem!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Mendonça Filho, para
uma Comunicação de Liderança, pelo Democratas.
O SR. MENDONÇA FILHO (DEM. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu estava falando agora ao celular com o Senador da República, José Agripino Maia, que me informou,
por telefone, que se encontram ele e a comitiva de Parlamentares brasileiros no aeroporto de Caracas, na Venezuela, sitiados, sem poderem embarcar de volta ao Brasil. Eles viveram uma verdadeira arapuca, porque receberam o comunicado do Ministério da Defesa brasileiro de que o Governo venezuelano autorizaria o pouso
da aeronave da FAB no aeroporto de Caracas. Infelizmente, ao desembarcar no aeroporto de Caracas, a comitiva de Parlamentares brasileiros ficou impedida de sair do aeroporto. A van que transportaria os Parlamentares para fazer a visita àqueles perseguidos pelo Governo bolivariano do Sr. Maduro, ditador da Venezuela, foi
apedrejada, e eles estão literalmente sitiados.
Eu pergunto a este Plenário da Câmara dos Deputados: nós ficaremos passivos diante desse fato? (Manifestação no plenário.) Nós ficaremos calados, como permanece calada a Presidente da República, Dilma Rousseff, conivente com as arbitrariedades, conivente com o abuso de autoridade, conivente com o autoritarismo,
conivente com todo tipo de agressão aos direitos humanos, à liberdade de expressão, à liberdade de ir e vir?
Isso é inaceitável! O Governo brasileiro tem referendado, como fez recentemente a Presidente Dilma
Rousseff, todas as arbitrariedades praticadas pelo Governo venezuelano.
Há pouco eu falava com o Senador Agripino Maia. Eu quero pedir ao Líder do Governo nesta Casa, Deputado José Guimarães, e ao Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Eduardo Cunha, que façam
contato imediato – suspenda esta sessão! – com a Presidente Dilma. Não é contato com o Ministro da Defesa!
Não é contato com o Ministro das Relações Exteriores! É contato direto com a Presidente da República para
perguntar se ela ficará passiva, se ela ficará calada diante da agressão a Senadores brasileiros que estão sitiados no aeroporto de Caracas.
Eu acho que a providência a ser tomada neste instante, Sr. Presidente, é a suspensão da sessão, para
que o Parlamento brasileiro receba um comunicado da Presidente Dilma Rousseff e ela diga ao Brasil se é conivente com essas arbitrariedades do Governo ditador do Sr. Maduro, ou vai proteger a democracia brasileira
e os Parlamentares brasileiros que representam o nosso povo, em defesa da liberdade do povo venezuelano!
(Manifestação no plenário.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputado Mendonça Filho, esta Presidência, e obviamente esta
Casa, não concorda com nenhum tipo de agressão ou com qualquer natureza de retaliação a qualquer brasileiro que esteja verificando a situação da Venezuela. Nós mesmos aprovamos uma Comissão Externa nesta
Casa que até hoje não conseguiu dar curso ao seu cumprimento. Eu mesmo fiz gestão direta, na semana passada, junto ao Presidente da Assembleia da Venezuela, para que recebesse os brasileiros de forma adequada,
como tem que ser.
Os Senadores, assim, foram. Eu não estou conhecendo a situação. Obviamente, eu vou entrar em contato
com o Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado, porque se trata de Senadores. A ação originária será,
obviamente, dele, mas é claro que nós vamos nos associar a qualquer tipo de reação.
V.Exas. podem apresentar moção de repúdio. Eu a submeto à votação, sem nenhum problema. Eu acho
que a Casa deverá manifestar-se. Agora, para que nos manifestemos, vamos tomar ciência do processo. Vamos
seguir a sessão da forma combinada e vamos fazer os gestos políticos que têm que ser feitos. Não me cabe
prender o Parlamento inteiro aqui para impedir a sessão. A forma de expressar o repúdio é até pela própria
sessão. Não é isso que nos vai fazer impedi-la.
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Então, a sessão vai prosseguir e eu vou tomar conhecimento da situação. Eu não vou impedir a sessão
de continuar. Vou seguir o Regimento rigorosamente. (Manifestação no plenário.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Concedo a palavra ao Deputado Nilson Leitão, para uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB.
O SR. NILSON LEITÃO (PSDB-MT. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados,
eu não posso concordar em apenas continuar a sessão.
Eu vou iniciar de trás para frente. Eu quero convidar os Deputados tucanos, eu quero convidar os Deputados de oposição e aqueles que defendem a Pátria brasileira, que não aceitam isso contra qualquer cidadão
brasileiro, para irmos agora ao Ministério das Relações Exteriores cobrar do Ministro aquilo que o Embaixador
brasileiro não está fazendo lá neste momento.
Eles estão lá ilhados. Fecharam o aeroporto, apedrejaram uma van com oito Senadores do Brasil. Não
interessa as siglas de que eles são, mas o PSDB, acima de tudo, e o DEM têm lá os seus Presidentes de partido.
Não há como continuar esta sessão com uma situação dessas: um país que recebe com tapete vermelho
a Presidente da República do Brasil e tem uma relação de coirmã com a Presidente Dilma tratar desse jeito a
Oposição brasileira, numa forma clara de repúdio à crítica que fazemos e fizemos à Venezuela.
Os brasileiros não podem se calar diante disso. Não há como, Presidente Eduardo Cunha, nós ficarmos
aqui apenas tocando uma sessão, para discutir a reoneração dos empresários e das empresas brasileiras, enquanto brasileiros estão sendo mais do que hostilizados. Eles foram sequestrados, ilhados na Venezuela. Esta
Câmara Federal tem a obrigação de ir ao Ministério das Relações Exteriores.
Lá estão o Senador Ricardo Ferraço, do PMDB; José Medeiros, do PPS; Aécio Neves, Aloysio Nunes Ferreira
e Cássio Cunha Lima, do PSDB; Ronaldo Caiado e José Agripino, do DEM. Essas oito autoridades respeitadas do
Brasil estão sendo tratadas como bandidos na Venezuela.
Esta Câmara tem que se posicionar agora, neste momento, porque sabemos que o que estão fazendo lá
é, sim, um repúdio do Governo brasileiro à Oposição brasileira, o que às vezes não tem coragem de fazer aqui
e está fazendo em terras venezuelanas.
Não vamos admitir isso e vamos agora, sim, partir para o Ministério das Relações Exteriores e exigir do
Líder do Governo que tome uma posição neste momento. Não é um problema do Senado, é um problema do
Brasil. É um brasileiro que está lá. Se fosse um cidadão simples, se fosse um professor, se fosse um pedreiro, se
fosse um comerciante, se fosse um estudante, nós teríamos que tomar a mesma atitude, paralisar a sessão aqui
e ir lá mostrar que a Venezuela não é a matriz do Brasil, que a Venezuela não pode ser um puxadinho do Brasil!
Conclamo o Presidente Eduardo Cunha para que nos ajude. Lá, estão ilhados, e não é brincadeira o que
está acontecendo. O Maduro não respeita a Oposição brasileira. O Maduro atende, sim, as vontades do Presidente Lula, da Presidente Dilma e do PT brasileiro.
Nós temos que tomar uma atitude através desta Casa. Não é a primeira vez, não é a segunda. Se fazem
o que fazem com líderes da Venezuela, imaginem o que vão fazer com brasileiros, por quem eles não têm nenhum sentimento de nacionalidade.
Peço ao Presidente Eduardo Cunha que suspenda a sessão, sim, que nos ajude a ir até o Ministério das
Relações Exteriores, que telefone para a Presidente Dilma, que faça com que ela tenha a dignidade, a hombridade, a nacionalidade de ligar para o Presidente Maduro e pedir a ele que dê proteção, segurança aos brasileiros
que estão lá, ao contrário de atacar com os seus soldadinhos, bancados de alguma forma, que estão lá agora.
A Presidente Dilma tem que se posicionar para o Brasil diante desse fato, não pode se esconder, não pode
se acovardar, não pode armar contra a Oposição brasileira em solo venezuelano.
Peço, Sr. Presidente, encarecidamente, que não jogue esse problema apenas para o Senado. Eles não
respeitam os brasileiros. Lá está uma aeronave oficial do Brasil, lá estão oito autoridades eleitas por este País,
representantes natos da Oposição brasileira, um deles combateu e concorreu com a Presidente Dilma.
Há mais do que obrigação de fazer com que o Governo brasileiro tenha altivez e garanta a segurança desses brasileiros que estão lá. Independentemente do que acontecer, pode V.Exa. dar falta aos Deputados, pode
fazer o que quiser, mas o PSDB vai se retirar de plenário em repúdio à Venezuela. (Manifestação no plenário.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Um momento! Vamos manter a ordem no plenário. Eu vou conceder a palavra a quem regimentalmente tem o direito de tê-la: o Deputado José Guimarães, Líder do Governo, que a pediu como Líder.
O SR. DANILO FORTE – Peço a palavra para uma questão ordem, com base no art. 96.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Não cabe questão de ordem com base no art. 96, porque é reclamação.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY – A responsabilidade é da Presidente Dilma!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Quero comunicar que falei com o Presidente Renan Calheiros,
que já está tomando as providências. Ele não só está emitindo nota, mas também já procurou a Presidência da
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República. Ele está em cima do assunto há mais tempo do que todos nós e me informando. Acabei de solicitar
também uma ligação para o Chanceler, a fim de tomar a informação correta e repassá-la ao Plenário.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Chame o Embaixador aqui, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Concedo a palavra ao Deputado José Guimarães, para uma Comunicação de Liderança, pelo Governo.
O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero informar à Oposição e ao Plenário as providências que o Governo brasileiro já tomou na linha do que V.Exa. acaba de informar.
Primeiramente, é fato que houve o episódio; o Itamaraty já foi acionado. O Governo brasileiro, evidentemente, está tomando todas as providências em face do ocorrido, nos seguintes termos: garantir a integridade
física e o direito de ir e vir da delegação brasileira.
Caros Deputados da Oposição, o Governo brasileiro respeita V.Exas., e muito. Não venham dizer que ele
não respeita a Oposição no Brasil!
O Itamaraty já está tomando todas as providências. Está sendo acionada a nossa Embaixada na Venezuela, para que seja preservado o direito de ir e vir e o retorno da delegação brasileira. O Itamaraty já está em
comum acordo com a Embaixada do Brasil na Venezuela, para solucionar o problema.
A Presidenta Dilma Rousseff já está acionando o Governo da Venezuela. Nosso Governo não vai aceitar
qualquer ação do Governo da Venezuela que possa comprometer o direito de ir e vir dos Líderes da Oposição
que estão na Venezuela.
Portanto, está resolvido. Vamos tocar adiante.
Eu me comprometo, Deputado Rubens Bueno, diante do que disse o Presidente, a ultimar todas as providências para garantir o direito sagrado da delegação brasileira.
Portanto, não tenho o que fazer, além do que o Itamaraty já está fazendo. O Governo brasileiro está
agindo. Isso é muito importante.
O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu falei com o Senador Caiado. O Embaixador brasileiro abandou a delegação brasileira, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Um momento! Eu estou falando com o Chanceler. O Ministro das
Relações Exteriores está me dando as informações pelo telefone.
O SR. ONYX LORENZONI – Isso é grave, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu vou informar. Calma, por favor!
O SR. ONYX LORENZONI – Como calma?! A esta hora, 1 hora da tarde, Sr. Presidente!...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Estou buscando informação.
O SR. ONYX LORENZONI – Sr. Presidente Eduardo Cunha, à 1 hora da tarde, o Embaixador brasileiro recebeu a delegação no pátio do aeroporto, e, depois, a abandou!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputado Onyx, eu estou tentando responder a V.Exa. Eu estou
cobrando explicações ao Itamaraty.
O SR. ONYX LORENZONI – O que aconteceu, ocorreu porque o Embaixador brasileiro abandou a comitiva de Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu estou cobrando aqui, para responder a V.Exa.
O SR. ONYX LORENZONI – E a resposta é que o Itamaraty vai cuidar disso agora?! Por que não cuidou
quando os oito Senadores pisaram em solo venezuelano?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu estou cobrando aqui, para responder a V.Exa., para saber se
é isso ou não é.
Deputado Onyx Lorenzoni, a informação que o Chancelar está me dando está diferente. Deixe-me ouvir
a informação completa, que eu vou repassá-la.
O SR. ONYX LORENZONI – Ou o Chanceler está mal-informado ou está mentindo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como o Deputado Sibá Machado tinha pedido a palavra como
Líder, concedo a palavra a S.Exa.
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Chanceler Mauro
Vieira fez o seguinte esclarecimento: a delegação saiu do aeroporto, com toda a infraestrutura que o Governo
brasileiro cedeu através do Embaixador. No caminho havia um engarrafamento. Eu não conheço lá, mas dizem que há a subida de uma montanha, onde houve um engarrafamento. E, no engarrafamento, aconteceu o
episódio da agressão. Imediatamente, o Embaixador acionou a segurança do Governo venezuelano, que prestou segurança à comitiva. O Embaixador disse... O Ministro acabou de falar com o Senador Aloysio Nunes, que
presta essas informações. (Manifestação no plenário.)
Eu queria que V.Exas. prestassem atenção! Por favor!
A SRA. JANDIRA FEGHALI – O Presidente está ouvindo o Chanceler pelo telefone. Calma!
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Vou suspender a sessão por 5 minutos, para que eu possa obter
as informações e informar ao Plenário. Senão, continuará um bate-boca que não tem razão.
Está suspensa a sessão por 5 minutos.
(A sessão é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Está reaberta a sessão.
Eu vou passar a palavra, para que fale como Líder, ao Deputado Rubens Bueno. Mas, antes, quero relatar
a conversa que tive com o Chanceler Mauro Vieira acerca do episódio, na sua integralidade.
Ele acabou de ser chamado pela Presidenta da República para debaterem o que se vai fazer. Sobre o que
eu solicitei dele, ele alega que efetivamente o Governo brasileiro autorizou o transporte da delegação através
de avião da Força Aérea Brasileira. Em lá chegando, com proteção policial dada pelo Governo venezuelano, foi
feito o deslocamento da delegação. O Embaixador recebeu a delegação, deslocou-se no seu carro, enquanto
a delegação deslocou-se num micro-ônibus alugado pela Embaixada brasileira na Venezuela.
Numa parte de um engarrafamento, havia militantes de qualquer natureza – não dá para fazer prejulgamento – que tentaram agredir o ônibus, e a proteção policial funcionou para impedir qualquer desdobramento de natureza mais grave, o que foi reconhecido, segundo o Chanceler, pelo próprio Senador Aloysio Nunes
Ferreira, que estava na delegação.
É claro que um episódio dessa natureza provoca tensão. E a delegação decidiu retornar ao aeroporto. A
delegação está voltando ao aeroporto para poder retornar ao Brasil, com proteção policial aumentada. Essa é
a versão do fato transmitida pelo Ministro das Relações Exteriores.
O que nós solicitamos dele é que nós queremos uma posição do Governo oficial, emitida em nota, acerca
do episódio, e a garantia da integridade dos brasileiros que lá estão, em especial dos Srs. Senadores.
O SR. NILSON LEITÃO – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Vou passar a palavra...
O SR. NILSON LEITÃO (PSDB-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu acabei de falar
com o Senador Aloysio Nunes. E quero aqui deixar muito clara a versão do Senador Aloysio Nunes.
Eles chegaram ao aeroporto com o avião da FAB e foram recebidos pelo Embaixador. Havia lá alguns policiais venezuelanos que lhes informaram que não se poderia chegar a Caracas porque estavam trancadas todas
as vias devido ao transporte de alguns criminosos bolivianos. Por isso, as vias até Caracas estavam fechadas.
Mas eles tentariam da mesma forma. Com isso, andaram 1 quilômetro com a van. E, nesse 1 quilômetro, viram
que estava realmente trancada a via que dá acesso a Caracas. Nesse acesso, havia uns duzentos manifestantes
organizados, bem numa encruzilhada. Daí, começaram a apedrejar e também a espancar essa van. O Embaixador não estava junto. A polícia venezuelana...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O Embaixador estava no carro dele, trafegando. Esta é a informação.
O SR. NILSON LEITÃO – Daí, a polícia venezuelana mandou-a de volta, ajudou a que essa van voltasse ao
aeroporto. E o Embaixador informou aos Senadores que não acompanharia os Senadores...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Ao local.
O SR. NILSON LEITÃO – ...até o presídio.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Isso é verdade.
O SR. NILSON LEITÃO – Talvez por ter outro compromisso. Deveria ser algo muito mais...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Não. Não é isso, não. Está muito clara a posição do Chanceler com
relação a isso. O Embaixador não acompanhou porque não era uma visita ao presídio pelo Governo brasileiro.
O SR. NILSON LEITÃO – Eu só quero concluir.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Então, para deixar claro: ele disse que o Embaixador estava lá
para dar assistência e acompanhar a delegação. E que não estaria indo ao presídio porque não era uma missão
do Governo brasileiro. O Governo brasileiro não estava indo ao presídio.
O SR. NILSON LEITÃO – Está bom. Tudo bem. Eu só quero concluir.
O SR. ONYX LORENZONI – Mas ele representa o Estado brasileiro...
O SR. NILSON LEITÃO – Eu só quero concluir.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O Embaixador não estava acompanhando ao presídio. Estava
no carro, seguindo a delegação.
Esta é a informação. Eu não estou debatendo nem justificando, nem concordando nem discordando.
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, o Senador Agripino acaba de informar que o Embaixador
desertou, sumiu!
O SR. NILSON LEITÃO – Sr. Presidente, mantenha-me a palavra, por favor!
O SR. PAUDERNEY AVELINO – O Embaixador não está lá. Eles estão sitiados na porta do aeroporto!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Não, não. O Embaixador... Não é verdade. Ele não está no micro-ônibus.
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O SR. PAUDERNEY AVELINO – Acabamos de falar com o Senador Agripino.
O SR. NILSON LEITÃO – Só quero concluir.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Para concluir, Deputado Nilson Leitão. Depois, Deputado Rubens
Bueno.
O SR. NILSON LEITÃO – Eu só quero concluir, dizendo o seguinte. Já faz 3 horas, e a informação e a boa
educação do Senador Aloysio Nunes são no sentido de que o Embaixador está tentando convencer o Governo
venezuelano de aumentar a proteção, para que eles possam se deslocar até o presídio.
Eu só quero informar a V.Exa. que a informação de que o Embaixador não poderia ir até o presídio é absurda. Ele é Embaixador e está lá para atender a brasileiros.
A SRA. JANDIRA FEGHALI – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. NILSON LEITÃO – Se fosse um Senador de outro partido, talvez atendesse.
Fica clara a falta de estrutura e a falta de atenção do Governo brasileiro, que, independente da situação,
deveria tê-los acompanhado, pois são Senadores brasileiros. Acontece isso em qualquer viagem internacional.
Em qualquer viagem internacional ocorre isso.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Não, ele estava apenas acompanhando. Ele não iria...
O SR. NILSON LEITÃO – Não, não. Estava junto.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Ele estava acompanhando. Ele estava no carro dele. Segundo o
Chanceler, ele está no carro dele.
O SR. NILSON LEITÃO – Não, está junto.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Ele está em contato com o Chanceler todo o tempo.
A SRA. JANDIRA FEGHALI – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. DANILO FORTE – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Só um minutinho, Danilo, porque está ainda com a palavra, como
Líder, o Deputado Nilson Leitão.
O SR. NILSON LEITÃO – Só gostaria de rever a posição oficial do Ministro das Relações Exteriores e também da Presidente Dilma Rousseff.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu solicitei uma posição oficial do Governo brasileiro.
O SR. NILSON LEITÃO – Vou solicitar a presença do Embaixador da Venezuela no Congresso Nacional,
para nos dar explicações sobre o assunto. A Embaixada venezuelana é próxima. Se quiser que ela esteja aqui
em poucos minutos, convoque-a, convide o Embaixador da Venezuela...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu não tenho esse poder.
O SR. NILSON LEITÃO – ...pela boa relação comercial que o Governo brasileiro tem com a Venezuela –
apenas o Governo. O Embaixador já deveria estar aqui, informando.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputado, deixe o Deputado Rubens Bueno, que já está na tribuna, falar como Líder, que já havia pedido a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Com a palavra o Deputado Rubens Bueno, como Líder.
O SR. RUBENS BUENO (PPS-PR. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na verdade, naquele momento, nós estávamos encaminhando com o Presidente Eduardo Cunha e com os
Líderes de bancada um procedimento para votarmos esse projeto de lei do Governo, que tem urgência constitucional, que trata das desonerações. Fechamos o encaminhamento do procedimento. E eis que surge um
telefonema, e, desse telefonema, temos oito Senadores brasileiros sequestrados no aeroporto de Caracas – sequestrados no aeroporto de Caracas! – pela polícia bolivariana, os mesmos bolivarianos que querem impor ao
Brasil o mesmo sistema. Lá estão sequestrados Senadores do povo brasileiro! São oito Senadores! E um deles
foi candidato a Presidente da República que somou mais de 50 milhões de votos e que, se hoje fosse candidato, somaria mais de 80% dos votos. É o povo brasileiro que está sequestrado em Caracas!
O Parlamento brasileiro tem que dar uma resposta à altura! O Brasil não pode concordar em estar numa
mesma associação de países, no caso o MERCOSUL, com um país como a Venezuela. A Venezuela não pode
pertencer ao MERCOSUL porque não é um país democrático. Cláusula do MERCOSUL garante toda manifestação, o direito de ir e vir, o que a Venezuela não está garantindo, pelo ditador Maduro e pelas polícias bolivarianas. Isso não tem nada a ver com o povo venezuelano, que está tutelado, sendo perseguido e aterrorizado
pela ditadura do Sr. Maduro.
Mais grave ainda é nós termos lá Líderes de oposição presos que não cometeram nenhum crime, a não
ser o de usar o direito de se expressar na oposição. Há mais de ano estão presos, sem julgamento, sem direito
a visitas, sem direito a tomar sol. Esse é o Governo da ditadura de Maduro, de quem o Governo brasileiro passa
a ser o principal cúmplice!
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Daí, Sr. Presidente Eduardo Cunha, estou aqui não em nome dos Senadores, mas especialmente em nome
do Senador José Medeiros, do PPS de Mato Grosso, que está lá sequestrado juntamente com Aécio Neves e os
outros Senadores.
Quero dizer a V.Exa. que nada mais há o que se fazer. Agora cabe suspender esta sessão e convocar os
Líderes para as decisões que, serenamente, esta Casa tem o dever de tomar.
O SR. DANILO FORTE – Questão de ordem, Sr. Presidente. Já estou pedindo há algum tempo, por favor!
O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PSDB-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. Presidente.
Sr. Presidente Eduardo Cunha, primeiro, quero reconhecer os cuidados que V.Exa. tem tido na condução dos trabalhos nesta Câmara, e também neste momento, que é um momento grave da vida brasileira, até
porque são Senadores da República os que agora estão num país que tem relações amistosas com o Brasil, a
Venezuela, mas que estão passando por um momento de grave dificuldade.
Eu queria sugerir a V.Exa. que compusesse um pequeno grupo de Deputados, que se deslocaria neste
momento até o Itamaraty, para que, em audiência com o Ministro das Relações Exteriores, tomasse conhecimento do que está se passando e assegurasse o contato que os Senadores desejarem fazer da Venezuela. É o
que eu gostaria de sugerir a V.Exa., que tem conduzido aqui os trabalhos com maestria.
Tenho a notícia agora de que o Senador Renan Calheiros também está nessa mesma direção. Isso é fundamental para que se preserve a ação de Parlamentares brasileiros que querem defender direitos humanos
na Venezuela.
Neste momento, Sr. Presidente, eu gostaria bastante de ouvir V.Exa.
A SRA. JANDIRA FEGHALI – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Peço um minutinho, Deputada.
Conclua, Deputado.
O SR. ANTONIO IMBASSAHY – Sugiro que suspendamos a sessão, se V.Exa. assim acolher.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Veja bem, Deputado Antonio Imbassahy, eu vou fazer isso. Vou
constituir aqui uma comissão de plenário e pedir ao Chanceler que a receba, embora saibamos que teremos
que aguardar um pouco, porque S.Exa. foi chamado pela Presidenta para tratar do problema inclusive da possibilidade de se colocar o Governo. Eu acho melhor que se constitua uma comissão. Acho que isso é o correto.
A moção, se esta chegar, eu votarei, não há nenhum problema. O problema é só que eu entendo que a
melhor maneira para debatermos o assunto, e até para denunciar qualquer tipo de coisa, é mantendo o Parlamento aberto e em funcionamento.
Eu não vou fechar o Parlamento, suspender a sessão. Aqui está o microfone que V.Exas. estão usando
para pedir isso; não vão usá-lo em seus gabinetes.
O SR. ANTONIO IMBASSAHY – Sim, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Então, nós vamos continuar. Ao mesmo tempo em que tratamos
disso, vamos continuar, seguindo a pauta. Se votarmos alguma coisa ou não votarmos nada, isso é outro problema. Se a sessão for encerrada e ficarmos só no debate, não há problema, mas o Parlamento vai funcionar,
até para que tudo seja devidamente cobrado e a informação correta seja trazida a todos os senhores. (Palmas.)
Quanto à comissão, vou solicitar... (Manifestações no plenário.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Mas eu acho melhor dois partidos de Oposição e dois do Governo,
com quatro Parlamentares: um do PSDB, um do Democratas, um Deputado do PT e um Deputado do PMDB,
que são os maiores – ou do Solidariedade, caso se abra mão. Que tenhamos um Deputado de cada partido,
para haver representatividade. Peço ao PSDB que indique um nome, ao Democratas que indique outro nome,
ao PT que indique um nome, e ao PMDB que indique outro nome. Vão quatro Deputados para lá, e quem mais
queira acompanhá-los. Não há problema algum. (Pausa.)
A comissão está constituída.
A moção, eu vou submetê-la a voto para mostrar a manifestação de repúdio do Parlamento. Só não sei os termos...
O SR. ANTONIO IMBASSAHY – Presidente Eduardo Cunha!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Pois não.
O SR. ANTONIO IMBASSAHY – Faço apenas uma solicitação adicional a V.Exa.: continue diligenciando
esse contato agora da comissão com o Ministro das Relações Exteriores.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Enquanto a comitiva se desloca para lá, eu falarei com S.Exa. e
pedirei que a receba.
O SR. GLAUBER BRAGA (PSB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, há o teor da moção?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu estou lendo a moção. Chegou aqui agora.
Ao Deputado Rogério Rosso, que apresentou um requerimento para convocação do Ministro das Relações Exteriores, digo que não acho apropriado neste momento. O Ministro está, com toda a altivez, informando e se dispondo a esclarecer. Se necessário for, na próxima sessão, nós até o faríamos, mas eu não vejo... Até
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porque eu acho que, pela postura do Ministro, S.Exa. virá naturalmente, espontaneamente. Não há necessidade
de causar um constrangimento por um requerimento de convocação.
A SRA. JANDIRA FEGHALI – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. MARCOS MONTES (PSD-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a palavra
para falar pelo PSD, em nome do Deputado Rogério Rosso.
Primeiro, essa posição de convocação é respeitosa e nós queríamos que fosse analisada.
E eu queria complementar dizendo, Sr. Presidente, com todo o respeito ao Líder que falou aqui em partido de base e partido de oposição, que essa não é uma questão de partido de base ou de oposição; é uma
questão de dignidade do Parlamento brasileiro, independentemente de partido. (Palmas.)
Por isso, o PSD comunga dessa posição de repúdio às ações contra os Senadores brasileiros.
Obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. JANDIRA FEGHALI – Peço a palavra pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu vou dar a palavra à Deputada Jandira Feghali. Antes, contudo,
digo que não vou submeter hoje a votos a convocação por uma razão muito simples: nós estamos constituindo uma comissão para ir até o Ministro, por isso eu não vou convocá-lo para vir ao plenário. Ou, então, eu não
constituiria comissão. É contraditório. Se efetivamente for preciso – nós todos teremos tempo para conhecer
os episódios corretos —, faremos isso, não tenham a menor dúvida.
Quanto à moção de repúdio, não, porque é uma posição do Parlamento à agressão. Eu não me incomodarei de submetê-lo a votos. (Palmas.)
Com a palavra a Deputada Jandira Feghali.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero apenas reforçar o encaminhamento. Houve aqui um embate. É claro que todos nós defendemos a integridade e o
direito de ir e vir dos Parlamentares brasileiros, mas, se foi tomada a decisão de mandar uma comissão, nem a
convocação nem a moção podem ser votadas antes que esses Deputados voltem. (Apupos no plenário.)
É a minha proposta, com licença! Eu não vou votar a moção sem a informação precisa.
O SR. DOMINGOS SÁVIO – É um absurdo! A moção é imediata. Quem não quiser votar, não vote!
A SRA. JANDIRA FEGHALI – Eu sei, acalmem-se e me deixem falar. Se puderem ouvir, eu agradeço.
Eu estou com a mesma opinião de que nós temos que defender os nossos Senadores. O que eu estou
dizendo é que o Presidente da Câmara deu uma informação vinda do Chanceler. Os Parlamentares, não satisfeitos com essa informação, querem ir ao Chanceler para buscar mais informações. Diante das informações,
haverá o conteúdo da moção.
Sem todas as informações, com meia informação, não dá para votar a moção. Se os Parlamentares forem
lá, na volta, com as informações, compõe-se a moção e vota-se o que for necessário. Eu acho ruim votar antes
das informações.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Veja bem, as informações que vão ser buscadas, Deputada Jandira, são para o contexto completo do processo, para que se tenha a posição do Governo brasileiro. O fato da
agressão a brasileiros é um fato que, independente da apuração de culpados ou não, de omissão ou não, exige
do Parlamento uma posição de repúdio. Ninguém precisa se associar. O que eu vou pedir é que seja um texto...
(Manifestação no plenário: Faça nominal!)
Não, mas não é isso. O que eu vou pedir é que seja um texto que reflita a posição que possa ter o Parlamento. Não é nem nominal, não; é a posição do Parlamento. E a posição do Parlamento é contra a agressão, é
não permitir que a delegação brasileira...
A SRA. JANDIRA FEGHALI – Presidente, se for um repúdio à agressão, não há nenhum problema.
O SR. DOMINGOS SÁVIO – Sr. Presidente!
O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Presidente, por gentileza, quem fala a V.Exa. é o Deputado Luiz Carlos Hauly,
ex-Presidente do Parlamento das Américas e ex-Presidente da Comissão de Relações Exteriores.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Pois não, Deputado Luiz Carlos Hauly. Peço um momento, por favor.
A SRA. JANDIRA FEGHALI – Sr. Presidente, se for um repúdio à agressão, não há nenhum problema. O
problema é o conjunto do conteúdo, que eu quero ouvir.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O repúdio à agressão vai ser uma posição do Parlamento ao fato
que está ocorrendo. E o que eu vou pedir aos Deputados que apresentaram aqui os textos, tanto ao Deputado
Mendonça Filho quanto ao Deputado Nilson Leitão, é que efetivamente seja um texto que possa consensualmente significar uma posição de Parlamento e não somente a divergência política que possa existir. Somente isso.
A SRA. JANDIRA FEGHALI – É isso, Sr. Presidente, tudo bem.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Presidente, para colaborar, por gentileza. (Manifestação no plenário.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Será uma postura do Parlamento.
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A SRA. JANDIRA FEGHALI – Enquanto a moção é redigida, vamos para a pauta, Presidente.
O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ao propor a
moção quando usava a tribuna, eu o fiz consciente de que o fato já ocorreu. Os Senadores não só foram impedidos de cumprir a sua missão como também foram agredidos e estão sitiados. Isso é um fato concreto!
O que nós vamos fazer, com uma comissão muito bem conduzida por V.Exa., é verificar quais as providências a Embaixada brasileira e o Ministério das Relações Exteriores estão tomando para proteger a integridade
dos nossos concidadãos e legítimos representantes do povo brasileiro, e, obviamente, saber da atitude da Presidente da República, que deve defender a soberania nacional e não se submeter à conveniência ideológica.
A soberania nacional está acima de um posicionamento ideológico. O Brasil não pertence a uma ideologia ou a um partido. O Brasil é de todos os brasileiros. Assim, deve ser respeitado pelos venezuelanos, ainda
que não gostem da ação daqueles que foram lá em defesa de direitos humanos.
Os nossos Senadores foram lá na defesa de direitos humanos, e é bom que façamos hoje a moção que
eu tive a iniciativa de propor quando soube do fato.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se hoje eu
for ao Paraguai, à Argentina ou ao Uruguai, basta levar a carteira de identidade para entrar nesses países. Eu
vou e volto. Eles fazem parte do MERCOSUL, e a Venezuela também. Portanto, não há que haver exigências
especiais. Não há que haver esse tipo de animosidade.
O Brasil colabora com o Governo venezuelano. O Brasil tem sido parceiro da Venezuela. É inaceitável a
conduta do Governo venezuelano e a omissão do Governo brasileiro em ser mais preciso.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Pois não, Deputado Hauly, veja bem...
O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Eu quero dizer a V.Exa. que o Governo brasileiro e o Congresso Nacional
altivo... V.Exa. está honrando o Parlamento neste momento. Faça-o com dureza! Não seja mole! (Manifestação
no plenário.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputado, eu fiz um apelo aos que apresentaram a moção. Eu
retirei partes do texto da moção para evitar a politização do processo. Tanto o Líder Mendonça Filho como o
Líder Nilson Leitão, que apresentaram textos, concordaram com a supressão.
Então, a moção de repúdio, proposta final ficaria:
“Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, ouvido o Plenário, que seja registrado nos Anais
desta Casa e publicado nos órgãos de comunicação do Congresso moção de repúdio ao tratamento que
a comitiva de Senadores brasileiros em missão oficial à Venezuela está recebendo. Os Senadores foram
em missão humanitária para verificar a situação de presos e estão sendo covardemente agredidos.”
O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente!
O SR. GLAUBER BRAGA – Sr. Presidente, eu quero me inscrever.
O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, eu pedi uma questão de ordem há 1 hora!
O SR. JOSÉ GUIMARÃES – Vamos votar, Sr. Presidente, há acordo. Vamos encaminhar a votação de moção!
O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, V.Exa. vai me dar a questão de ordem?
O SR. DANILO FORTE (Bloco/PMDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – A moção está dirigida a
quem, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – A moção é a publicação nos Anais.
O SR. DANILO FORTE – É só colocar nos Anais? Não vai ser encaminhada para ninguém?
O SR. SILVIO COSTA – Questão de ordem, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Pode ser encaminhada.
O SR. GLAUBER BRAGA – Para falar contra, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Um momento!
O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Há concordância, Sr. Presidente,
há concordância.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Há concordância com a moção?
O SR. JOSÉ GUIMARÃES – Há concordância. Portanto, se há interesse de enfrentar o problema, vamos
ao texto que V.Exa. está apresentando. Vamos encerrar essa discussão e votar à mensagem, Sr. Presidente!
O SR. DANILO FORTE – Sr. Presidente, a moção tem que ser dirigida a alguém.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O Deputado Nilson Leitão é o primeiro signatário do texto, para
mostrar que estamos todos debatendo no Parlamento.
O SR. DANILO FORTE – Sr. Presidente, a moção tem que ser dirigida a alguém, senão é só um registro
que nós estamos fazendo.
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O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, eu quero fazer uma questão de ordem!
O SR. DANILO FORTE – Uma coisa é registro, outra coisa é moção. Moção tem que ser dirigida a alguém.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Qual é a questão, Deputado Silvio Costa?
Vamos ouvir o Deputado Silvio Costa.
O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, calma, é baseada no art. 96.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Isso é reclamação, Deputado!
O SR. SILVIO COSTA – É uma reclamação que eu quero fazer a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Mas não cabe questão de ordem...
O SR. SILVIO COSTA – Eu quero ajudar V.Exa.! Vou fazer!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – V.Exa. não invoca o Regimento, nunca usou.
O SR. SILVIO COSTA – V.Exa. usou uma frase no Estadão hoje, escrita pela jornalista Daiane Cardoso, no
mínimo, politicamente incorreta.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu não usei a frase.
O SR. SILVIO COSTA – V.Exa. disse que segurava o quórum no bolso. V.Exa. deve, no mínimo, desculpas
a esta Casa, porque “no bolso” tem várias interpretações. Então, peça desculpas!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – A frase publicada não corresponde à frase por mim proferida.
O SR. NELSON MARQUEZELLI – Vamos votar!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Com a palavra o Deputado Raul Jungmann, para um esclarecimento que S.Exa. quer dar e, então, eu vou votar a moção.
O SR. VANDERLEI MACRIS – Sr. Presidente, eu quero me inscrever para discutir a moção.
O SR. NELSON MARQUEZELLI – Vamos votar! Chega de rolo, vamos votar! Vamos votar, chega, isso já cansou!
O SR. RAUL JUNGMANN (PPS-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Eduardo Cunha,
como Coordenador da missão pela Câmara, eu queria dar um informe à Casa, por favor. V.Exa. me permite?
Sras. e Srs. Deputados, na qualidade de Coordenador da Comissão Externa, decidida por este Plenário,
nós deveríamos estar agora na Venezuela. A Comissão Externa desta Câmara só não está na Venezuela, ao lado
dos Srs. Senadores, só não embarcou hoje pela manhã porque o Ministro da Defesa não fez a troca de aeronave
para que nós pudéssemos compartilhar da missão do Senado.
É bom lembrar que esta Casa, há 2 meses e meio, vem lutando para ir até à Venezuela para exercer um
direito, que é uma prerrogativa do MERCOSUL, do Protocolo de Ushuaia, e também do convite da Oposição. É
importante dizer esse fato, porque nós vamos à Venezuela!
O SR. NELSON MARQUEZELLI – A próxima viagem vai ser para a Síria!
O SR. RAUL JUNGMANN – Sr. Presidente, a Câmara vai à Venezuela. Há um convite da Oposição. Após
o recesso, nós estaremos na Venezuela, e queremos pedir garantias ao Governo brasileiro de que não se repitam esses fatos; de que nós não passemos por esse ultraje, de que nós não sejamos agredidos, de que nós não
sejamos desrespeitados; de que a nossa integridade física e diplomática será respeitada.
É uma decisão deste Plenário. Se nós não fomos lá até agora foi porque foi delongada essa agenda por
parte do Itamaraty e do Governo da Venezuela. Nós não obtivemos aeronave por parte do Ministério da Defesa. E, ontem à noite, em contato com o Ministério da Defesa e com os Senadores que tinham boa vontade, não
foi feita a troca da aeronave. É por isso que nós não estamos lá hoje, mas estaremos após o recesso, e eu quero
pedir ao Presidente desta Casa e ao Presidente do Congresso Nacional, quero pedir ao Ministro das Relações
Exteriores a garantia da integridade da Comissão de Deputados que estará, após o recesso, a convite da Oposição, em Caracas, na Venezuela.
Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. NELSON MARQUEZELLI – Turismo! Deixa o Serra lá!
O SR. RAUL JUNGMANN – Nós vamos a Caracas, disso podem ter certeza!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputado, eu já disse aqui que, semana passada, eu recebi o
Presidente da Assembleia da Venezuela e, já naquele momento, foi estabelecida a preparação para que recebessem a Câmara dos Deputados. Então, já havia sido tratado esse assunto.
Infelizmente, talvez agora não tenha acontecido o mesmo e os Senadores foram sem ter tido previamente a marcação, mas eu já estava tratando de marcar para que a Comissão da Câmara lá estivesse.
O SR. VANDERLEI MACRIS – Estou inscrito para falar, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Para falar contra a moção, concedo a palavra ao Deputado Glauber Braga.
O SR. GLAUBER BRAGA (PSB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero dialogar
com as informações que eu tenho. Por enquanto, eu só tive dois tipos de informação para tomar qualquer decisão em relação a essa questão: o depoimento de V.Exa. e o Twitter do Senador Caiado.
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Olhem, eu não vou tomar uma decisão baseada única e exclusivamente em informação do Twitter do
Senador Caiado, com todo o respeito humano que eu possa ter por S.Exa., mas com as diferenças ideológicas
que são claras.
V.Exa. acabou de afirmar ao microfone que teve contato com a representação brasileira e que a resposta
dada foi a de que o Governo venezuelano garantiu o processo, inclusive com proteção policial aos representantes brasileiros que lá se deslocavam. Não fui eu que disse isso, foi V.Exa. que acabou de pronunciar essa decisão ou essa informação pelo microfone da Câmara.
Desculpem-me. A mim não importa se essa moção vai gerar desgaste “x” ou desgaste “y”. O que baseia
aqui a minha fala são as minhas convicções.
Não é de hoje que esse processo de disputa com países da América do Sul – Venezuela, Bolívia e Equador – é palco de disputa política dentro desta Casa! Com todo o respeito que eu tenho ao Deputado Mendonça Filho, já cansei de ver aqui moção de repúdio a governos de países da América do Sul para fazer a disputa
política local.
Pessoalmente, enquanto não tiver informações precisas sobre o assunto, não vou aqui repudiar algo
sobre o que não tenho convicção de que aconteceu. Assumo um compromisso: se amanhã ficar caracterizado um processo de violência, seja pela Venezuela, pela Bolívia, pelos Estados Unidos, pela Colômbia, contra a
liberdade de qualquer Parlamentar brasileiro, eu vou votar a favor da moção. Agora, não faço o jogo político.
Entendo os Parlamentares que não querem dar continuidade a essa discussão, por considerarem que
ela não seja profícua. Entendo e respeito. Mas eu, pessoalmente, não vou basear meu processo de decisão no
Twitter do Senador Ronaldo Caiado.
Respeito pessoalmente o Senador, como respeito qualquer ser humano. Ideológica e politicamente, as
posições de S.Exa. sempre foram de combate ideológico, político, à Venezuela, à Bolívia, ao Equador, ao Uruguai e aos outros países da América Latina, com uma posição mais próxima a Washington, nos Estados Unidos.
Respeito, mas não é a minha posição. E exatamente por não ser a minha posição, enquanto eu não tiver informações precisas sobre o que aconteceu, não vou emprestar, por enquanto, meu nome a essa moção.
Mais uma vez, assumo o compromisso: se ficar comprovado que agressões aconteceram, voto “sim”. Enquanto não houver informações, eu não voto.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Para falar a favor da moção, Deputado Mendonça Filho, em seguida, Deputado Arthur Virgílio Bisneto, como Líder.
O SR. CAIO NARCIO (PSDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, independentemente da ideologia que tenha cada Deputado, cada um a favor de um país ou não, são brasileiros que foram
apedrejados.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputado Caio Narcio, por gentileza.
Com a palavra o Deputado Mendonça Filho.
O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com todo o respeito, eu lamento muito a posição do Deputado Glauber Braga, porque essa não é
uma posição partidária, essa não é uma posição ideológica.
Eu tenho respeito por todos os Parlamentares, independentemente de ser ideologicamente identificado com a minha pessoa ou não. Conceitos e situações que envolvem, por exemplo, direitos humanos não têm
ideologia. Direitos humanos são direitos humanos, independentemente do ponto de vista ideológico que se
possa abraçar na causa política. E é evidente, Deputado Glauber Braga, que a sua posição é equivocada.
Eu não estou falando aqui em nome do Senador José Agripino Maia, que está na comitiva; eu não estou
falando em nome do Senador Aécio Neves, que está na comitiva; eu não estou falando em nome do Senador
Sérgio Petecão, que não é do meu partido e está na comitiva; eu não estou falando em nome do Senador Ricardo Ferraço, que é do PMDB e está na comitiva. Todos são Parlamentares brasileiros.
Se V.Exa. estivesse na comitiva, teria, da minha pessoa, o mesmo tratamento. Se V.Exa. estivesse entrando em qualquer país do mundo que não fosse a Venezuela, representando o Parlamento brasileiro, sendo um
cidadão brasileiro, pode ter certeza de que eu subiria a esta tribuna para defender sua integridade física, seu
direito de ir e vir, seu direito de livremente se expressar, porque esses são direitos consagrados universalmente.
Não enxergar no histórico do Governo venezuelano as atitudes autoritárias, ditatoriais, bolivarianas pelo
sentido do mal é, sinceramente, não enxergar a realidade. Eu não estou tratando aqui de luta política e ideológica; eu estou defendendo preceitos democráticos, independentemente de partidos políticos.
Enalteço a posição da Deputada Jandira Feghali, enalteço a posição do Deputado Orlando Silva, enalteço a posição do Líder do Governo, José Guimarães, que usou o microfone para apoiar a moção, porque os
Parlamentares que lá estão, Deputado Glauber, não estão representando nenhum partido político, nenhum
segmento político; estão representando o Parlamento brasileiro, a sociedade e o povo brasileiro.

Junho de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 19

79

Desta maneira, vamos defender esses conceitos democráticos de liberdade de expressão, de ir e vir, que
infelizmente foram retirados de forma arbitrária por uma operação que está clara e que teve no mínimo a conivência do Governo venezuelano.
Este Parlamento tem a obrigação de se manifestar. Então, peço a aprovação pela esmagadora maioria, e,
se possível, pelo convencimento de V.Exa., pela totalidade dos membros deste Parlamento brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Concedo a palavra ao Deputado Arthur Virgílio Bisneto. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Jutahy Junior.
O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu acabei de falar
com o Senador Aloysio Nunes Ferreira, que está no Aeroporto de Caracas. Ele me informou o que já é de conhecimento público: as vias para o presídio estavam fechadas. Ele tentou ir pela via expressa, com os demais
Senadores, e essa via foi bloqueada por manifestações organizadas de militantes pró-Governo da Venezuela,
do Presidente Maduro.
Então, do que nós precisamos neste momento é de uma posição firme do Governo brasileiro, condenando essas atitudes. Essa posição inclusive possibilitará que os Senadores cheguem ao presídio, porque eles vão
tentar novamente, e isso é muito importante.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Minha pergunta a V.Exa. é a seguinte: a integridade dos Senadores está preservada?
O SR. JUTAHY JUNIOR – Sim. Está preservada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Há proteção policial a eles?
O SR. JUTAHY JUNIOR – Há proteção.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O.k.
O SR. JUTAHY JUNIOR – Mas existe a necessidade de uma manifestação do Governo brasileiro para fazer com que esta ação seja cumprida.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu já solicitei isso. Vamos fazer politicamente a nossa parte com bom senso.
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Presidente! Presidente, quero apenas 1 minuto para dizer...
A SRA. JANDIRA FEGHALI – Vamos para a pauta, Presidente! Já são 17h30min.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Vou votar a moção e vou votar a pauta.
Com a palavra o Deputado Arthur Virgílio Bisneto.
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Presidente, conversei agora com o Presidente José Agripino...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Tudo bem, Deputado Pauderney Avelino. Deixe-me dar a palavra regimentalmente a quem solicitou agora, senão fica todo mundo dizendo que... Eu permiti que comunicassem o momento presente, mas eu não posso deixar todo mundo falar aqui, senão nós vamos ficar só nesse
processo de quem fala ao telefone.
O SR. PAUDERNEY AVELINO – É apenas para dizer que estão tentando uma via para chegar...
O SR. ORLANDO SILVA – Isso, Presidente! Vamos votar a moção, Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Isso. Já se falou disso agora.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Com a palavra, para uma Comunicação de Liderança, pela Minoria, o Deputado Arthur Virgílio Bisneto.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO BISNETO (PSDB-AM. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, hoje, nós estamos ouvindo relatos de momentos difíceis pelos quais Parlamentares brasileiros, Senadores Federais, estão passando na Venezuela.
Algo tem que ficar claro neste Plenário, Deputado Glauber Braga: multidão só se junta quando há alguém
para unir essas pessoas em torno de algo. Eu não acredito em tanta coincidência assim. Não acredito que 200
manifestantes estejam, por acaso, no caminho da delegação brasileira, que foi à Venezuela em missão para visitar presos políticos que estão sendo maltratados e foram detidos arbitrariamente.
O fato é que a intervenção dos manifestantes aconteceu. O fato é que os nossos Senadores da República tiveram seu veículo agredido naquele momento, Deputado Glauber Braga. É fundamental e respeitoso que
esta Casa esqueça um pouco suas cores políticas e seu direcionamento ideológico.
Se um Deputado de algum partido de esquerda, que defende essas ditaduras, estivesse entrando, por
exemplo, nos Estados Unidos, e um agente da imigração olhasse feio para ele, eu duvido que não houvesse
escândalo neste Plenário. Eu duvido que não houvesse escândalo, repito. Haveria, porque é fácil gritar; difícil
é compreender que, acima das posições partidárias e políticas dos Senadores que estão na Venezuela, houve
agressão, houve um conluio de pessoas que agrediram e apedrejaram um carro oficial com Senadores brasileiros.
Estranha-me o posicionamento do Governo Federal. Relembro, neste momento, o caso – é bem claro o
que vou dizer – da execução dos brasileiros na Indonésia. Existe um gesto muito claro de repúdio de um go-
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verno quando chama de volta para o seu país, para explicações, o seu Embaixador em determinada localidade.
A Presidente Dilma Rousseff o fez quando foram executados os brasileiros na Indonésia.
Com certeza, alguém do Governo Federal está nos ouvindo. Presidente Dilma, chame o Embaixador
brasileiro na Venezuela! Demonstre repúdio! Seja clara em relação à posição democrática do Brasil! Não deixe
que atitudes como essa marquem, manchem, mais uma vez, as relações exteriores que o Brasil erroneamente
pratica durante o seu Governo, assim como praticou no Governo Lula. Em vez de buscar parceiros econômicos,
democracias, o Brasil se envolve com Sudão, se envolve com Venezuela, com Bolívia, se envolve com o Irã. Esse
é o resultado dessa política externa brasileira, que pouco faz pela economia e muito pouco se faz respeitar no
mundo, na ONU, pelas suas posições, que não são corretas.
Presidente Dilma, eu, da mesma forma, repudiei a execução dos traficantes brasileiros na Indonésia. Neste
caso, não são traficantes, são Senadores da República. Neste caso, tem que haver uma medida enérgica do seu
Governo, que é o Governo da maior Pátria da América Latina, é o Governo com a maior economia da América
Latina. O seu silêncio, o silêncio do seu Governo neste momento nos leva a entender que a camaradagem, a
parceria, a parceirada talvez seja mais importante do que o respeito ao direito, ao dever e às condições dos
Senadores brasileiros que foram à Venezuela averiguar um caso gravíssimo.
Sr. Presidente Eduardo Cunha, eu gostaria de parabenizar V.Exa. pela atitude de, na mesma hora, ligar
para o Ministro das Relações Exteriores. Gostaria de parabenizar o Deputado Nilson Leitão, ao lado dos Líderes
de oposição, que apresentaram uma moção de repúdio ao fato ocorrido.
Se, Deputado Glauber Braga, não está tudo elucidado para V.Exa., bastam as informações que vieram.
Nós temos que repudiar qualquer tipo de agressão. Se V.Exa. fosse agredido em qualquer país, V.Exa. me teria
nesta tribuna, neste momento, defendendo-o. São Senadores brasileiros.
Esquerda brasileira, esqueça o seu lado ideológico, vote a favor desta moção de repúdio, pelo respeito
que os nossos Senadores, o nosso Parlamento e o nosso País merecem diante do mundo, ainda mais diante de
uma republiqueta ditatorial como a do Sr. Nicolás Maduro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Vou submeter a moção à votação.
O SR. NILSON LEITÃO – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Vou submeter a moção à votação. Podemos votá-la simbolicamente, ou alguém deseja fazer orientação de bancada?
O SR. NILSON LEITÃO – Simbolicamente.
O SR. ORLANDO SILVA – Sr. Presidente...
O SR. CHICO ALENCAR – A orientação do PSOL...
O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero saber se há inscrição de minha parte quanto a essa moção.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Já foi insculpida a inscrição, Deputado Macris.
O SR. VANDERLEI MACRIS – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu não posso... Todos gostariam de falar, e eu gostaria que todos
falassem, mas, infelizmente, tenho que cumprir...
O SR. ORLANDO SILVA – Vote, Sr. Presidente!
O SR. VANDERLEI MACRIS – Eu fui o primeiro a me inscrever, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Só que o autor do requerimento tem preferência regimental.
A SRA. JANDIRA FEGHALI – Vamos votar, Sr. Presidente!
O SR. VANDERLEI MACRIS – Mas vários Deputados falaram, apesar de a minha inscrição ter sido a primeira, Sr. Presidente.
A SRA. JANDIRA FEGHALI – Vamos votar, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – V.Exa. tem uma informação para conceder?
O SR. VANDERLEI MACRIS – Eu só gostaria que V.Exa., na próxima vez, procurasse respeitar a ordem
das inscrições...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Mas o autor do requerimento... Não, eu respeitei.
O SR. VANDERLEI MACRIS – ...se V.Exa. defende o Regimento, como diz sempre.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputado, o Regimento determina que falem o autor e mais um.
O autor quis falar.
O SR. VANDERLEI MACRIS – O “mais um” fui eu, que me inscrevi, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O “mais um” já tinha falado, Deputado.
O SR. VANDERLEI MACRIS – Não é verdade.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O “mais um” foi o Deputado Glauber Braga, que tinha falado
contrariamente.
A SRA. JANDIRA FEGHALI – Vamos votar, Sr. Presidente!
O SR. VANDERLEI MACRIS – Sr. Presidente, eu peço o testemunho do Sr. Silvio Avelino.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O Deputado Glauber já tinha falado.
O SR. VANDERLEI MACRIS – Sr. Presidente, não é verdade! Eu peço o testemunho do Sr. Silvio.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Então o Deputado Glauber não falou. Está bem!
O SR. VANDERLEI MACRIS – Eu peço o testemunho do Sr. Silvio. Eu fui o primeiro a me inscrever, Sr.
Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O Deputado Glauber foi o primeiro, e o fez ao microfone.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Passa-se à orientação de bancada.
Como vota o PSOL quanto à moção de repúdio?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL, por deliberação partidária, tem um enorme respeito pelo processo da chamada Revolução Bolivariana, o que não
significa apoio incondicional a nenhum país e, muito menos, interferência na vida daquele país.
O que nós tivemos aqui, e parece que isso é absolutamente fidedigno, com comprovação oficial – entendo e valorizo as preocupações do Deputado Glauber Braga —, é que essa comitiva de Senadores brasileiros
sofreu uma manifestação de origem que ninguém pode aqui precisar, e houve algumas pedras na van que eles
ocupavam. E eles, por decisão própria, retornaram ao aeroporto.
A moção do Parlamento, que invoca o respeito a Parlamentares, está enxuta, não acusa governo, nem
leniência de embaixador, nem nada. Ela fala apenas do respeito devido a uma comitiva parlamentar.
Sr. Presidente, nesse sentido, a moção do Parlamento diz que os Parlamentares, em missão no exterior,
devem ser bem acolhidos e bem tratados. Inclusive, todos testemunharam que a polícia venezuelana lhes deu
a proteção adequada.
Nós comungamos dessa moção.
O SR. NILSON LEITÃO – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PPS?
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria trazer
aqui uma lembrança, porque estou vendo muitos que lutaram conosco contra a ditadura brasileira. Naquela
época, sofríamos restrições e achávamos importante quando qualquer autoridade internacional protestava
contra os abusos e as arbitrariedades que internamente eram cometidas no País. Eu estou vendo muitos que
estavam conosco na Frente Democrática e que resistiram à ditadura.
Aprendi muito. Temos toda a nossa história vinculada ao Movimento Comunista Internacional. Defendíamos a ditadura do proletariado. Aprendemos na prática, na vivência, aqui no Brasil, lutando contra uma ditadura que torturava, matava e exilava cidadãos brasileiros.
Não podemos imaginar que ele, porque é um ditador que tem alguma semelhança com uma ideologia
qualquer, receba de Parlamentar que lutou contra a ditadura brasileira nenhum beneplácito. Tem que ser combatida qualquer ditadura. E a moção deve ser, inclusive, mais dura do que está.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PMDB, Deputado Carlos Marun?
O SR. CARLOS MARUN (Bloco/PMDB-MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB, Sr. Presidente,
entende que a nota não faz juízo antecipado de valor, mas, diante da realidade e diante da evidência da existência da agressão, repudia de forma veemente o ocorrido.
Então o PMDB vota “sim”, a favor da moção, e faz um apelo no sentido de que seja de todas as formas
garantida a integridade física dos Senadores que, em missão oficial, estão hoje na Venezuela sofrendo esse
constrangimento.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Alguém mais quer orientar a bancada?
O PT quer orientar a bancada? (Pausa.)
Como vota o PSDB?
O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB vota
favoravelmente à moção.
Essa posição do PSDB se dá exatamente num momento dramático da vida democrática do País.
Quando um movimento organizado na Venezuela agride Senadores brasileiros, que, como quaisquer
outros cidadãos brasileiros, devem ser defendidos por este Parlamento, pratica uma ação na direção contrária
à democracia naquele país. E, se não tomarmos providência, será uma vergonha para o Brasil.
Este Parlamento, com esta moção, dá uma demonstração clara de repúdio ao ocorrido. Presidentes de
partidos, Senadores brasileiros estão sendo agredidos na Venezuela.
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Por isso, a posição do PSDB é favorável à moção.
E, mais do que isso, como integrante do Parlamento Latino-americano, acabo de fazer contato com o
Senador Flexa Ribeiro, e faremos uma moção de repúdio também na primeira reunião do Parlamento Latino-Americano, que será realizada em agosto.
Esta é a posição do PSDB: a favor da moção de repúdio à agressão sofrida pelos brasileiros na Venezuela.
Muito obrigado.
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Bloco PRB? (Pausa.)
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, o Democratas...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu vou chamar na ordem, por favor.
Como vota o PSD? (Pausa.)
Como vota o Bloco PRB?
O SR. CELSO RUSSOMANNO (Bloco/PRB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, os Parlamentares da Venezuela, durante todas as reuniões em que se discutia a introdução desse país no MERCOSUL,
garantiram que os países integrantes do bloco poderiam fiscalizar o exercício da democracia dentro daquele
país. E foi nessas condições que este Parlamentar, hoje Líder do PRB e do Bloco, endossou e votou favorável à
participação da Venezuela no MERCOSUL.
Sr. Presidente, nós pensávamos que poderíamos fiscalizar o exercício da democracia, mas logo em seguida já não vimos mais isso, porque a Oposição daquele país declarava não ir às eleições para a garantia da
democracia. O que nós vimos foi a Oposição se retirar das eleições da Venezuela, não participar do pleito, e a
eleição aconteceu só com membros simpáticos ao Governo. Daí para frente, Sr. Presidente, nós não conseguimos mais fazer com que houvesse, de fato, democracia.
Então, o repúdio é bem-vindo, porque a garantia aos Parlamentares brasileiros é o mínimo que aquele
país deveria dar.
Conhecendo como eu conheço aquele país, por várias visitas ao Parlamento Latino-americano e ao MERCOSUL, sei que as coisas acontecem orquestradas lá. Eu não tenho dúvida nenhuma de que essa agressão foi
orquestrada para que os Parlamentares brasileiros não tivessem êxito no que foram fazer lá.
Portanto, nós somos favoráveis à moção.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PSD?
O SR. ROGÉRIO ROSSO (PSD-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSD, Sr. Presidente, se solidariza, como quase todos os partidos desta Casa, com os Senadores pelo fato que ocorreu. Nós também temos
um Parlamentar junto à comitiva, o nosso Senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre.
Reitero que a convocação do Ministro se faz necessária, mas de forma respeitosa – somos um partido
da base do Governo. Quando se fala em convocação de Ministro, sempre se pensa ser uma coisa pejorativa ou
negativa. Muito pelo contrário!
Sr. Presidente, nós já estamos há 1 hora e meia, com toda a razão, discutindo um tema que hoje deixou o
Parlamento com a missão de defender não só os nossos políticos que lá estão, mas a soberania do povo brasileiro.
Portando, o PSD, com toda a convicção, mantendo a convocação do Ministro das Relações Exteriores,
vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PR?
O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PR-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Venezuela é um país vizinho com o qual o Brasil mantém relações diplomáticas e relações comerciais, já que participa com o Brasil de um bloco comercial. Ou seja, nós temos toda a legitimidade do mundo para fiscalizar e
procurar saber se a Venezuela é um país que tem estabilidade democrática, estabilidade econômica e respeita
os seus vizinhos.
É inadmissível que Senadores brasileiros – ou qualquer cidadão brasileiro – que estejam lá numa missão
sofram qualquer tipo de agressão. Nenhum brasileiro, muito menos o Parlamento brasileiro, pode concordar
com os procedimentos que estamos acompanhando na Venezuela. Não se pode concordar com isso.
Portanto, o PR apoia a moção que hoje se apresenta na Câmara e manifesta toda solidariedade aos Senadores que se encontram naquele país. Esperamos que eles concluam a sua missão, que voltem ao Brasil,
que façam o relato de seu trabalho e que obviamente os nossos diplomatas também deem suas explicações.
Por isso, o PR vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PSB?
O SR. RODRIGO MARTINS (PSB-PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSB entende
que todos os Senadores lá representam também o povo brasileiro e se solidariza com todos os Senadores que
estão na comitiva.
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Também entendemos que isso poderia acontecer com qualquer um de nós, inclusive Deputados. Então,
nós lamentamos esse triste episódio e votamos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Democratas?
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é fato notório que a Venezuela é uma ditadura disfarçada numa tênue democracia, mas o que mais nos causa espécie
é a leniência do Governo brasileiro para com essa ditadura de esquerda na América do Sul.
Como representantes do povo brasileiro, não podemos admitir uma agressão a um cidadão brasileiro,
a qualquer cidadão brasileiro, muito menos aos oito Senadores da República brasileira que foram à Venezuela
prestar solidariedade e ver as condições em que se encontram presos políticos – Prefeitos, Deputados, Senadores – de uma ditadura que manda prender e, depois, não quer saber o que vai acontecer.
Aqui recebemos as esposas desses políticos. Motivados por essas senhoras, os Senadores brasileiros foram até a Venezuela prestar solidariedade e dizer que o Parlamento brasileiro não concorda com a atitude do
Governo brasileiro, que o povo brasileiro não concorda com essa atitude.
Prestamos nossa solidariedade, portanto, aos Senadores que foram numa missão política, mas, sobretudo, numa missão humanitária.
Por isso, o nosso voto é “sim”, em repúdio tanto a essa atitude do Governo venezuelano quanto à omissão do Governo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PDT?
O SR. ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós temos absoluta compreensão de que a moção, da maneira como foi enxugada, será aprovada por unanimidade na Casa.
Queríamos apenas ressaltar que não cabe a nós, Parlamentares brasileiros, ficar chamando repúblicas vizinhas ou qualquer outro país do mundo de republiquetas. Nós temos que ter respeito pelo povo venezuelano,
temos que ter respeito pelo povo sudanês, pelo povo boliviano, por todos os povos do nosso planeta. Afinal,
o Brasil também é de uma região injustamente situada e economicamente desprivilegiada.
Assim como fizemos na reunião do BRICS, devemos ser solidários com os países que veem no Brasil um
exemplo de democracia que tem vontade de crescer e de ter a vanguarda.
Sr. Presidente, com todo o respeito por quem utilizou o termo “republiqueta”, peço que não o utilize
mais. O termo correto é República da Venezuela. Podemos até ter divergência com o governo que lá está, mas
a República da Venezuela merece ser respeitada. Os povos latino-americanos precisam ser respeitados, principalmente por nós, que vivemos em uma democracia, que podemos questionar governos, mas absolutamente
não podemos questionar a democracia em que vivemos.
Se queremos democracia para os outros povos amigos e irmãos da nossa América Latina, precisamos
respeitar esses países.
Sr. Presidente, o PDT vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Solidariedade?
O SR. ZÉ SILVA (SD-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós sabemos que os atos
e os gestos humanitários, assim como os atos de tirania, não têm fronteiras.
Neste Parlamento nós não poderíamos colocar, em nenhum momento, as diferenças das trincheiras democráticas em que nós militamos acima dos interesses do povo brasileiro. São Senadores da República que
estão indo prestar um gesto de solidariedade, porque o mundo hoje não admite mais ditadura nem qualquer
ato que vá contra as pessoas e que não seja humanitário.
Por isso, o nosso partido – o nome já diz, com toda a legitimidade, que é o Solidariedade – quer ser solidário aos Senadores e a qualquer brasileiro que atravessar as nossas fronteiras, principalmente se estiver num
ato de paz em favor de presos políticos – prisão política não se pode mais admitir no século XXI.
Eu pude ver, Presidente, a habilidade de V.Exa. para que esta moção não afrontasse nenhum interesse nem
fosse de encontro à democracia e à convivência harmônica entre os povos. Eu acho que nós temos que estar em
vigília para garantir que o povo brasileiro tenha a voz forte em defesa da democracia e da nossa solidariedade.
Por isso o Solidariedade vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PCdoB?
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, todos nós
sabemos qual é a luta político-ideológica que está estabelecida aqui. Todos nós sabemos o pensamento e a
forma como cada um encara a relação política dos Estados, a autonomia dos povos e como nos relacionamos
com a luta política de outros países. Todo mundo aqui sabe.
Até aqui, eu acho a informação sobre esse caso extremamente nebulosa. Não sei se a visita foi marcada,
se não foi marcada, se o país chamado Venezuela sabia da visita. Eu não tenho informações de como o pro-
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cesso se deu. O que importa é que não devemos nos imiscuir numa situação de conflagração e de luta política
aguda como a que há hoje na Venezuela.
Eu fico pensando em visitar uma cadeia norte-americana sem avisar. Eu quero ver como seremos recebidos nos Estados Unidos.
No entanto, Sr. Presidente, trata-se – e a nossa posição em relação a isso é muito clara – de uma moção
que eu sei já foi desbastada por V.Exa., retirando determinados conteúdos. Nela permanece apenas a nossa
indignação com a agressão.
Como se trata de Parlamentares brasileiros e nós somos do Parlamento brasileiro, o PCdoB concorda em
votar a moção, mas isso não retira de nós a nossa demarcação clara de posição em defesa da autonomia da
Venezuela para fazer críticas à forma como os Senadores viajaram. Inclusive o Governo brasileiro deu o avião,
a polícia venezuelana aguardava os Senadores para proteção, e o Embaixador estava lá. Então, não houve essa
agressão aberta, muito menos do Governo brasileiro ou da Chancelaria.
Nós votaremos a favor da moção e da integridade dos Parlamentares, mas não concordamos com o viés
ideológico de quem propõe essa gritaria e esse repúdio.
Então, o PCdoB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PROS?
O SR. DOMINGOS NETO (PROS-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a importância da
política de direitos humanos para o nosso País é tanta que, conforme o art. 5º, § 3º, da Constituição, todos os tratados de que somos signatários têm tamanho supralegal, podendo até ser equiparados a emendas constitucionais.
Como pode o Brasil, que tem esse tipo de dispositivo na sua Constituição e é a maior democracia deste
continente, ser omisso em relação aos diversos crimes contra os direitos humanos que ficam claramente expostos pelo governo da Venezuela?
Não podemos, Sr. Presidente, achar que é só política partidária de A e de B que está colocada nessa
questão. V.Exa. disse que entrou em contato com o Presidente da Assembleia de lá para que pudesse receber
os Parlamentares. Notadamente, a minha colega Líder, Deputada Jandira Feghali, disse aqui que não houve
comunicação. Houve, inclusive, comunicação do Presidente desta Casa.
Agora, numa situação como esta, onde diversas foram as restrições, se tentou de tudo para que o Brasil
não fizesse esse tipo de movimento. Inclusive, tentou-se desmerecer o movimento feito pelos Senadores, dizendo que eles têm apenas interesse político.
Está aqui falando o Líder de um partido que não apoiou o Senador Aécio Neves, que apoiou a Presidente
Dilma Rousseff, mas acha que o Brasil não pode ser omisso na sua missão como protagonista da maior democracia da América do Sul.
Portanto, somos a favor da moção que hoje está fazendo a Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PV?
O SR. EVANDRO GUSSI (PV-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vivemos hoje, no
Parlamento brasileiro, especialmente na Câmara dos Deputados, um momento de grande altivez em relação
a um tema importantíssimo, capaz, inclusive, de construir um profundo consenso para além das divergências
políticas, das divergências ideológicas.
Deputados, aqui, se ressentem de não ter informações suficientes do que ocorre na Venezuela. Isso acontece porque lá não há imprensa livre. Isso acontece porque lá não há órgãos internacionais de imprensa que
poderiam noticiar ao vivo casos como esse. Isso é coerente com o regime ditatorial, se não totalitário; inclusive,
um totalitarismo coerente com a visão de Estado, de pessoa, que hoje se desenrola na Venezuela.
Nós, hoje, dependemos do Twitter para obter informações da Venezuela, porque lá não há imprensa livre nem liberdade, em todas as dimensões da sociabilidade humana. É por isso que dependemos do Twitter. E
pobre do Twitter daqui para frente, porque, pelo Twitter, ainda foi avisada essa agressão gratuita.
E não há que se falar aqui em questões de autonomia. Um país que quer fazer parte do MERCOSUL se
obriga à cláusula democrática. Se há uma conflagração entre aqueles que desejam a liberdade e aqueles que
desejam a ditadura do proletariado, não poderia esse país fazer parte do MERCOSUL. Essa que é a verdade.
Por isso, Sr. Presidente, o PV, que não é partido do Governo, mas que não é de oposição, um partido independente, se solidariza com essa altiva atitude do Parlamento brasileiro, da Câmara dos Deputados, e vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota a Minoria?
O SR. MORONI TORGAN – Parece que o PT quer se manifestar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O PT, então, por gentileza, Deputado Ságuas Moraes.
O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota “sim”,
mas gostaríamos de deixar claro que, na semana passada, quando nós votamos alguns acordos internacionais
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aqui, houve muitas falas discriminando a Bolívia, discriminando outros países menores e mais pobres, questionando a autonomia de determinados países.
Nós entendemos que temos que respeitar a soberania de cada povo, temos que respeitar a diferença de
cada povo. Não podemos simplesmente dizer “sim” para os países ricos, mesmo os países totalitários.
Há países ricos com regimes totalitários, ainda neste momento, e não vejo nenhum repúdio aqui por
parte de alguns membros deste Parlamento. No entanto, quando se trata de países pobres, de países que estão
tentando garantir a sua soberania, muitas vezes há preconceito e discriminação nesta Casa.
Nós vamos votar “sim” por entender que os Parlamentares foram impedidos, não pelo Governo, mas por
uma manifestação – sabe-se lá como foi essa manifestação —, do seu direito de ir e vir.
Então, nesse sentido, por entender que os Parlamentares deverão ter o direito de ir e vir, como qualquer
cidadão, em qualquer parte do mundo, o PT vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota a Minoria?
O SR. MORONI TORGAN (DEM-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, outro país rico
totalitário que eu conheço é a China. Deve ser isso que estão falando.
Quero fazer uma análise profissional, Sr. Presidente, porque acho que não temos o direito de ser amadores.
A partir do momento em que um país aceita uma delegação de oito Senadores de outro país, ele faz
toda uma inspeção nas vias em que aqueles Senadores vão passar, faz todo um trabalho de informação e contrainformação, coloca o devido aparato para dar tranquilidade àquelas autoridades. Isso é o que nós fazemos
no Brasil. Inclusive, nunca houve nenhum incidente dessa natureza, por causa disso.
Não acredito, Sr. Presidente, que a Venezuela seja tão amadora assim de deixar a delegação brasileira ir
direto para o conflito. Profissionalmente, era para eles terem previsto todas as rotas, era para eles terem posto
segurança em todas as rotas.
Outra coisa inadmissível, que está passando batido aqui: quando um Embaixador está com oito Senadores, não é para o Embaixador ir num carro e os Senadores em outro, não. A principal tarefa do Embaixador é
cuidar justamente da incolumidade física daquelas autoridades brasileiras que lá estão. Isso é totalmente inadmissível. Tem que haver uma manifestação de repúdio desta Casa à atitude do Embaixador também. Como é
que o carrinho do Embaixador saiu todo bonitinho, enquanto o carro das autoridades foi apedrejado? (Palmas.)
Nós não somos ingênuos para não saber que o Exército da Venezuela deveria ter feito uma ação para
proteger as autoridades brasileiras. E eles têm conhecimento suficiente. Quando é para cassar aqueles que são
de oposição, eles têm competência; para defender os Senadores brasileiros, eles mostraram um amadorismo
de dar pena, Sr. Presidente.
Por isso, votamos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Governo?
O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, o Governo vota “sim”.
Muito rapidamente, quero informar à Oposição e ao Parlamento que, até para o retorno – é bom eles se
informarem direito, Deputado Moroni – ao presídio, o Governo brasileiro, via Embaixada, está tentando outro
acesso.
Portanto, não tentem transformar uma questão que não tem nada a ver com o Governo da Venezuela
em uma questão política, para evitar que nós entremos no debate sobre o PL da desoneração.
Não tem problema, Sr. Presidente. Até porque seria muito bom que... Vemos tantos Deputados aqui pedindo que haja democracia – e eu respeito muito aqueles que lutaram contra a ditadura —, mas existe muita
gente que fica, agora, no microfone, falando em democracia, e que serviu tanto ao regime militar na época da
ditadura militar, que ficamos, às vezes, até espantados.
Portanto, Sr. Presidente, faço este registro de que os Senadores, os Parlamentares estão sendo protegidos. Não há risco nenhum. Falei com o Deputado Jutahy...
(Desligamento automático do microfone.)
O SR. JOSÉ GUIMARÃES – Portanto, o Governo brasileiro está garantindo toda a integridade física dos
Parlamentares que estão na Venezuela.
O Governo vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. RUBENS BUENO – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Tem a palavra o Deputado Rubens Bueno.
O SR. RUBENS BUENO (PPS-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 15 segundos.
O Presidente do Senado, Renan Calheiros, acaba de emitir uma nota – ele a leu da mesa do Senado – sobre
as hostilidades, as intimidações, as ofensas e o apedrejamento do veículo onde estão os Senadores brasileiros.
Diz ela:
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“As democracias verdadeiras não admitem conviver com as manifestações incivilizadas e medievais.
Elas precisam ser combatidas energicamente para que não se reproduzam.”
Essa é a nota do Senador Renan Calheiros.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Antes da votação da moção de repúdio, eu vou fazer alguns comunicados à Casa.
A sessão, com a sua prorrogação, vai terminar daqui a pouco, e eu não vou prorrogá-la.
Nós sabemos das dificuldades da semana que vem, e a Presidência vai manter o compromisso que assumiu com os Líderes do, digamos assim, não cômputo das ausências, da justificativa das ausências dos Parlamentares da Região Nordeste. Porém, a pauta será a normal.
Nós vamos, na terça-feira e na quarta-feira, até as 19 horas, conforme compromisso assumido no Colégio de Líderes. Haverá as justificativas das ausências dos Parlamentares da Região Nordeste, aceitas. A partir
das 19 horas de quarta-feira, as justificativas já serão... Outras justificativas serão computadas como falta ou
não, mas a pauta de trancamento que existe, ou que possa existir no dia, será normal, mesmo na terça-feira,
na quarta-feira e na quinta‑feira. Então...
O SR. MENDONÇA FILHO – Sr. Presidente, preciso de uma informação. E na quinta-feira, como é que fica?
O SR. AFONSO HAMM – Presidente...
O SR. DOMINGOS SÁVIO – Eu não consigo entender...
O SR. MENDONÇA FILHO – Eu sou Deputado...
O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu não consigo entender
por que apenas a Região Nordeste. Eu acho até que não deveria ser para ninguém.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Foi o acordo feito no Colégio de Líderes.
O SR. DOMINGOS SÁVIO – Sr. Presidente, eu não consigo entender um acordo que passa por cima de
Regimento, de regra, de isonomia. São João é São João de norte a sul!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Acordo é para isso. Acordo é acordo. Eu vou submeter a moção
à votação.
O SR. DOMINGOS SÁVIO – Minas Gerais comemora São João. Eu virei trabalhar. Agora, ou esta Casa submete uma regra aos 513 Deputados ou esta não é uma Casa democrática. (Apupos no plenário.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Pois não. O.k. V.Exa. reclame com o seu Líder, que fez o acordo.
O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu só queria
fazer uma indagação. Com relação à pauta da próxima semana, na terça-feira...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Na quarta-feira e na quinta‑feira, o Projeto de Lei nº 863 estará
na pauta.
O SR. MENDONÇA FILHO – Quarta e quinta...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Estará na pauta o Projeto nº 863.
O SR. RODRIGO MAIA – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Pois não, Deputado Rodrigo Maia.
O SR. RODRIGO MAIA (DEM-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Os Deputados do Norte também
têm festa junina e estão pedindo também que...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O acordo do Colégio de Líderes foi para a Região Nordeste.
O SR. NILSON LEITÃO – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Em votação a moção de repúdio.
REQUERIMENTO Nº 2218 DE 2015
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, ouvido o Plenário, seja registrado nos Anais
desta Casa e publicado nos órgãos de comunicação do Congresso, Moção de Repúdio ao tratamento
que a comitiva de Senadores brasileiros em missão oficial à Venezuela está recebendo. Os Senadores
foram em missão humanitária para verificar a situação de presos que estão sendo covardemente
agredidos naquele país.
Respeitosamente,
Sala das Sessões, 18 de junho de 2015.
Nilson Leitão, 1º Vice-Líder do PSDB; e Mendonça Filho, Líder do Democratas.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Os Srs. Parlamentares que a aprovam permaneçam como se
acham. (Pausa.)
APROVADA. (Palmas.)
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O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – V.Exa. pode impor aos Líderes, não a mim. E não impõe ao Brasil, não muda o Regimento desta Casa, não tira o princípio de isonomia da
Constituição. Não aceito isso! Que fique claro!
O SR. ESPERIDIÃO AMIN – Sr. Presidente, só peço a V.Exa. para repetir. Na quarta e na quinta...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – V.Exa. não aceita, tudo bem. Reclame com seu Líder.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN – Sr. Presidente, quarta e quinta...
O SR. NILSON LEITÃO – Sr. Presidente, o PSDB...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputado Nilson Leitão.
O SR. NILSON LEITÃO (PSDB-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu só quero convidar todas as
Lideranças, todos os Deputados para nos acompanhar até o Ministério das Relações Exteriores neste momento. O Presidente Eduardo Cunha já entrou em contato e já está marcado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Gostaria de saber quais são os Parlamentares escolhidos por
V.Exas. para compor a Comissão; além dos Líderes, é claro.
O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG) – Verificação, Sr. Presidente.
O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE) – Verificação, Presidente. Muitos Deputados aqui querem votar
contra a moção.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Não. Já proclamei o resultado.
O SR. CAIO NARCIO – Sr. Presidente, eu queria só manifestar...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputado Narcio, um momento, por favor. Não dá...
O SR. SILVIO COSTA – Mande para a Venezuela o Domingos.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Qual é o Parlamentar que vai representar o PSDB? (Pausa.) Nilson
Leitão? (Pausa.) O representante oficial. O Líder vai como o quê? (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Antonio Imbassahy.
O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PSDB-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Quem vai representar é
o nosso Líder, Deputado Nilson Leitão.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Nilson Leitão. Do Democratas quem vai?
O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu vou, Presidente, com o
Deputado Mandetta. O Deputado Mendonça Filho e o Deputado Mandetta.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu estou constituindo a comissão: Nilson Leitão, Mendonça Filho,
Arthur Virgílio, como Líder da Minoria...
O SR. RODRIGO MAIA (DEM-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – E o Deputado Glauber, que precisa de mais informações, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Bruno Araújo...
O Partido dos Trabalhadores vai mandar quem? (Pausa.) O Partido dos Trabalhadores vai enviar alguém?
O SR. SÁGUAS MORAES – Estamos verificando aqui ainda, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Do PMDB vai o Deputado Osmar Terra...
O SR. CARLOS MARUN (Bloco/PMDB-MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Do PMDB vai o Deputado Osmar Terra.
O SR. ROGÉRIO ROSSO (PSD-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Senador Petecão, do PSD, estava lá, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO MAIA (DEM-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Deputado Glauber precisa de
mais informações, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O Deputado Zé Silva, do Solidariedade.
O SR. SÓSTENES CAVALCANTE (PSD-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero
sugerir que o PT mande o Deputado Pimenta, que é Presidente da Comissão de Direitos Humanos. Nada mais
justo que seja o Deputado Pimenta.
O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Deputado Zé Geraldo votou com o
seu partido na votação anterior.
O SR. NILSON LEITÃO (PSDB-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Convido os Deputados do PSDB
a nos acompanharem ao Salão Verde.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O Deputado Sóstenes, é isso?
O SR. ROGÉRIO ROSSO (PSD-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Deputado Sóstenes Cavalcante, do PSD.
O SR. SÓSTENES CAVALCANTE – Do PSD.
O SR. FELIPE MAIA (DEM-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado Felipe
Maia vai acompanhando o Democratas, se V.Exa. quiser anotar.
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O SR. SÓSTENES CAVALCANTE (PSD-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu quero sugerir o nome
do Deputado Pimenta, pelo PT, porque ele é Presidente da Comissão de Direitos Humanos. Acho justíssimo
que o Deputado Pimenta venha conosco nessa comitiva.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – É problema do PT escolher. O PT designou alguém? (Pausa.)
O SR. CÉSAR MESSIAS (PSB-AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pelo PSB, o Deputado Glauber.
O SR. HÉLIO LEITE – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Oficialmente designado, pode acompanhar. Mas eu vou designar
uma comissão. Tem que haver um ato designando.
O SR. CÉSAR MESSIAS – O PSB indica o Deputado Glauber.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O Deputado Glauber. O.k.
O SR. FELIPE MAIA (DEM-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para acompanhar o
Deputado Mandetta e o Deputado Mendonça Filho, o Deputado Felipe Maia vai pedir informações...
O SR. NILSON LEITÃO (PSDB-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Líder da Minoria, Bruno Araújo, e o Deputado Imbassahy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputado, qualquer um pode acompanhar. Oficialmente, a comissão será formada pelos nomes que os partidos estão escolhendo.
O SR. FELIPE MAIA – Mas eu irei, porque eu tenho informações de Senadores que estão lá, e eu quero
reportar essas informações ao Ministério.
O SR. NILSON LEITÃO – Sr. Presidente...
O SR. GLAUBER BRAGA (PSB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria compreender. O meu
nome foi indicado para quê? Para falar com a Embaixada? É isso?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Para acompanhar a comissão ao...
O SR. GLAUBER BRAGA – Para falar com o Ministro das Relações Exteriores?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Isso.
O SR. GLAUBER BRAGA – Vou com gosto.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Pois não.
O SR. NILSON LEITÃO – Presidente Eduardo Cunha...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O.k.?
O PT, se quiser, indica depois.
O SR. DOMINGOS NETO (PROS-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PROS indica
o Deputado Beto Salame.
O SR. NILSON LEITÃO (PSDB-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Do PSDB, o Líder Nilson Leitão,
o Deputado Imbassahy e o Líder da Minoria, Deputado Bruno Araújo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Bruno Araújo. O.k.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN – O Deputado Bolsonaro quer ir.
O SR. LELO COIMBRA – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Pois não.
O SR. LELO COIMBRA (Bloco/PMDB-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Antes de dar como encerrada a sessão, eu queria solicitar que fosse dada como lida uma manifestação de parabéns à atitude do Vaticano, que hoje lançou uma encíclica sobre o meio ambiente, com grande repercussão mundial, colocando o
Vaticano no cenário da defesa do meio ambiente mundial.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, utilizo esta tribuna para destacar a postura cada vez mais admirável do Papa Francisco. Na Jornada Mundial da Juventude, ocorrida no Rio de Janeiro, em 2013, Sua Santidade
já tinha feito um pedido aos jovens: sejam revolucionários. O Papa nos falou de como o bem-estar coletivo
precisa estar acima dos egoísmos pessoais. Agora, o Pontífice chama atenção para um assunto que deveria
ser prioridade em todas as agendas atuais, uma problemática multidisciplinar que afeta a todos: o meio ambiente. E não se trata de um problema isolado, de uma região ou de um país. Acredito que o primeiro passo
é mudarmos nosso olhar sobre o tema. Falar de meio ambiente não é falar apenas de florestas, nascentes ou
preservação da fauna, que são de extrema importância. Mas falar em meio ambiente é, principalmente, falar
de nós, seres humanos, que somos, sem sombra de dúvidas, os principais responsáveis pela situação a que
chegamos, com um planeta em colapso.
Um problema global como esse requer o empenho de um líder global, que seja capaz de impactar e
engajar diversas culturas, crenças e raças em prol de um único objetivo: construir um mundo mais justo e sustentável. Amanhã, o Vaticano deve divulgar uma encíclica sobre o meio ambiente, escrita pelo Papa Francisco.
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O Papa, que vem se tornando um líder global inconfundível, é certeiro em suas colocações. Acusa o homem de ser o principal responsável pelo aquecimento do planeta e condena duramente os países mais ricos
que resistem em adotar medidas para reduzir as emissões de carbono. Francisco cita a Amazônia como um dos
pulmões do planeta e classifica como prioritário o fim da miséria e o desenvolvimento social dos habitantes de
países mais pobres. O Pontífice ainda faz duras criticas ao poder econômico e alerta que a escassez de algumas
riquezas naturais pode provocar outras guerras.
Eu, na qualidade de Vice-Presidente da Comissão de Educação, defendo que temos que avançar na manutenção e ampliação das informações na perspectiva da educação, no âmbito ambiental, econômico e social.
Participei ontem, em Vitória, minha cidade, no Espírito Santo, do II Congresso para Cidades Sustentáveis,
onde defendi que precisamos focar em soluções e trabalhar a responsabilidade compartilhada entre Governo
Federal, Estadual e Municipal e buscar fontes precisas e permanentes de financiamento.
Era o que tinha a dizer.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu peço que
seja dado como lido o meu pronunciamento.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no dia 20 de junho, o Município de Floresta, no Sertão de Pernambuco, comemora o aniversário de sua emancipação política. Essa bela cidade fica distante 433 quilômetros da
Capital pernambucana, Recife. A cidade é o ponto de partida do Eixo Leste da Transposição do Rio São Francisco.
A região era primitivamente ocupada por uma aldeia indígena, catequizada pelas primeiras missões dos
jesuítas e capuchinhos franceses.
Floresta teve início no século XVIII, nas fazendas Curralinho e Paus Pretos, mas foi na Fazenda Grande,
à margem direita do Rio Pajeú, que teve início a povoação de Floresta. Na segunda metade do século XVIII,
a fazenda servia de curral temporário para o gado que vinha da Bahia abastecer os engenhos de açúcar pernambucanos.
Em torno do oratório particular, erguido em 1777, que viria a ser depois a Capela do Senhor Bom Jesus
dos Aflitos, surgiu o povoado de Fazenda Grande. O proprietário da Fazenda Grande e sua esposa, D. Joana de
Souza Silveira, doaram suas terras ao Bom Jesus dos Aflitos, em 1778, no cartório de notas da Fazenda Riacho
do Navio. A proximidade com os Rios Pajeú, São Francisco e o Riacho do Navio, aliada ao espírito de cristandade, atraiu o povo para o local. Em poucos anos, o povoado de Fazenda Grande foi elevado à categoria de Vila,
em 31 de março de 1846, por meio de projeto que se tornou lei – Lei Provincial nº 153 —, apresentado pelo
representante de Flores, Município também banhado pelo Rio Pajeú, do qual foi desmembrado.
Em 1849, como sanção por sua participação ativa na Revolução Praieira, a Vila da Floresta foi incorporada
ao povoado de Tacaratu; contudo, em 1864, o Termo da Comarca foi restaurado.
Ainda como vila, Sr. Presidente, e com o advento da República, Floresta teve como primeiro prefeito o
Tenente-Coronel Fausto Serafim de Souza Ferraz, que assumiu em 1892. Em 20 de junho de 1907, através da
Lei Estadual nº 867, foi elevada à categoria de cidade. Após quatro dias, foi criada a “Sociedade Progressista
Arborizadora” pelos florestanos João Gomes Barbosa e Alfredo Barros, tendo sido João Gomes Barbosa identificado por Álvaro Ferraz, em seu livro comemorativo do cinquentenário da cidade, como o Pai dos Tamarindos.
Em 1897 foi construída a Igreja Matriz, onde hoje é a Catedral do Bom Jesus, e para lá foi transferida a imagem
do Padroeiro, ficando a igreja primitiva, monumento de história e de fé, sob o patrocínio de Nossa Senhora do Rosário.
Floresta foi sede da Primeira Diocese do Sertão Nordestino, criada em 1910. Compunha-se de 18 paróquias: Exu, Ouricuri, Petrolina, Granito, Leopoldina (atual Parnamirim), Salgueiro, Boa Vista, Cabrobó, Belém do
São Francisco, Floresta, Vila Bela (atual Serra Talhada), Belmonte, São José do Egito, Triunfo, Flores, Afogados da
Ingazeira, Alagoa de Baixo (atual Sertânia) e Tacaratu. O primeiro bispado sertanejo foi exercido por D. Augusto
Álvaro da Silva (Cardeal Primaz da Bahia), de 29 de novembro de 1911 a 8 de setembro de 1915.
O Município de Floresta figura proeminentemente no Estado de Pernambuco pela sua liderança no tamanho de seu rebanho de caprinos e ovinos (um dos maiores do País). Floresta também é um dos maiores
produtores de tomate e melancia.
O clima do Município é o clima semiárido, do tipo Bsh. Os verões são quentes e úmidos. É nesse período que praticamente quase toda a chuva do ano cai. Os invernos são mornos e secos, com a diminuição de
chuvas; as mínimas podem chegar a 15ºC. As primaveras são muito quentes e secas, com temperaturas muito
altas, que em que algumas ocasiões podem chegar a mais de 41ºC.
Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e do Laboratório de Meteorologia de
Pernambuco (LAMEPE/ITEP), entre 1980 a 2012, a temperatura mínima já registrada em Floresta foi de 14,0ºC,
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ocorrido em julho de 1980. Já a máxima foi de 41,3ºC, observada em novembro de 2007. O maior acumulado
de chuva já registrado na cidade em 24 horas foi de 104,0 mm, registrado no dia 8 de dezembro de 2010.
O Município, Sr. Presidente, localiza-se na unidade ambiental da depressão sertaneja, com relevo suave
a ondulado. A parte mais alta do Município chega a 1.065 metros acima do nível do mar. A vegetação do Município é composta por caatinga hiperxerófila e com trechos de Mata Atlântica. A Reserva Biológica da Serra
Negra é a primeira reserva biológica do Brasil, sendo instituída pelo Decreto nº 28.348, de 7 de junho de 1950,
com uma área de 1.100 hectares e 5 quilômetros de extensão. A sua natureza exuberante, inclusive com algumas espécies vegetais típicas da Região Amazônica, foi estudada por importantes pesquisadores, entre eles o
Prof. Vasconcelos Sobrinho.
Segundo o Censo 2013, do IBGE, Floresta possui uma população de 31.088 habitantes, distribuídos numa
área de 3.644,168 quilômetros quadrados (sendo o segundo maior Município pernambucano em extensão territorial), tendo, assim, uma densidade demográfica de 8,04 habitantes por quilômetro quadrado.
O Poder Executivo do Município é exercido por Rosângela de Moura Maniçoba Novaes Ferraz, do meu
partido, o PSB. Segundo dados sobre o Produto Interno Bruto dos Municípios, divulgado pelo IBGE, referente
ao ano de 2011, a soma das riquezas produzidas no Município é de 305.239 milhões de reais – 37º maior do
Estado, sendo o setor de serviços o mais representativo na economia florestana, somando 209.107 milhões.
Já os setores industrial e da agricultura representam 36.259 milhões e 16.518 milhões, respectivamente. O PIB
per capita do Município é de 10.299,96 mil reais – 16º maior do Estado.
A todos os moradores de Floresta e seus dirigentes, meus cumprimentos pela passagem do aniversário
de sua emancipação.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO
O SR. DR. JORGE SILVA (PROS-ES. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a violência é um dos maiores problemas do Brasil, mas os números mostram que ela não atinge
toda a população igualmente. Por esse motivo é que foi instalada, em março, a CPI da Violência contra Jovens
Negros e Pobres: são eles as vítimas mais frequentes de homicídios, segundo todas as estatísticas.
De acordo com um estudo da UNICEF, que analisou 190 países, publicado no ano passado, o Brasil, em
2012, ficou em segundo lugar em número de vítimas de homicídio menores de 20 anos. Foram aproximadamente 11 mil crianças e adolescentes mortos naquele ano no Brasil, número inferior apenas ao da Nigéria,
onde se chegou a 13 mil vítimas.
O Brasil ficou em posição de lamentável destaque não apenas em números absolutos. O estudo também
denunciou que nossa taxa de homicídios de crianças e adolescentes era a sexta maior do mundo. A mesma
publicação apontava ainda que o homicídio é a principal causa de morte de adolescentes do sexo masculino
no Brasil.
Outra pesquisa que sempre merece ser citada é a do projeto Mapa da Violência. Segundo ela, a taxa de
homicídios na população brasileira entre 15 e 29 anos foi, em 2012, de 82,7 por 100.000. É um valor bem maior
que aquele, já alto, encontrado para a população total: 38,5 por 100.000.
E o meu Estado do Espírito Santo, infelizmente, está particularmente mal na foto. Nele, de cada 20 mil
meninos e meninas que entram na adolescência, 143 morrerão antes de completar 19 anos, segundo o Índice
de Homicídios na Adolescência (IHA). É um dos estados onde a vulnerabilidade dos jovens à violência é alta,
segundo o Índice de Vulnerabilidade Juvenil (IVJ) à Violência e Desigualdade Racial.
Foi por causa desses números tristes que, a pedido meu e do Deputado Evair de Melo, a CPI da Violência contra Jovens Negros e Pobres realizou audiência pública no meu Estado, para investigar com cuidado as
razões dessa situação.
Eu quero registrar esse fato, porque a realização dessa audiência foi muito importante para os dois lados: tanto para a Comissão, que pôde conhecer melhor a realidade do Espírito Santo, quanto para a população capixaba, que pôde expressar sua visão e suas reivindicações. A realização de audiências não em Brasília,
mas diretamente no território pesquisado, é muito importante porque dá ao povo a oportunidade de se fazer
ouvir mais facilmente.
A reunião aconteceu no Palácio Domingos Martins, o prédio da Assembleia Legislativa, em 1º de junho.
Como convidados, estiveram presentes o Secretário Estadual de Ações Estratégicas, Evaldo Martinelli; o
Secretário de Segurança Pública e Defesa Social, André de Albuquerque Garcia; e representantes da Defensoria Pública estadual; do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFES; do Coletivo de Mulheres Negras do Espírito Santo; do Fórum Estadual da Juventude Negra do Espírito Santo; do Instituto Sindical Interamericano pela
Igualdade Racial; e do Observatório Capixaba da Juventude.
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Além da contribuição dos convidados, foi muito importante também colher a participação de movimentos sociais que compareceram espontaneamente à reunião, ansiosos de serem ouvidos. Alguns eram da
minha cidade natal, São Mateus, que enriqueceram o debate trazendo o ponto de vista de cidade do interior,
do norte do Estado. Contamos com a presença de representantes da Comunidade Quilombola São Jorge, da
Pastoral da Juventude de São Mateus, do Projeto Araçá, do movimento Sama 7.
Foi possível, portanto, avaliar o problema das mais diversas perspectivas. Tivemos a ótica do Estado e dos
movimentos sociais, da administração e da Justiça, da igreja e da academia. Os subsídios colhidos permitirão
que a CPI, em seu relatório final, faça um diagnóstico correto das causas da violência contra jovens no Espírito
Santo, e, assim, trace as medidas adequadas para superá-la.
Quero apenas agradecer a participação de todos. Eu e o povo capixaba agradecemos.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, venho à tribuna registrar a posse da nova direção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região
para o biênio 2015/2017, a ser realizada no próximo dia 19 de junho de 2015, que teve a eleição do Desembargador Luiz Fernando Wowk Penteado como Presidente.
Ele assume o cargo, após ter sido empossado como Desembargador Federal do TRF-4, em junho de 2001,
na vaga do quinto constitucional reservado aos advogados.
Atuou como membro das 6ª e 8ª Turmas, tendo presidido esta última no biênio 2009/2011.
Em sua carreira no Tribunal, também foi membro do Conselho de Administração e da Corte Especial,
além de Diretor da Escola da Magistratura.
Em 2013, foi eleito Vice-Presidente da Corte, assumindo agora a Presidência.
A eleição como Presidente do TRF da 4ª Região é a consagração de uma carreira honrada dedicada à
magistratura de segundo grau.
Sr. Presidente, transmito o meu cumprimento a toda a nova direção do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região, na pessoa do novo Presidente, Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, para o qual
apresento voto de louvor a ser registrado nos Anais desta Casa.
Muito obrigado.
O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSD-PB. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, quero registrar o Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca, comemorado ontem (17
de junho). Essa data foi escolhida pela Assembleia-Geral da ONU em 1994. Foi nessa data também que a Convenção sobre a luta contra a desertificação foi aprovada.
Essa é a data oportuna para promovermos a sensibilização da opinião pública sobre a necessidade de
fomentar a cooperação internacional no combate à desertificação e aos efeitos da seca – e nós nordestinos
sabemos muito bem seus efeitos!
A desertificação é a perda da capacidade de renovação biológica das zonas áridas, semiáridas e subúmidas. Este é um dos processos que mais seriamente ameaçam a humanidade, caracterizando um problema
mundial que atinge, pelo menos, um quinto da população do planeta, em mais de cem países, causando imensas repercussões.
De acordo com as tendências atuais, e se não tomarmos nenhuma atitude a respeito, em 2020 cerca de
60 milhões de pessoas terão partido das zonas da África Subsaariana para o norte da África e para a Europa.
Em termos mundiais, 135 milhões de indivíduos correm o risco de ter de se deslocar de sua zona de origem
para outra que ofereça melhores condições.
A proteção e a regeneração das zonas áridas permitem diversos avanços: a segurança alimentar é reforçada; possibilita uma luta efetiva contra as alterações climáticas; além de ajudar as pessoas que vivem nessas
zonas a tomar o seu futuro nas mãos. Com isso, aceleramos o progresso no sentido de cumprir os objetivos de
desenvolvimento mundial.
Nessa comemoração ao Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca, reafirmamos a nossa determinação de combater a desertificação e a degradação dos solos e de atenuar os efeitos da seca, reconhecendo
que cuidar dos nossos solos significa cuidar de toda a vida na Terra.
Muito obrigado.
O SR. ELI CORRÊA FILHO (DEM-SP. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) fixou no início deste mês de junho o índice
de reajuste a ser aplicado aos planos de saúde individuais e familiares contratados a partir de janeiro de 1999
ou adaptados à Lei nº 9.656/98.
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O percentual de 13,55%, válido para o período de maio de 2015 a abril de 2016, é o maior já autorizado
pela ANS desde que a agência foi criada há 15 anos.
Cerca de 8,6 milhões de consumidores serão diretamente afetados com a medida, universo que representa 17% do total de 50,8 milhões de consumidores de planos de assistência médica no Brasil.
Esse aumento é mais do que o dobro da inflação do ano passado, que girou em torno de 6,4%, e mais
de uma vez e meia o acumulado dos últimos dozes meses, em torno de 8,17%, se tomarmos como parâmetro
o IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor – Amplo.
O que espanta na decisão é o fato de a agência ter considerado como parâmetro para o reajuste a média dos reajustes dos planos de saúde coletivos definidos em negociação entre empresas e operadoras, cujas
relações financeiras e econômicas não são reguladas pela agência.
Como já é de amplo conhecimento público, parte das empresas que atua no setor de saúde suplementar deixou de comercializar planos individuais de saúde, praticamente obrigando os consumidores a firmarem
planos empresariais, coletivos, ou por adesão, com o objetivo de fugirem das regras mais rigorosas que disciplinam os planos individuais, essas sim, disciplinadas pelo órgão regulador (ANS).
Por sua vez, o órgão regulador não tem demonstrado disposição, seja por ineficiência ou por submissão
gradativa a processo de captura, de implementar política específica que estimule uma coexistência sustentável
entre as duas modalidades de plano, protegendo assim os usuários de uma espécie de cartel.
Em nossa opinião, o reajuste autorizado subverte o propósito do sistema jurídico consumerista, uma vez
que é desproporcional, acima da inflação; além de utilizar como referência políticas que passam ao largo dos
regramentos constitucionais aplicados à espécie.
Não custa lembrar que de acordo com o art. 197 da Constituição Federal, as ações e serviços de saúde
são de relevância pública, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. Ou seja, todos os tipos de planos de saúde devem ter políticas de precificação reguladas,
o que não ocorre atualmente com os planos coletivos.
A ANS, por sua vez, utiliza pesos e medidas distintas em matéria de reajuste. Em dezembro do último
ano, por exemplo, a agência expediu resolução na qual estabeleceu a evolução do IPCA como limite para os
reajustes a serem aplicados pelas operadoras de planos de assistência à saúde aos seus prestadores.
O que se questiona é o porquê de a ANS não adotar o mesmo critério para os planos de saúde individual,
utilizando o IPC-A como balizador.
Não se desconhece o fato de que outros aspectos devem ser levados em conta quando o órgão regulador analisa o índice de reajuste a ser adotado. No entanto, distorções tão aparentes, desproporcionalidade de
condutas, levam-nos a crer, como já destaquei, que a ANS é hoje uma autarquia que corre sério risco de captura.
Devo destacar que a Lei nº 9.961, de 2000, que criou a agência, estabeleceu que a ANS deve se articular
com os órgãos de defesa do consumidor visando à eficácia da proteção e defesa do consumidor de serviços
privados de assistência à saúde. Parece-nos que a disciplina legal, nesse aspecto, constitui letra morta.
Convicto de que agência extrapolou a sua competência regulamentar, protocolei esta semana projeto
de decreto legislativo que tem como objetivo sustar o reajuste abusivo dos planos individuais. A minha iniciativa está fundada em jurisprudência do STF, a qual sustenta que o Poder Executivo também exorbita o poder
regulamentar quando, embora pratique ato dentro de sua esfera de competência, viola princípios fundamentais e contraria garantias individuais do cidadão.
No caso, dois princípios constitucionais foram violados: o princípio da proporcionalidade, diante de um
aumento bem acima da inflação, e o princípio da defesa do consumidor, na medida em que se deixa de observar o impacto do reajuste no orçamento das famílias. Ora, se nem sequer a lei propriamente dita pode ofender
princípios de assento constitucional, muito menos o ato regulamentar ou infralegal pode fazê-lo.
Sr. Presidente, foram essas as razões que me levaram a apresentar o projeto de decreto legislativo que
comento.
Julgo que esta Casa deve fazer valer as suas prerrogativas; deve exercer, com vigor, o direito de ver afastado do mundo jurídico regulamento que contraia o espírito da Lei e os mandamentos constitucionais.
Assim agindo, estaremos a um só tempo resgatando o protagonismo deste Poder Legislativo e defendendo os legítimos interesses do povo brasileiro.
Muito obrigado.
O SR. VALADARES FILHO (PSB-SE. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ano passado, apresentei o Projeto de Lei nº 7.952/14, que estabelece o passe livre estudantil
como garantia do direito social ao transporte para alunos matriculados em instituições públicas ou privadas
de ensino.
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Ocupo hoje esta tribuna, Sr. Presidente, para fazer um apelo a V.Exa. pelo andamento urgente deste projeto de lei, que se encontra hoje na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, ainda sem designação
de relator.
Fiquei muito feliz ao descobrir que a minha proposição foi apensada a outros projetos que tramitam nesta
Casa tratando da mesma matéria. Isso demonstra que a instituição do passe livre para estudantes é preocupação
de muitos Parlamentares e que, sem nenhuma dúvida, faz parte da agenda prioritária do Congresso Nacional.
A proposição que apresentei, e sobre a qual peço a atenção de V.Exa., garante aos estudantes de todos
os níveis de ensino, de instituições públicas e privadas, o acesso gratuito ao transporte coletivo público.
O projeto reconhece o direito ao transporte como um direito social e dá início a sua efetivação no plano
nacional.
A exigência que se impõe ao estudante para que ele adquira o direito ao passe livre é a de que ele esteja
regularmente matriculado e comprove sua frequência na instituição de ensino.
Acredito, Sr. Presidente, que esta matéria já se encontra suficientemente amadurecida – e não estou me
referindo às manifestações de junho de 2013 como fato impulsionador do sentimento favorável que tenho
colhido em conversas com os meus colegas em todos os ambientes de debate em que atuo nesta Casa, como
também em todas as cidades que percorro no Estado de Sergipe, que tenho a honra de aqui representar.
Não devemos esquecer que o nosso País é signatário do Pacto Internacional de Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais, por nós ratificado em janeiro de 1992.
Este tratado multilateral, patrocinado pela Organização das Nações Unidas (ONU), estabelece que os mais
de 160 países nele reunidos adotem medidas “principalmente nos planos econômico e técnico, até o máximo dos
recursos disponíveis, que visem a assegurar, progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício
dos direitos reconhecidos no presente Pacto, incluindo, em particular, a doção de medidas legislativas”.
O projeto de lei que apresentei, e todos aqueles que a ele foram apensados, seguem a determinação do
documento da ONU e sintonizam a reivindicação histórica dos estudantes, o anseio de nossos colegas Parlamentares e o desejo da sociedade de poder contar com o passe livre como um direito.
Em dezembro de 2013, este Plenário incluiu o transporte no conjunto dos direitos sociais assentados no
art. 6º da Constituição Federal, ao aprovar o projeto de emenda constitucional de autoria de nossa Deputada
Luiza Erundina.
Essa PEC, passo importantíssimo para que o tratado da ONU produza resultados concretos para a população, ainda depende da aprovação do Senado Federal.
Felizmente, já dispomos de experiências bem-sucedidas na antecipação desse direito. No Estado do Rio
Grande do Sul, como em diversos Municípios brasileiros, a exemplo de Campo Grande, Rio de Janeiro, Grande
Vitória e Goiânia, entre outros, a gratuidade no transporte público coletivo já se tornou realidade.
São ainda iniciativas localizadas e variam muito quanto à abrangência dos beneficiados. Porém, Sr. Presidente, essas iniciativas demonstram, com inequívoca clareza, que o transporte gratuito só depende de decisão
para se transformar em benefício de alcance nacional.
As experiências de gratuidade já em vigor demonstram ainda que o projeto de lei que apresentei possibilita darmos um grande passo no rumo que o Brasil já está percorrendo e que, a meu ver, dele não poderá recuar.
Se, de fato, o Governo Federal, pretende cumprir o desafio de transformar o Brasil numa pátria educadora, a
aprovação de Projeto de Lei nº 7.952, de 2014, que se antecipa com a concessão nacional do passe livre aos estudantes, oferece a oportunidade de dar início à transformação pretendida pelo Governo e por todos os brasileiros.
Muito obrigado.
O SR. SANDES JÚNIOR (Bloco/PP-GO. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, vivemos um momento de crise em nossa economia, fruto de alguns equívocos em passado
recente, mas resultado principalmente de uma conjuntura mundial desfavorável e na qual o Brasil está inserido. O meu Estado, Goiás, não vive momento diferente, e apresentou recuo em sua economia no primeiro trimestre deste ano.
Mas, mesmo diante da crise econômica que atinge o País, Goiás vai receber quase 400 milhões de reais
em investimentos do setor privado nos próximos meses com a instalação de sete novas indústrias. Serão gerados quase 8 mil empregos diretos e indiretos com a entrada em operação dessas unidades, em seis Municípios
das regiões Sudeste, Nordeste, Sudoeste do Estado e do Entorno do Distrito Federal.
O anúncio foi feito esta semana pelo Governador Marconi Perillo durante assinatura de uma série de
protocolos de intenções com representantes das empresas dos setores automotivo, de alimentos e mineração.
Trata-se de mais um resultado do trabalho de nosso Governo estadual que, apesar da crise, tem se desdobrado
em viagens internacionais e nacionais, sempre apresentando o potencial da economia goiana.
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Se levarmos em consideração as empresas que se comprometeram a investir no Estado no anúncio desta semana, o Governo de Goiás já assinou 16 protocolos de intenção nos últimos 12 meses. O total de postos
de empregos a serem gerados por estas empresas é de mais de 13 mil vagas, além de um investimento global
que se aproxima de 1,5 bilhão de reais.
Goiás é um Estado vitorioso. Basta verificarmos os números nos últimos 15 anos. Nosso PIB cresceu quase
nove vezes, nosso comércio exterior avançou 20 vezes e geramos mais de 1 milhão de empregos. Isso se deve
a projetos audaciosos, iniciados e orientados por empreendedores vitoriosos, e a governantes arrojados e que
têm credibilidade, como é o caso do nosso Governador Marconi Perillo.
O foco do Governo goiano tem sido atuar para transformar Goiás em um dos Estados mais competitivos
do Brasil. Isso é fruto de muita luta, e para isso o Governo de Goiás tem contratado as melhores consultorias
do País para assessorá-lo visando conseguir tal status para nosso querido Estado.
Temos bons indicadores econômicos. Queremos que o Goiás continue próspero, e tenho a certeza de
que o trabalho de nosso Governador aponta para um horizonte que vai melhorar a vida de todos os goianos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. JEFFERSON CAMPOS (PSD-SP. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, sei que os tempos são difíceis. Não é novidade para ninguém. O Brasil atravessa um momento delicado, e há muito ainda que se investigar sobre a corrupção. Apesar de não ser amplamente divulgada,
a inflação existe. O mesmo dinheiro que enchia um carrinho de supermercado há dois anos, já não enche nos
dias de hoje. Houve alta na luz, no combustível e, por consequência, em todo o material de consumo que necessitamos em nosso dia a dia.
Há pouco vivemos uma eleição ferrenha, cujo acontecimento dividiu o País em dois: os do lado de lá e
os do lado de cá; os que pertencem “às elites” e os que não.
E o brasileiro vai ficando intolerante. Cansado de receber tão pouco por seus impostos, ele segue reclamando de tudo: dos gays, dos crentes, da seleção, dos preços, de nós, Parlamentares. Nós mesmos nos pegamos reclamando muitas vezes!
Hoje li um caso de intolerância e de violência contra uma menina de 11 anos, que levou uma pedrada e
foi chamada de endemoniada porque saía, vestida de branco, do espaço de candomblé que frequenta no Rio
de Janeiro. Eu, como cristão evangélico e pastor, posso garantir que uma pessoa que faz isso não tem Jesus no
coração. Todos se lembram da passagem sobre a mulher apedrejada a quem Jesus salvou da morte. Porém,
meu ponto de vista aqui não é religioso. Quero, sim, refletir sobre o estado de espírito em que nossa população
se encontra: o estado de criticismo.
Quem pode fugir daqui está fazendo isso. São muitas as notícias de famílias desesperançosas que estão
abandonando nossa Nação. Saem daqui dizendo que este lugar não tem mais jeito.
E eu me pego me perguntando: o que o simples cidadão tem feito para mudar esta realidade? Quantos
são os que furam a fila no banco, na padaria, no supermercado? E no trânsito, então? Já vi um carro andando
devagar o trajeto inteiro e, quando viu que um pedestre tentava atravessar a rua, acelerou só para não ter que
ser “gentil” e esperar o idoso cruzar vagarosamente a faixa. Que pressa é essa que não pode esperar dois minutos? E o linguajar? Vejo mulheres proferindo cada xingamento de deixar envergonhado muito marmanjo.
Será que a culpa de o Brasil estar como está é somente nossa? Dos Parlamentares ou da sociedade como um todo?
Eu muitas vezes me perguntei por que pessoas comuns não vêm nos visitar aqui, ver nossos gabinetes,
nos conhecer, dar sugestões. Nós estamos aqui, fazemos as leis, temos um canal de comunicação com o povo
através do site do Congresso, e não recebo tantas sugestões quanto gostaria. Temos a TV Senado, TV Assembleia, tudo para que a população acompanhe nossa atuação, mas não temos o ibope que deveríamos. Muitos
reclamam de uma imprensa tendenciosa, mas não nos assistem, não vêm aqui, não se comunicam conosco;
não querem nosso material.
Muitos reclamam da violência, mas não são gentis no trânsito. Não são cordiais com os idosos, não protegem as crianças e os animais. Reclamam da corrupção, mas dão o “jeitinho brasileiro”. Criticam muito, mas se
esquecem que no país (das maravilhas) para onde querem se mudar, seriam considerados pessoas incorretas,
pois viver clandestinamente num país não é correto.
Dirigir além da velocidade permitida em países como os Estados Unidos não é tolerado de forma alguma.
Furar fila, cruzar o sinal vermelho faz com que estranhos o corrijam no meio da rua. Porque no exterior todo
mundo faz a sua parte e quando chega aqui não faz?
Não quero dizer com isso que o Brasil vai muito bem. Não vai. Mas mudar esta realidade é dever de todo
mundo, de toda a sociedade, de cada simples cidadão, independente da sua condição social. Mudar para uma
atitude correta é uma forma de ser patriota e de alavancar o Brasil!
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Vamos parar de criticar e fazer a nossa parte, seja numa simples gentileza, seja agindo com honestidade
em qualquer oportunidade.
Solicito, Sr. Presidente, que meu pronunciamento seja divulgado nos meios de comunicação da Casa e
no programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, servidores e servidoras da Casa e dos gabinetes parlamentares, ouvintes da Rádio Câmara, telespectadores da TV Câmara, é com grande preocupação que venho hoje falar da grave possibilidade
de que sejam prejudicados, e até demitidos, muitos trabalhadores e trabalhadoras da Usiminas, em Ipatinga,
no Estado de Minas Gerais, e também em Cubatão, no Estado de São Paulo.
Conforme informações que recebemos da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, existe uma proposta
de redução de jornada, com redução de salários, para trabalhadores do setor administrativo, sob a justificativa de que a empresa passa por uma crise. Se as trabalhadoras e os trabalhadores não aceitarem a redução da
jornada e de salários, a Usiminas ameaça demitir até 15% do quadro.
Como temos origem no movimento sindical, Sr. Presidente, não podemos concordar que os trabalhadores paguem por uma conta que não fizeram.
A proposta feita é a de que os empregados dessas áreas deixem de trabalhar 1 dia útil da semana, com
redução de salário proporcional de 14% a 16%, por tempo indeterminado e em conformidade com os prazos
da lei. Além disso, Sr. Presidente, a Usiminas desligou dois de seus cinco altos fornos, sendo um em Ipatinga e
outro em Cubatão, e com isso reduziu a produção de ferro em cerca de 120 toneladas por mês.
Entre as trabalhadoras e os trabalhadores, o clima é de insegurança e medo, principalmente com a possibilidade de demissões. Em um primeiro momento, o temor é que sejam demitidos os trabalhadores terceirizados e, em seguida, funcionários da própria Usiminas.
Os trabalhadores e trabalhadoras da Usiminas não aceitam isso, Sr. Presidente, e estão mobilizados pela
manutenção de empregos, salários e direitos.
O Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga e Região (SINDIPA) avalia que a real intenção da empresa é
tão somente aumentar os lucros de seus acionistas, ainda que, para isso, tenha que demitir trabalhadores e
reduzir os salários de quem permanecer no emprego. Ainda segundo o SINDIPA, o lucro bruto da Usiminas no
primeiro trimestre de 2015 foi de R$ 244 milhões, o que representa um aumento de 319% em relação ao 4º
trimestre de 2014.
É importante destacar que os trabalhadores e trabalhadoras da Usiminas contam com o apoio da sociedade e de lideranças políticas nas esferas federal, estadual e municipal.
Aproveito a oportunidade para elogiar o Deputado Estadual Celinho do Sinttrocel, do PCdoB de Minas
Gerais, e a Vereadora Lene Teixeira, nossa amiga e companheira do PT de Ipatinga, pelo apoio prestado aos
trabalhadores e trabalhadoras da Usiminas. Coloco também o meu nome à disposição para apoiar e me solidarizar com todos e todas que estão sob ameaça de perder emprego, salários e direitos. Somente a mobilização
e união de forças poderá impedir que isso aconteça.
Muito obrigado.
O SR. RUBENS BUENO (PPS-PR. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ao longo dos últimos anos, presenciamos uma sucessão de equívocos perpetrados pelo Governo
Dilma na área econômica. Pedalas fiscais, juros subsidiados a empresários ligados ao PT, empréstimos camaradas a países estrangeiros, aparelhamento do Estado, escândalos nas estatais, contabilidade criativa, descontrole cambial, preços administrados represados artificialmente foram alguns dos desarranjos que minaram por
completo a capacidade produtiva da economia brasileira. O resultado foi o aumento expressivo da inflação,
a estagnação do Produto Interno Bruto, a queda na produtividade, o aprofundamento do processo de desindustrialização, a elevação do desemprego, o endividamento crescente de pessoas físicas e jurídicas e o total
descontrole nas contas públicas.
Diante de tantos desacertos, o Governo foi instado a fazer um ajuste fiscal para tentar colocar a casa em
ordem e, com isso, restabelecer a confiança na economia. Infelizmente, mais uma vez, o Governo petista começou mal. Começou mal porque decidiu colocar, inicialmente, a conta do ajuste fiscal nas costas do trabalhador
brasileiro. Corte ou restrição ao acesso a consagrados direitos sociais e trabalhistas foi a receita do Governo
para acabar com a crise econômica. Quase nenhum esforço foi direcionado ao setor público ou aos mais ricos.
Não fosse a atuação independente deste Congresso Nacional, colocando-se ao lado do trabalhador brasileiro, teríamos tido um arrocho sem precedentes sobre os trabalhadores, especialmente os de mais baixa renda.
Agora, o Banco Central decide, depois de negligenciar o combate à inflação durante os últimos anos –
especialmente em 2014, ano de eleições presidenciais —, acentuar uma política de elevação persistente das
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taxas de juros, agravando a recessão e, portanto, promovendo menos investimentos e mais desemprego. Ano
passado, com uma taxa de juros muito mais baixa do que a atual, pagamos R$ 311 bilhões em serviços da dívida interna. Este ano, com o aumento nas taxas de juros, essa conta irá explodir, compensando negativamente
qualquer corte nas despesas feitas pelo ajuste fiscal.
Mais uma vez o trabalhador brasileiro paga a conta por erros e malfeitos sucessivos de um Governo que
nunca teve a capacidade de formular uma política econômica capaz de levar nosso País a um crescimento sustentável e duradouro. São 13 anos de fracassos e voos de galinha na economia. A média de crescimento do
Governo Dilma é um terço da média de crescimento da economia mundial. Teremos uma década perdida na
economia. Depois de surfarmos na onda da elevação nos preços internacionais das commodities, nós nos afogamos em águas turvas, manchadas pelo despreparo, pela corrupção e por outros malfeitos executados pelo
grupo que tomou o poder em 2003.
Empreendedores e trabalhadores estão, agora, unidos pelos desatinos de um Governo despreparado
para enfrentar os desafios de uma economia complexa como a brasileira. O Governo do PT quis tratar a economia brasileira como quem cuida de um sindicato ou de uma loja de 1,99. Não deu certo, não podia dar certo!
Nós do PPS continuaremos apontando os erros e mostrando alternativas para recuperarmos a confiança
em nossa economia. Foi assim que apresentamos propostas de regulamentação do imposto de grandes fortunas, propostas para o desmantelamento do aparelhamento da máquina pública, enfim, apresentamos diversas
medidas que ampliam o alcance do ajuste fiscal, de modo que os trabalhadores não sejam os mais penalizados
pela atual situação da economia brasileira. Diante do atual cenário altamente negativo da economia brasileira, é inevitável que o trabalhador sofra as consequências da crise mais do que os outros. Devemos, portanto,
lutar para que a classe trabalhadora não venha a arcar com custos além daqueles que são inevitáveis em uma
realidade de crise econômica, como é o caso do Brasil.
O momento do Brasil é delicado. Chegamos a esse ponto por total responsabilidade deste Governo, por
total despreparo desse grupo que há 13 anos está no poder.
Nós da Oposição temos o dever de combater este Governo, de mostrar alternativas, de nos colocarmos
ao lado dos gritos que ecoam dos mais diversos recantos do País. São gritos de indignação, gritos de raiva, gritos de revolta, gritos que catalisam o sentimento de milhões de brasileiros. E esses sentimentos nos alimentam
diariamente e nos dão a certeza de que estamos no caminho certo.
Muito obrigado.
A SRA. TIA ERON (Bloco/PRB-BA. Pronunciamento encaminhado pela oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, segunda-feira, dia 15, como estou sempre na ativa, visitei as obras de construção de 7 mil novas unidades habitacionais na cidade de Simões Filho, localizada na Região Metropolitana de Salvador – RMS.
Durante minha visita, acompanhado do Vereador Arnoldo Simões (PRB), do Deputado Estadual Sidelvan
Nóbrega (PRB), do Secretário de Habitação Virgílio Daltro (PRB) e do Bispo Átila Brandão, conheci os empreendimentos e gostei da infraestrutura da obra.
Com entrega prevista para até o final deste ano, as unidades habitacionais são compostas por dois quartos, sala, banheiro, área de serviço e cozinha. Os empreendimentos dispõem ainda de estacionamento e área
para o lazer.
Vi de perto pelo menos quatro empreendimentos. O Residencial Bela Vista, com 840 unidades, está previsto para ser entregue até o fim do corrente mês. Já os Residenciais Preto Velho, com 300 unidades, Ipitanga,
com 624 unidades, e Alvorada, com 900 unidades, serão entregues 3 meses depois, em setembro de 2015.
Quero dizer ainda, Presidente, que é desta forma que o Partido Republicano Brasileiro trabalha. Quando
Virgílio Daltro assumiu a Secretaria de Habitação, o Município não tinha uma unidade habitacional construída
pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, e agora entregaremos mais de 5 mil residências para o povo.
Olhem, meus colegas, a situação do povo de Simões Filho não é boa, porque o déficit habitacional na
cidade é de cerca de 25 mil moradias, e o PRB trabalha para suprir essa demanda. Quando o PRB entrou na
Secretaria de Habitação, identificamos no Município essa necessidade, fechamos parcerias com a Caixa Econômica Federal e com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR para construir e entregar casas para
quem precisa. E, assim, estamos promovendo dignidade para esse povo.
Se vocês, meus colegas, pensam que ninguém foi beneficiado com o programa no Município, se enganam, porque só este ano 840 famílias já receberam casa nova, através do Programa Minha Casa, Minha Vida.
Lembro que nossa política é séria e a entrega dos imóveis está condicionada à observação de critérios,
como população oriunda de comunidades carentes ou que vivem em áreas de risco, sem moradia fixa, ou que
vivem em bolsões de miséria, ou, ainda, no leito de rios.
Além dessas contemplações, existe outro projeto para construir mais 7 mil imóveis para beneficiar a população carente de Simões Filho, até o final de 2015.
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Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. ROBERTO BALESTRA (Bloco/PP-GO. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, cidadãos que nos acompanham pela TV Câmara e pela Rádio Câmara, não há dúvidas
de que a democracia é o sistema que melhor funciona para atender às demandas dos cidadãos. Os exemplos
que temos de sociedades organizadas e com qualidade de vida vêm quase exclusivamente de ambientes democráticos. Por isso, acredito que nossa busca por uma prática política que consiga suprir os reais anseios sociais deve ser feita fortalecendo-se o sistema democrático, e não o atacando. Aqui estamos todos nós, como
representantes do povo, para cumprir esse papel.
Como legisladores, cabe a nós a tarefa de corrigir, vez ou outra, a rota que o País segue, por meio de
projetos de leis e do debate no Parlamento. E não há ninguém melhor para orientar os representantes sobre o
caminho a seguir do que o próprio povo que o elegeu.
Tenho repetido constantemente que estamos vivendo um momento ímpar, em que o povo está mobilizado, atento, e o Congresso está mostrando forças para atender aos interesses da coletividade, sem medo de
contrariar o Governo, quando é preciso. Na semana passada mais uma vez isso ficou provado, com a votação
de itens relativos à reforma política.
É claro que as mudanças que foram feitas não agradam a todos, mas o Congresso é o local correto para essas discussões, pois aqui o desejo da maioria que representa os segmentos sociais, depois de muito debate, é que
prevalece. Como já disse, de tempos em tempos é preciso corrigir as rotas, e isso faz parte do papel do Parlamento.
Considero que o fim da reeleição é um ponto fundamental nessa reforma política e o reconhecimento,
por parte desta Casa, de que essa rota precisa ser corrigida. Não há mais como negar que a corrida pela reeleição contamina a eficiência administrativa. Agora, com a definição do mandato de 5 anos, temos certeza de que
Presidentes, Governadores e Prefeitos terão mais tempo para cumprir suas promessas de campanha e concluir
seus projetos de governo, sem a preocupação da busca pelo voto. O primeiro dia de um mandato executivo
será o pontapé inicial para colocar projetos em prática, e não o começo da campanha para a reeleição, como
estávamos presenciando em todas as esferas.
Também defendi o voto facultativo, que foi derrotado pelos colegas aqui, legitimamente. Entendo que
esse é um instrumento, antes de tudo, democrático. Quanto mais voluntária a decisão de um cidadão por votar, mais qualificada será essa escolha, e a classe política terá cada vez mais que ter um trabalho a mostrar para
convencer o eleitor a comparecer às urnas. A decisão da maioria tem de ser acatada, e essa é uma rota que
podemos corrigir posteriormente, se for o caso.
O que é importante destacar, sobretudo, é a disposição desta Legislatura de debater esses temas e de
aperfeiçoar o sistema político-eleitoral. Estou no meu oitavo mandato, e vi vários anos se passarem sem que
houvesse sequer disposição para discutir essas mudanças. Agora, vejo que há uma conjuntura de fatores que
favorecem o debate independente nesta Casa, e sinto que, felizmente, o Parlamento está cada vez mais forte.
Esse é um desejo da sociedade, que está descrente da política e espera ao menos que haja empenho para o
aperfeiçoamento, manifestado na ação dos seus representantes.
Sei que essa pode não ser a reforma sonhada por muitos, mas é a reforma possível para este momento.
É um passo na correção da rota de nosso sistema eleitoral. Só não podemos achar que é o último passo. Devemos continuar caminhando.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. a divulgação do meu pronunciamento pelos meios de comunicação da Casa
e no programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado.
A SRA. IRACEMA PORTELLA (Bloco/PP-PI. Pronunciamento encaminhado pela oradora.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho hoje a este plenário para fazer um apelo. Um apelo direcionado especialmente
à bancada feminina do Congresso Nacional, mas extensivo a todos os Parlamentares desta Casa, à imprensa e
a sociedade brasileira.
No último dia 27 de maio ocorreu uma tragédia no meu Estado, um fato que abalou, chocou e entristeceu todo o Brasil. Quatro meninas foram brutalmente violentadas na cidade de Castelo do Piauí, situada a 190
quilômetros de Teresina. Elas foram estupradas, agredidas, amarradas e arremessadas de uma altura de 6 metros. Infelizmente, uma das adolescentes morreu. Danielly Rodrigues Ferreira, de apenas 17 anos, não resistiu
à barbárie e faleceu no dia 7 de junho.
O Brasil tem sido reconhecido mundialmente por sua luta pela erradicação da violência contra a mulher.
A Lei Maria da Penha, por exemplo, é considerada pela ONU Mulheres como uma das legislações mais avançadas do mundo sobre esse tema. Recentemente demos mais um importante passo, com a Lei Nacional do
Feminicídio, sancionada pela Presidente Dilma em março deste ano.
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A tipificação do feminicídio como crime hediondo marca um posicionamento firme do Estado brasileiro
contra a violência de gênero. Sinaliza claramente a nossa disposição de não tolerar mais esse tipo de crime,
impulsionado por uma cultura machista e violenta.
A morte da adolescente Danielly precisa ser um divisor de águas nessa batalha, um símbolo da nossa
determinação de ir além da indignação e de buscar cada vez mais medidas, ações, estratégias e políticas públicas capazes de evitar que outras meninas e mulheres sejam vítimas dessas brutalidades que roubam suas
vidas, seus sonhos, seus projetos.
Daí o desejo de que a Lei do Feminicídio seja conhecida como a Lei Danielly Rodrigues, para que não
esqueçamos jamais o que aconteceu com essa menina piauiense e suas amigas, para que não esqueçamos
jamais o nosso compromisso de lutar todos os dias pelos direitos femininos, para que não esqueçamos jamais
de pedir a punição exemplar dos agressores, para que não esqueçamos jamais de conscientizar a população,
de sensibilizar a população para o importante tema da igualdade de gênero e do respeito que todas as mulheres merecem ter no dia a dia.
No dia 18 de maio de 1973 uma menina de apenas 8 anos foi sequestrada, drogada, espancada, estuprada e morta em Vitória, no Espírito Santo, por membros de uma tradicional família capixaba. Apesar de diversas
pessoas terem testemunhado o crime, não houve denúncia, e o caso ficou impune. Essa data foi instituída, anos
depois, como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a partir da
aprovação de uma lei federal. O Caso Araceli, como ficou conhecido, ocorreu há mais de 40 anos; no entanto,
situações absurdas como essa ainda se repetem. Até quando teremos que conviver com esses crimes bárbaros
cometidos contra meninas como Danielly e Araceli?
No Brasil, a cada 2 horas uma mulher é morta em condições de violência. Portanto, proponho que a nova
Lei do Feminicídio, um avanço extraordinário no combate à violência contra a mulher, faça referência à tragédia de Castelo do Piauí. Assim como aconteceu com a Lei Maria da Penha, que traz o nome da cearense que se
tornou símbolo da luta contra a violência doméstica, sugerimos que a Lei Nacional do Feminicídio passe a ter
o nome da jovem Danielly, para que esses crimes nunca sejam esquecidos pela população brasileira.
Esquecer é permitir, lembrar é combater – esse é o lema que pauta as mobilizações em torno do Dia 18
de maio, data de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. E esse lema deve sempre
nortear as nossas ações em busca de uma sociedade mais justa, humana, tolerante e igualitária.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigada.
O SR. BILAC PINTO (PR-MG. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com muita alegria que assomo a esta tribuna para parabenizar o Sr. Maurício Lemes de Carvalho, Prefeito
de Ouro Fino, Minas Gerais, pelo recebimento do Prêmio Mineiro de Boas Práticas na Gestão Municipal, Ciclo 2015.
Promovida pela Associação Mineira de Municípios – AMM e chancelada pela União Brasileira para a Qualidade – UBQ, a premiação é concedida às Prefeituras que desenvolvem as melhores práticas de gestão e iniciativas inovadoras em seus Municípios nos seguintes eixos: administrativo; gestão do desenvolvimento social;
gestão do desenvolvimento urbano e ambiental; saúde e educação.
O Prêmio Mineiro de Boas Práticas é o reconhecimento dos Prefeitos e Prefeitas mineiros que trabalham
para o crescimento dos seus Municípios, com excelência na prestação de serviço, visando sempre ao bem-estar
social, e merecidamente o Prefeito Maurício Lemes foi o grande laureado. Ao assumir a Prefeitura, em janeiro
de 2013, ele encontrou ali uma situação caótica. Metade da frota de veículos e máquinas estava paralisada,
sem qualquer condição de uso. Havia uma série de obras essenciais completamente paradas, como a Creche-Pró Infância, a Creche de Crisólia, o pronto-atendimento municipal e a Ponte do Mercado, entre outras. Além
disso, a Prefeitura acumulava dívidas vultosas: multa de R$ 120 milhões, aplicada pelo Ministério Público, pelo
não cumprimento do acordo de ajustamento de conduta referente ao aterro público; mais R$ 5 milhões de
dívidas referentes a fornecedores, folha de pagamento e transporte escolar.
A moralidade fiscal, pautada na austeridade e no rigor no trato com o dinheiro público, formou o alicerce das ações implantadas pelo Prefeito, que promoveu o corte de horas extras adicionais e benefícios pagos
indevidamente, a redução do quadro de servidores contratados, bem como de cargos de confiança, o controle rígido do gasto com combustíveis de toda a frota da Prefeitura, a reestruturação das linhas de transporte
escolar, otimizando o serviço e diminuindo custos, o corte de telefones corporativos e a revisão de todos os
contratos e convênios estaduais e federais, entre outras medidas de austeridade. Além de obter uma redução
impactante dos custos do Município, ele resgatou a credibilidade da Administração perante a população, que
passou também a adotar ações colaborativas e proativas.
Gestões como a do Prefeito Maurício corroboram a ideia de que a boa política colhe sempre bons frutos,
e têm de ser sempre enaltecidas e divulgadas.
Parabéns ao Prefeito Maurício Lemes, e parabéns a Ouro Fino!
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados.
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.:
Total de Parlamentares: 156
RORAIMA
Carlos Andrade PHS PmdbPpPtbPscPhsPen
Shéridan PSDB
Total de RORAIMA 2
AMAPÁ
Cabuçu Borges PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Jozi Rocha PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Roberto Góes PDT
Total de AMAPÁ 3
PARÁ
Hélio Leite DEM
José Priante PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Júlia Marinho PSC PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de PARÁ 3
AMAZONAS
Conceição Sampaio PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Hissa Abrahão PPS
Marcos Rotta PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de AMAZONAS 3
RONDÔNIA
Mariana Carvalho PSDB
Marinha Raupp PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Nilton Capixaba PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de RONDONIA 3
ACRE
César Messias PSB
Total de ACRE 1
TOCANTINS
Dulce Miranda PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Josi Nunes PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de TOCANTINS 2
MARANHÃO
Alberto Filho PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Aluisio Mendes PSDC PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Cleber Verde PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Eliziane Gama PPS
Hildo Rocha PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
João Castelo PSDB
José Reinaldo PSB
Weverton Rocha PDT
Total de MARANHÃO 8
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CEARÁ
Aníbal Gomes PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Arnon Bezerra PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Danilo Forte PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Leônidas Cristino PROS
Luizianne Lins PT
Vitor Valim PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de CEARÁ 6
PIAUÍ
Iracema Portella PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Júlio Cesar PSD
Total de PIAUÍ 2
RIO GRANDE DO NORTE
Felipe Maia DEM
Walter Alves PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de RIO GRANDE DO NORTE 2
PARAÍBA
Efraim Filho DEM
Pedro Cunha Lima PSDB
Wellington Roberto PR
Total de PARAÍBA 3
PERNAMBUCO
Anderson Ferreira PR
Bruno Araújo PSDB
Fernando Monteiro PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Gonzaga Patriota PSB
Marinaldo Rosendo PSB
Raul Jungmann PPS
Tadeu Alencar PSB
Wolney Queiroz PDT
Total de PERNAMBUCO 8
ALAGOAS
Arthur Lira PP PmdbPpPtbPscPhsPen
JHC Solidaried
Ronaldo Lessa PDT
Total de ALAGOAS 3
SERGIPE
Andre Moura PSC PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de SERGIPE 1
BAHIA
Alice Portugal PCdoB
Arthur Oliveira Maia Solidaried
Cacá Leão PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Elmar Nascimento DEM
Félix Mendonça Júnior PDT
Irmão Lazaro PSC PmdbPpPtbPscPhsPen
João Carlos Bacelar PR
José Carlos Aleluia DEM
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Ronaldo Carletto PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Tia Eron PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Total de BAHIA 10
MINAS GERAIS
Diego Andrade PSD
Dimas Fabiano PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Domingos Sávio PSDB
Eros Biondini PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Fábio Ramalho PV
Laudivio Carvalho PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Leonardo Quintão PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Luis Tibé PTdoB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Luiz Fernando Faria PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Marcelo Aro PHS PmdbPpPtbPscPhsPen
Marcos Montes PSD
Marcus Pestana PSDB
Mauro Lopes PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Newton Cardoso Jr PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Paulo Abi-Ackel PSDB
Rodrigo de Castro PSDB
Rodrigo Pacheco PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Tenente Lúcio PSB
Zé Silva Solidaried
Total de MINAS GERAIS 19
ESPÍRITO SANTO
Evair de Melo PV
Givaldo Vieira PT
Helder Salomão PT
Lelo Coimbra PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Max Filho PSDB
Total de ESPÍRITO SANTO 5
RIO DE JANEIRO
Alessandro Molon PT
Alexandre Serfiotis PSD
Cabo Daciolo S.Part.
Celso Jacob PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Celso Pansera PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Clarissa Garotinho PR
Ezequiel Teixeira Solidaried
Fernando Jordão PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Francisco Floriano PR
Jean Wyllys PSOL
Julio Lopes PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Roberto Sales PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Soraya Santos PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Washington Reis PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de RIO DE JANEIRO 14
SÃO PAULO
Alex Manente PPS
Alexandre Leite DEM
Arnaldo Faria de Sá PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Baleia Rossi PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
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Bruno Covas PSDB
Celso Russomanno PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Evandro Gussi PV
Fausto Pinato PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
João Paulo Papa PSDB
Miguel Lombardi PR
Milton Monti PR
Orlando Silva PCdoB
Penna PV
Pr. Marco Feliciano PSC PmdbPpPtbPscPhsPen
Roberto Freire PPS
Vitor Lippi PSDB
Total de SÃO PAULO 16
MATO GROSSO
Adilton Sachetti PSB
Carlos Bezerra PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Fabio Garcia PSB
Ságuas Moraes PT
Total de MATO GROSSO 4
DISTRITO FEDERAL
Augusto Carvalho Solidaried
Laerte Bessa PR
Total de DISTRITO FEDERAL 2
GOIÁS
Alexandre Baldy PSDB
Daniel Vilela PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Delegado Waldir PSDB
Flávia Morais PDT
Giuseppe Vecci PSDB
João Campos PSDB
Marcos Abrão PPS
Roberto Balestra PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de GOIÁS 8
MATO GROSSO DO SUL
Carlos Marun PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Dagoberto PDT
Elizeu Dionizio Solidaried
Total de MATO GROSSO DO SUL 3
PARANÁ
Alex Canziani PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Assis do Couto PT
Diego Garcia PHS PmdbPpPtbPscPhsPen
Fernando Francischini Solidaried
Giacobo PR
Hermes Parcianello PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
João Arruda PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Luciano Ducci PSB
Zeca Dirceu PT
Total de PARANÁ 9
SANTA CATARINA
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Cesar Souza PSD
João Rodrigues PSD
Mauro Mariani PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Ronaldo Benedet PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de SANTA CATARINA 4
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Motta PDT
Covatti Filho PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Giovani Cherini PDT
João Derly PCdoB
José Fogaça PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Luis Carlos Heinze PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Luiz Carlos Busato PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Mauro Pereira PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Nelson Marchezan Junior PSDB
Onyx Lorenzoni DEM
Osmar Terra PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Sérgio Moraes PTB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de RIO GRANDE DO SUL 12
DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:
Total de Parlamentares: 73
RORAIMA
Jhonatan de Jesus PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Total de RORAIMA 1
AMAPÁ
Vinicius Gurgel PR
Total de AMAPÁ 1
PARÁ
Beto Salame PROS
Elcione Barbalho PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Wladimir Costa Solidaried
Total de PARÁ 3
AMAZONAS
Alfredo Nascimento PR
Total de AMAZONAS 1
RONDÔNIA
Expedito Netto Solidaried
Lindomar Garçon PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Lucio Mosquini PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de RONDONIA 3
ACRE
Flaviano Melo PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de ACRE 1
TOCANTINS
Irajá Abreu PSD
Total de TOCANTINS 1
MARANHÃO
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André Fufuca PEN PmdbPpPtbPscPhsPen
João Marcelo Souza PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Junior Marreca PEN PmdbPpPtbPscPhsPen
Rubens Pereira Júnior PCdoB
Sarney Filho PV
Waldir Maranhão PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de MARANHÃO 6
CEARÁ
Genecias Noronha Solidaried
Macedo PSL PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Total de CEARÁ 2
PIAUÍ
Assis Carvalho PT
Heráclito Fortes PSB
Marcelo Castro PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de PIAUÍ 3
RIO GRANDE DO NORTE
Beto Rosado PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Rafael Motta PROS
Total de RIO GRANDE DO NORTE 2
PARAÍBA
Hugo Motta PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Manoel Junior PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Veneziano Vital do Rêgo PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de PARAÍBA 3
PERNAMBUCO
Pastor Eurico PSB
Total de PERNAMBUCO 1
ALAGOAS
Marx Beltrão PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de ALAGOAS 1
SERGIPE
Fabio Reis PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
João Daniel PT
Total de SERGIPE 2
BAHIA
Claudio Cajado DEM
Lucio Vieira Lima PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Sérgio Brito PSD
Uldurico Junior PTC PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Total de BAHIA 4
MINAS GERAIS
Adelmo Carneiro Leão PT
Bonifácio de Andrada PSDB
Gabriel Guimarães PT
Jô Moraes PCdoB
Pastor Franklin PTdoB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
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Raquel Muniz PSC PmdbPpPtbPscPhsPen
Renzo Braz PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Silas Brasileiro PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Stefano Aguiar PSB
Total de MINAS GERAIS 9
ESPÍRITO SANTO
Marcus Vicente PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Paulo Foletto PSB
Total de ESPÍRITO SANTO 2
RIO DE JANEIRO
Dr. João PR
Leonardo Picciani PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Marcos Soares PR
Otavio Leite PSDB
Sergio Zveiter PSD
Simão Sessim PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de RIO DE JANEIRO 6
SÃO PAULO
Carlos Zarattini PT
Dr. Sinval Malheiros PV
Gilberto Nascimento PSC PmdbPpPtbPscPhsPen
Guilherme Mussi PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Luiza Erundina PSB
Mara Gabrilli PSDB
Paulo Freire PR
Paulo Maluf PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Paulo Pereira da Silva Solidaried
Sérgio Reis PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB
Total de SÃO PAULO 10
MATO GROSSO DO SUL
Geraldo Resende PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Vander Loubet PT
Zeca do Pt PT
Total de MATO GROSSO DO SUL 3
PARANÁ
Aliel Machado PCdoB
Edmar Arruda PSC PmdbPpPtbPscPhsPen
Osmar Serraglio PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Ricardo Barros PP PmdbPpPtbPscPhsPen
Takayama PSC PmdbPpPtbPscPhsPen
Total de PARANÁ 5
RIO GRANDE DO SUL
Alceu Moreira PMDB PmdbPpPtbPscPhsPen
Marco Maia PT
Pompeo de Mattos PDT
Total de RIO GRANDE DO SUL 3
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Encerro a sessão, convocando Sessão Não Deliberativa de Debates
para amanhã, sexta-feira, dia 19 de junho, às 9 horas.
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PEQUENO EXPEDIENTE
(Das 9 às 10 horas)
GRANDE EXPEDIENTE
(Às 10 horas)
Oradores:
10h – Eros Biondini (PTB – MG)
10h25min – Luiz Carlos Hauly (PSDB – PR)
11h15min – Leo de Brito (PT – AC)
11h40min – Cabo Daciolo (S.PART. – RJ)
COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
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 2016/15 (Poder Executivo) – Altera a Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, e a Lei nº 10.446, de 8 de maio
de 2002, para dispor sobre organizações terroristas.
SOBRESTA A PAUTA EM: 17/08/2015 (46º dia)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/06/2015
Nº 2020/15 (Poder Executivo) – Disciplina a ação de indisponibilidade de bens, direitos ou valores em decorrência de resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas – CSNU.
SOBRESTA A PAUTA EM: 17/08/2015 (46º dia)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/06/2015
2. PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE ALTERA O RICD
Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Art. 216, § 1º, do RICD).
Nº 53/15 (Daniel Vilela) – Altera a alínea “c” do inciso II do art. 139 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução
nº 87, de 1989, acrescentando-lhe parágrafo único, para efeito de permitir que todas as Comissões Permanentes tenham competência para analisar a constitucionalidade e juridicidade das proposições, para fortalecer as Comissões
Permanentes e dar maior celeridade à tramitação processual das proposições legislativas em análise nesta Casa.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/06/2015
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 423/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga permissão à Natureza FM Ltdª para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Pedregulho, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/06/2015
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Nº 848/2013 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Alternativa Paraisopolense de Radiodifusão a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Paraisópolis, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/06/2015
Nº 864/2013 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – 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.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/06/2015
Nº 899/2013 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária, Cultural e Educativa de Monte Carmelo a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/06/2015
Nº 931/2013 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – 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.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/06/2015
Nº 1099/2013 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Três Colinas Ltdª para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, no Município de Franca, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/06/2015
Nº 1317/2013 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Ação Social Senhora das Dores (ASSED) a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de Presidente Kubitschek, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/06/2015
Nº 1504/2014 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
concessão à Ocan Comunicação Digital SE LTDA para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, no
Município de Santa Quitéria, Estado do Maranhão.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/06/2015
Nº 1534/2014 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – 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.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/06/2015
Nº 1549/2014 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – 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.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/06/2015
Nº 1561/2014 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – 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.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/06/2015
Nº 1592/2014 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – 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.
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DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/06/2015
Nº 1622/2014 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Educacional, Cultural, Assistencial dos Amigos de Vila Nova dos Martírios a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Vila
Nova dos Martírios, Estado do Maranhão.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/06/2015
Nº 1624/2014 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Radiodifusão Vale do Ipojuca a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Pesqueira, Estado de Pernambuco.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/06/2015
Nº 1641/2014 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação de Radiodifusão Comunitária Aracy a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de São Carlos, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/06/2015
Nº 67/2015 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural do Paraíso das Águas – ASCOPA a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Costa Rica, Estado do Mato Grosso do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/06/2015
Nº 68/2015 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária do Distrito de Passagem de Mariana – Primeira Capital a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Mariana, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/06/2015
PROJETO DE LEI
Nº 401/2011 (Nilda Gondim) – Acrescenta artigo à Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que “dispõe sobre
a proteção ao consumidor e dá outras providências”.
Apensados: PL 768/2011 (Lincoln Portela )
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/06/2015
Nº 677/2011 (Weliton Prado) – Determina que os Departamentos de trânsito dos Estados divulguem trimestralmente os valores arrecadados com multas de trânsito e sua destinação.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/06/2015
Nº 3210/2012 (Pastor Marco Feliciano ) – Confere ao Município de Orlândia, no Estado de São Paulo, o título
de “Capital Nacional do Futsal”.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24/06/2015
Nº 3848/2012 (Osmar Serraglio) – Altera § 3º do art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que “ Define
os percentuais da distribuição da compensação financeira de que trata a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de
1989 e dá outras providências”.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/06/2015
Nº 6705/2013 (Arnaldo Faria de Sá) – Altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da Ordem dos
Advogados do Brasil).
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/06/2015
Nº 727/2015 (Osmar Serraglio) – 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”
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/06/2015
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1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS
PROJETO DE LEI
Nº 3223/1992 (ONAIREVES MOURA) – Dispõe sobre a autorização para as entidades desportivas promoverem
concursos e sorteios de brindes.
Apensados: PL 1720/1996 (Hermes Parcianello ) PL 3231/2000 (Ricardo Berzoini ) PL 4542/1994 (RENATO JOHNSSON ) PL 5315/2001 (Gilberto Kassab )
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24/06/2015
Nº 266/2007 (Rogerio Lisboa) – Altera a Lei nº 9.985, de 2000, que “regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III
e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras
providências”, no que se refere à compensação por significativo impacto ambiental.
Apensados: PL 3729/2012 (Padre João ) PL 453/2007 (Ciro Pedrosa ) PL 6519/2009 (Carlos Brandão ) PL
701/2007 (Sandes Júnior ) PL 772/2015 (Victor Mendes )
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24/06/2015
Nº 5696/2013 (Marco Tebaldi) – Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização dos testes de detecção da disfunção renal pelo Sistema Único de Saúde – SUS, e dá outras providencias.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24/06/2015
Nº 6092/2013 (Miro Teixeira) – Dispõe sobre a promoção no posto ou graduação correspondente aos proventos
que recebem na inatividade os militares das Forças Armadas, limitadas aos postos do círculo de oficiais superiores.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/06/2015
Nº 6509/2013 (Dimas Fabiano) – Dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais, prontos-socorros, rodoviárias e
aeroportos possuírem macas e cadeiras de rodas dimensionadas para pessoas obesas, em todo o território nacional.
Apensados: PL 7527/2014 (Lourival Mendes )
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24/06/2015
1.3 PROPOSIÇÕES COM TRAMITAÇÃO CONJUNTA QUE RECEBERAM PARECERES FAVORÁVEIS A UMAS E/
OU CONTRÁRIOS A OUTRAS, NÃO DIVERGENTES; E/OU PELA INCONSTITUCIONALIDADE; E/OU INJURIDICIDADE
PROJETO DE LEI
Nº 1336/2011 (Senado Federal – Tasso Jereissati) – Altera os arts. 62, 66 e 67 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), o art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, o art. 1º da Lei nº 91, de 28
de agosto de 1935 e o art. 29 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, para dispor sobre a finalidade das
fundações, o prazo para manifestação do Ministério Público sobre suas alterações estatutárias, a remuneração
dos seus dirigentes, e dá outras providências.
Apensados: PL 1624/2011 (Eduardo Sciarra )
COM PARECER FAVORÁVEL: PL 1.336/2011, principal.
COM PARECER CONTRÁRIO: PL 1.624/2011, apensado.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/06/2015
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 8092/2014 (Comissão de Seguridade Social e Família) – Altera o art. 16 da Medida Provisória nº 2.186-16
de 23 de agosto de 2001.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/06/2015
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Relação dos Deputados para o Grande Expediente
JUNHO DE 2015
22 2ª-feira 15:00
15:25
15:50
16:15
16:40

Alberto Fraga (DEM - DF)
Alan Rick (PRB - AC)
Zé Geraldo (PT - PA)
Wellington Roberto (PR - PB)
Ronaldo Lessa (PDT- AL)

23 3ª-feira 15:00 Ronaldo Martins (PRB- CE)
15:25 Luiz Cláudio (PR - RO)
24 4ª-feira 15:00 Júlia Marinho (PSC - PA)
15:25 Leandre (PV - PR)
25 5ª-feira 15:00 Bruno Covas (PSDB - SP)
15:25 Moses Rodrigues (PPS - CE)
26 6ª-feira 10:00
10:25
10:50
11 :15
11 :40

Hiran Gonçalves (PMN - RR)
Assis Carvalho (PT - Pl)
Sibá Machado (PT- AC)
Raquel Muniz (PSC - MG)
Rômulo Gouveia (PSD - PB)

29 2ª-feira 15:00
15:25
15:50
16:15
16:40

Major Olímpio (PDT - SP)
Professora Marcivania (PT - AP)
Adilton Sachetti (PSB - MT)
Tenente Lúcio (PSB - MG)
Carlos Melles (DEM - MG)

30 3ª-feira 15:00 Nelson Marquezelli (PTB - SP)
15:25 Elizeu Dionizio (SD - MS)
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I - COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-06-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 8.228/14 - do Sr. Rogério Peninha Mendonça - que “altera a Lei nº 10.420, de 10 de abril de
2002, que “cria o Fundo Garantia-Safra e institui o Benefício Garantia-Safra, destinado a agricultores familiares
vitimados pelo fenômeno da estiagem, nas regiões que especifica”, para estender o Benefício Garantia-Safra
aos municípios localizados na Região Sul, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ZECA DO PT.
PROJETO DE LEI Nº 350/15 - do Sr. Sarney Filho – que “altera dispositivos da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012”.
RELATOR: Deputado SERGIO SOUZA.
PROJETO DE LEI Nº 1.384/15 – do Sr. João Daniel – que “altera a Lei n° 10.696, de 2 de julho de 2003, que “dispõe
sobre a repactuação e o alongamento de dívidas oriundas de operações de crédito rural, e dá outras providências”,
para não haver limite de valor na aquisição de produtos cuja mão de obra é exclusiva da Agricultura Familiar”.
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES.
PROJETO DE LEI Nº 1.465/15 – do Sr. Augusto Carvalho – que “cria incentivos fiscais e creditícios a pessoas físicas e jurídicas que promovam a reposição florestal ou desassoreamento de rios, córregos, cursos de água ou
nascentes e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado SUBTENENTE GONZAGA.
PROJETO DE LEI Nº 1.503/15 – do Sr. Covatti Filho – que “reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/
PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) incidentes na importação e na
venda no mercado interno de rações e suplementos para alimentação bovina”.
RELATOR: Deputado HÉLIO LEITE.
PROJETO DE LEI Nº 1.548/15 – do Sr. Sarney Filho – que “dispõe sobre a criação, gestão e manejo de Reserva
Particular do Patrimônio Natural – RPPN, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ALBERTO FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 1.565/15 – do Sr. Irajá Abreu – que “altera a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, para estender ao maquinário utilizado na atividade de silvicultura, (nas operações : supressão, preparo de solo, plantio,
tratos silviculturais, colheita, transporte e beneficiamento) o tratamento tributário e as condições de crédito
concedidas ao maquinário agrícola e pecuário”.
RELATOR: Deputado JOÃO DANIEL.
PROJETO DE LEI Nº 1.582/15 – do Sr. Jarbas Vasconcelos – que “concede seguro-desemprego, no período de
entressafra, ao trabalhador rural que atua no cultivo de cana-de-açúcar”.
RELATOR: Deputado ANDRÉ ABDON.
PROJETO DE LEI Nº 1.644/15 – do Sr. Padre João – que “altera a Lei nº 9.782, de 16 de janeiro de 1999, para instituir fator de correção dos valores da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária e atualizar os valores das taxas
cobradas para avaliação e reavaliação toxicológica para registro de produtos”.
RELATOR: Deputado ALEXANDRE BALDY.
PROJETO DE LEI Nº 1.655/15 – do Sr. Carlos Melles – que “autoriza a destinação de parte dos recursos do Funcafé
para a participação em fundo garantidor de risco de crédito para cafeicultores e suas cooperativas”.
RELATOR: Deputado EVAIR DE MELO.
PROJETO DE LEI Nº 1.666/15 – do Sr. Afonso Florence e outros – que “altera a Lei nº 9.972, de 25 de maio de
2000, para dispensar da obrigatoriedade de classificação os produtos vegetais, subprodutos e resíduos de va-
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lor econômico adquiridos pelo Poder Público ao amparo do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) ou do
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)”.
RELATOR: Deputado SUBTENENTE GONZAGA.
PROJETO DE LEI Nº 1.710/15 – da Sra. Tia Eron – que “dispõe sobre a política de desenvolvimento e apoio às
atividades das mulheres marisqueiras”.
RELATOR: Deputado CÉSAR HALUM.
PROJETO DE LEI Nº 1.713/15 – do Sr. Evair de Melo – que “institui a Política Nacional de Incentivo à Produção
de Café de Qualidade”.
RELATOR: Deputado LUIZ CLÁUDIO.
PROJETO DE LEI Nº 1.779/15 – do Sr. Heitor Schuch – que “institui a “Semana Nacional da Agricultura Familiar””.
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS.
PROJETO DE LEI Nº 1.799/15 – do Sr. Roberto Sales – que “dá nova redação ao art. 25 da Lei nº 10.438, de 2002,
para estimular a atividade de dessalinização de águas salgadas”.
RELATOR: Deputado ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA.
PROJETO DE LEI Nº 1.802/15 – do Sr. Carlos Bezerra – que “altera o Decreto-lei nº 167, de 1967, que “dispõe
sobre títulos de crédito rural e dá outras providências”, para instituir a nulidade do aval dado em Cédula de
Crédito Rural”.
RELATOR: Deputado CELSO MALDANER.
PROJETO DE LEI Nº 1.805/15 – do Sr. Jerônimo Goergen – que “dispõe sobre a localização dos depósitos dos
estabelecimentos revendedores e/ou distribuidores de agrotóxicos”.
RELATOR: Deputado RICARDO TEOBALDO.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-06-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.792/15 – do Sr. Veneziano Vital do Rêgo – que “altera a Lei nº 12.485, de 12 de setembro
de 2011, reduzindo a zero a alíquota do Imposto de Importação na aquisição de equipamentos destinados a
produzir conteúdos audiovisuais para canais de TV por assinatura de abrangência estadual”.
RELATOR: Deputado PEDRO CUNHA LIMA.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-06-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 7.691/14 – do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “acrescenta parágrafo ao art. 1º da Lei nº 11.668,
de 2008”.
RELATOR: Deputado RONALDO NOGUEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 1.677/15 – da Sra. Maria do Rosário – que “dispõe sobre a destinação às mídias regionais de
parcela dos recursos aplicados na contratação de publicidade institucional ou comercial pelos Órgãos, Entidades, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista das três esferas de governo”.
RELATOR: Deputado GILBERTO NASCIMENTO.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-06-15
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 6.114/09 – do Senado Federal – Wilson Matos – (PLS 403/2007) – que “institui o Exame Nacional de Avaliação do Magistério da Educação Básica – Enameb”. (Apensado: PL 1088/2007)
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-06-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 1.620/15 – do Sr. Rogério Rosso e outros – que “altera a Lei nº 10.633, de 27 de dezembro
de 2002, que “Institui o Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF, para atender o disposto no inciso XIV
do art. 21 da Constituição Federal””.
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 6.132/05 – do Sr. Gonzaga Patriota – que “acrescenta parágrafo único ao art. 21 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, que “Institui o Código de Trânsito Brasileiro”, para definir a competência do
órgão executivo rodoviário da União, em termos de fiscalização de trânsito”.
RELATOR: Deputado ALTINEU CÔRTES.
PROJETO DE LEI Nº 7.471/14 – do Senado Federal – Ana Amélia – (PLS 331/2012) – que “confere ao Município
de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul, o título de Capital Nacional do Futsal”.
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO.
COMISSÃO DE CULTURA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-06-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.307/15 – do Sr. Valdir Colatto – que “denomina “Elevado Alberto Michelin” o elevado localizado na rodovia BR-282, próximo ao bairro Matinho, no Município de Xanxerê, Estado de Santa Catarina”.
RELATOR: Deputado LEO DE BRITO.
PROJETO DE LEI Nº 1.343/15 – do Sr. Vicentinho Júnior – que “denomina “Rodovia prefeito João Cruz” o trecho
urbano da rodovia BR- 153, do Km 668,2 ao Km 673,7 situados na cidade de Gurupi, no Estado do Tocantins”.
RELATOR: Deputado GIUSEPPE VECCI.
PROJETO DE LEI Nº 1.737/15 – da Sra. Renata Abreu – que “autoriza o aproveitamento dos incentivos fiscais
da Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991 (Lei Rouanet), pelas empresas optantes pelo lucro presumido na
apuração do imposto de renda”.
RELATOR: Deputado MARCELO MATOS.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-06-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 6.542/13 – da Sra. Bruna Furlan – que “denomina “Complexo Viário Vereador Darcy Mundin”
o conjunto de acessos rodoviários localizados entre os quilômetros 307 e 308 da BR-116, Rodovia Régis Bittencourt, no Município de São Lourenço da Serra, Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado TIRIRICA.
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PROJETO DE LEI Nº 6.699/13 – do Sr. Felipe Maia – que “denomina “Ferrovia Doutor José Pacheco Dantas” o
trecho ferroviário da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), entre as cidades de Natal e Ceará-Mirim,
Estado do Rio Grande do Norte”.
RELATOR: Deputado TADEU ALENCAR.
PROJETO DE LEI Nº 7.224/14 – do Senado Federal – Acir Gurgacz – (PLS 431/2013) – que “denomina “Rodovia
Engenheiro Isaac Bennesby” o trecho da rodovia BR-425 compreendido entre o entroncamento com a rodovia
BR-364, no Município de Porto Velho, e a travessia do Rio Mamoré, no Município de Guajará-Mirim, no Estado
de Rondônia”.
RELATOR: Deputado CABUÇU BORGES.
PROJETO DE LEI Nº 7.867/14 – do Sr. Vicentinho – que “assegura a manutenção e o fomento do emprego nas
indústrias gráficas e disciplina a aquisição de livros adquiridos pelo Poder Público por meio do PNLD – Programa Nacional do Livro Didático, e similar, bem como a produção e impressão de livros contemplados com
o incentivo fiscal da Lei Rouanet”
RELATOR: Deputado JOSE STÉDILE.
PROJETO DE LEI Nº 211/15 – do Sr. Aelton Freitas – que “denomina “Viaduto Francisco Bilac Moreira -Pinto” o
viaduto localizado na altura do Km 102 da BR-459 – cruzamento com a Avenida Tuany Toledo, no Município de
Pouso Alegre, no Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA.
PROJETO DE LEI Nº 313/15 – da Sra. Alice Portugal – que “modifica a Lei Nº 12.485, de 12 de setembro de 2011”.
RELATORA: Deputada LUCIANA SANTOS.
PROJETO DE LEI Nº 577/15 – do Sr. João Daniel – que “denomina “Rodovia Governador Marcelo Deda”, o trecho
da rodovia BR-101 no Estado de Sergipe”.
RELATOR: Deputado MENDONÇA FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 909/15 – do Sr. Max Filho – que “denomina “FRANCISCO PEREIRA LADISLAU NETO” a Rodovia
393/ES, com início em Cachoeiro de Itapemirim (ES) e término na divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro”.
RELATOR: Deputado MARCELO MATOS.
PROJETO DE LEI Nº 965/15 – do Sr. Jorginho Mello – que “denomina “Viaduto Arivaldo Angelo Pancera” o viaduto transversal localizado à BR-282 no Município de Catanduvas, que liga os Bairros Centro-Oeste e Sayonara
ao Centro da Cidade de Santa Catarina”.
RELATORA: Deputada GEOVANIA DE SÁ.
PROJETO DE LEI Nº 1.689/15 – do Sr. Dr. Jorge Silva – que “institui o Dia Nacional do Psicólogo”.
RELATOR: Deputado JOÃO MARCELO SOUZA.
PROJETO DE LEI Nº 1.691/15 – da Sra. Professora Dorinha Seabra Rezende – que “institui o dia 27 de novembro
como Dia Nacional de Educação a Distância”.
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL.
PROJETO DE LEI Nº 1.711/15 – do Sr. Evair de Melo – que “declara a cidade de Venda Nova do Imigrante, no Estado do Espírito Santo, Capital Nacional do Agroturismo”.
RELATORA: Deputada CLARISSA GAROTINHO.
PROJETO DE LEI Nº 1.757/15 – do Sr. Félix Mendonça Júnior – que “desonera de tributos federais os patrocínios
e doações recebidos de acordo com o disposto na Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991”.
RELATOR: Deputado MARCELO MATOS.
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-06-15
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 2.166/11 – do Sr. Aureo – que “dispõe sobre a comercialização de programas de computador e jogos eletrônicos”.
RELATOR: Deputado ALEXANDRE LEITE.
PROJETO DE LEI Nº 3.919/12 – dos Srs. João Ananias e Chico Lopes – que “altera a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, que “Dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado”, disciplinando a aplicação
de sanções às prestadoras dos serviços de televisão por assinatura”.
RELATOR: Deputado AUREO.
PROJETO DE LEI Nº 1.827/15 – do Sr. Tenente Lúcio – que “altera o art. 3º da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, e acrescenta art. 10-A a mesma lei, para restringir aos produtos que especifica a exigência de prévia concessão de autorização para funcionamento de estabelecimento comercial, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado IVAN VALENTE.
PROJETO DE LEI Nº 1.844/15 – do Sr. Veneziano Vital do Rêgo – que “altera a Lei nº 10.962, de 11 de outubro de
2004, que “Dispõe sobre a oferta e as formas de afixação de preços de produtos e serviços para o consumidor””.
RELATOR: Deputado ANTONIO BRITO.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-06-15
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 936/15 – do Sr. Professor Victório Galli – que “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”.
RELATOR: Deputado FERNANDO COELHO FILHO.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-06-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 7.477/14 – do Sr. Antonio Balhmann – que “dispõe sobre a relação de revenda e distribuição
entre fornecedores e distribuidores de produtos industrializados e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ELI CORRÊA FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 137/15 – do Sr. João Derly – que “obriga a indústria alimentícia a informar o quantitativo
dos ingredientes utilizados na elaboração dos alimentos embalados na ausência do consumidor”.
RELATOR: Deputado ALEXANDRE LEITE.
PROJETO DE LEI Nº 1.597/15 – dos Srs. Carlos Manato e Carlos Manato – (PL 846/1991) – que “altera a Lei n.
8.078, de 11 de setembro de 1990, que “Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências”,
para incluir inciso XIV ao art. 39”.
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR.
PROJETO DE LEI Nº 1.615/15 – do Senado Federal – Armando Monteiro – (PLS 331/2011) – que “altera a redação do art. 16 da Lei nº 12.414, de 9 de junho de 2011, que disciplina a formação e consulta a bancos de dados
com informações de adimplemento, de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, para formação de histórico
de crédito, de forma a excluir a responsabilidade solidária do consulente quanto aos danos materiais e morais
causados ao cadastrado”.
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO.
PROJETO DE LEI Nº 1.618/15 – do Sr. Simão Sessim – que “altera o Art. 2º, incluindo o parágrafo 2º, e altera o
parágrafo 2º do Art. 3º, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor”.
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.
PROJETO DE LEI Nº 1.660/15 – do Sr. Edmar Arruda – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de os serviços de proteção ao crédito fornecerem, gratuitamente, via internet, informações registradas sobre o consumidor solicitante”.
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA.
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PROJETO DE LEI Nº 1.681/15 – do Sr. Hildo Rocha – que “obriga as instituições financeiras a disponibilizarem, nos seus
terminais eletrônicos, papel-moeda suficiente para atendimento de seus clientes, inclusive nos finais de semana”.
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR.
PROJETO DE LEI Nº 1.682/15 – do Sr. Ricardo Teobaldo – que “isenta os titulares de cartões de crédito e de débito e de conta corrente, conta salário e poupança da cobrança de tarifas”.
RELATOR: Deputado WALTER IHOSHI.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
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”. (Apensado: PL 890/2015)
RELATOR: Deputado WALTER IHOSHI.
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-06-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 8.331/15 – do Senado Federal – Aloysio Nunes Ferreira – (PLS 541/2011) – que “altera a Lei n°
10.257, de 10 de julho de 2001, que “regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes
gerais da política urbana e dá outras providências”, e a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que “estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência
ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências”, para dispor sobre acessibilidade nos passeios públicos”.
RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-06-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 6.470/13 – da Sra. Mara Gabrilli – que “altera a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995, para
incluir o financiamento de iniciativas e projetos voltados à pessoa com deficiência entre as finalidades do Fundo de Defesa de Direitos Difusos – FDD”.
RELATOR: Deputado OTAVIO LEITE.
PROJETO DE LEI Nº 19/15 – do Sr. Otavio Leite – que “estabelece procedimento facilitador para a acessibilidade
na comunicação telefônica, através de SMP – Serviço Móvel Pessoal, para pessoa com deficiência auditiva e da
fala em cumprimento ao inciso XIV do Art. 24 da Constituição Federal”.
RELATOR: Deputado PEDRO VILELA.
PROJETO DE LEI Nº 1.679/15 – do Sr. Rômulo Gouveia – que “assegura às pessoas com deficiência visual o direito de receber cartões de crédito e de movimentação de contas bancárias com as informações vertidas em
caracteres de identificação tátil em braile”.
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS.
PROJETO DE LEI Nº 1.690/15 – do Sr. Hélio Leite – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de
diretrizes e bases da educação nacional, para tornar obrigatória a presença de tradutor e intérprete de Libras
– Língua Portuguesa, para viabilizar o acesso à comunicação, à informação e à educação de alunos surdos”.
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-06-15
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.685/15 – do Sr. Aelton Freitas – que “isenta do imposto sobre produtos industrializados
(IPI) os computadores pessoais, smartphones, tablets, notebooks, modems, seus acessórios e afins, quando
adquiridos por pessoa com deficiência física, visual ou auditiva”.
RELATORA: Deputada ZENAIDE MAIA.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (DIA 22/06/2015)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.826/15 – do Sr. Tenente Lúcio – que “acrescenta artigos à Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), para dispor sobre a requalificação profissional obrigatória em situações de dispensa em
massa”.
RELATOR: Deputado JORGE CÔRTE REAL.
PROJETO DE LEI Nº 1.881/15 – do Sr. Betinho Gomes – que “dispõe sobre incentivos fiscais à indústria vitivinícola”.
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-06-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 180/15 – do Sr. Rubens Pereira Júnior – que “dispõe sobre a criação da Área de Livre Comércio de São Luís e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada KEIKO OTA.
PROJETO DE LEI Nº 759/15 – do Sr. André Fufuca – que “dispõe sobre a criação de Zona Franca no Município
de Rosário, Estado do Maranhão”.
RELATOR: Deputado HELDER SALOMÃO.
PROJETO DE LEI Nº 1.712/15 – do Sr. Evair de Melo – que “altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, para
estabelecer a obrigatoriedade de adoção de medidas de restrição a importações nos casos que menciona”.
RELATOR: Deputado HERCULANO PASSOS.
PROJETO DE LEI Nº 1.729/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para tornar obrigatório o teste de impacto nos dispositivos de retenção para o transporte de crianças em veículos”.
RELATOR: Deputado OTAVIO LEITE.
PROJETO DE LEI Nº 1.740/15 – do Sr. Davidson Magalhães – que “dispõe sobre alienação de ativos por empresas
estatais de que trata o art. 177, § 1º, da Constituição Federal”.
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 1.744/15 – do Sr. Darcísio Perondi – que “dispõe sobre a padronização das embalagens dos
produtos fumígenos derivados, ou não, do tabaco comercializados no país”.
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING.
PROJETO DE LEI Nº 1.762/15 – do Sr. Carlos Bezerra – que “torna opcional a Contribuição Previdenciária sobre
a Receita Bruta”.
RELATOR: Deputado WALTER IHOSHI.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-06-15
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
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.
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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.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-06-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.634/15 – do Sr. Nelson Marchezan Junior – que “acresce parágrafo ao art. 10 da Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para dispor sobre recall de veículos automotores de via terrestre”.
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN.
PROJETO DE LEI Nº 1.650/15 – do Sr. Fabio Garcia – que “altera a Lei n.º 11.079, de 30 de dezembro de 2004,
que institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública”.
RELATOR: Deputado JORGE CÔRTE REAL.
PROJETO DE LEI Nº 1.678/15 – do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “acrescenta parágrafos ao art. 12 da Lei nº 11.788,
de 25 de setembro de 2008, para dispor sobre o valor da bolsa para estagiários”. (Apensado: PL 1766/2015)
RELATOR: Deputado JORGE BOEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 1.694/15 – do Sr. Aureo – que “obriga os estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas a estampar de forma clara informação sobre centros de tratamento de alcoolismo”.
RELATORA: Deputada CONCEIÇÃO SAMPAIO.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
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”. (Apensado: PL 941/2015)
RELATOR: Deputado WALTER IHOSHI.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-06-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.722/15 – do Sr. Hildo Rocha – que “acrescenta novo art. 4º-A à Lei nº 10.998, de 15 de dezembro de 2004, que “Altera o Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social”, para os fins de disciplinar o direcionamento de montante mínimo de recursos a serem aplicados nas habitações de interesse social”.
RELATOR: Deputado CARLOS MARUN.
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-06-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
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PROJETO DE LEI Nº 7.103/14 – da Sra. Benedita da Silva – que “modifica a Lei nº 12.288,de 20 de julho de 2010
(Estatuto da Igualdade Racial), para incluir o quesito cor ou raça nos prontuários, registros e cadastramentos
do Sistema de Informação em Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS)”.
RELATOR: Deputado ORLANDO SILVA.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
SEMINÁRIO
LOCAL: Câmara Municipal de Ponta Grossa
HORÁRIO: 18h
A – SEMINÁRIO SOBRE A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL
HORÁRIO: 18h
LOCAL: Câmara Municipal de Ponta Grossa.
Endereço: Avenida Visconde de Taunay, 880.
Presidente da Mesa: Deputado Aliel Machado (PCdoB-PR)
Palestrantes:
Dra. Noeli Reback – Juíza da Vara da Infância e da Juventude
Dra. Vanessa Harmuch – Promotora Infracional
Major Edmauro Assunção – Comandante do Primeiro batalhão da PM
Daniel Petersen – Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-06-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.804/12 – do Sr. Giovani Cherini – que “regulamenta a profissão de Naturólogo”.
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL.
PROJETO DE LEI Nº 5.533/13 – do Sr. Silas Câmara – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 4.117, de 27 de agosto
de 1962, para permitir que as entidades autorizadas a executar o Serviço de Retransmissão de Televisão – RTV
– possam realizar inserções locais de programação e publicidade, na forma que especifica”.
RELATOR: Deputado ORLANDO SILVA.
PROJETO DE LEI Nº 178/15 – do Sr. Rubens Pereira Júnior – que “dispõe sobre a criação de Universidade Federal
do Leste do Maranhão e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ORLANDO SILVA.
PROJETO DE LEI Nº 179/15 – do Sr. Rubens Pereira Júnior – que “dispõe sobre a criação de Universidade Federal
do Oeste do Maranhão e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ORLANDO SILVA.
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 ZENAIDE MAIA.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-06-15
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 7.336/10 – do Sr. Manoel Junior – que “altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, de
forma que o ajuste à complementação da União ao Fundeb seja realizado em três parcelas quadrimestrais, no
exercício subsequente”.
RELATOR: Deputado LOBBE NETO.
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COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-06-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 48/15 – do Sr. Reginaldo Lopes – que “extingui a produção, circulação e uso do dinheiro em
espécie, e determina que as transações financeiras se realizem apenas através do sistema digital”.
RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA.
B – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária (art. 54):
PROJETO DE LEI Nº 8.256/14 – do Tribunal Superior do Trabalho – que “dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região”.
RELATOR: Deputado CELSO MALDANER.
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 ALEXANDRE BALDY.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-06-15
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 4.303/12 – do Sr. Laercio Oliveira – que “altera a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
para criar e disciplinar a sociedade anônima simplificada (SAS)”.
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY.
COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DA AMAZÔNIA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-06-15
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
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.
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-06-15
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 7.709/14 – do Sr. Onofre Santo Agostini – que “acrescenta § 6º ao artigo 15 e parágrafo único ao artigo 47 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamenta o art. 225 da Constituição Federal e
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências”. (Apensado: PL
8280/2014)
RELATOR: Deputado MAURO PEREIRA.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-06-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.058/11 – do Sr. Aguinaldo Ribeiro – que “altera a Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998,
que “Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências””.
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 213/15 – do Sr. Giovani Cherini – que “regulamenta o Rodeio como atividade da cultura
popular e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado WEVERTON ROCHA.
PROJETO DE LEI Nº 1.562/15 – do Sr. Celso Jacob – que “ Disciplina o trânsito por propriedades privadas para o
acesso a sítios naturais públicos”.
RELATOR: Deputado DANIEL VILELA.
PROJETO DE LEI Nº 1.567/15 – do Sr. Fabiano Horta – que “altera a Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código
de Trânsito Brasileiro, para proibir a circulação de veículos nas praias situadas em unidade de conservação”.
RELATOR: Deputado WEVERTON ROCHA.
PROJETO DE LEI Nº 1.588/15 – do Sr. Caetano – que “dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental (APA)
de Boipeba, no Município de Cairú, no Estado da Bahia”.
RELATOR: Deputado AUGUSTO CARVALHO.
PROJETO DE LEI Nº 1.687/15 – do Senado Federal – Ana Rita – (PLS 679/2011) – que “altera a Lei nº 7.802, de 11
de julho de 1989, para instituir a Política Nacional de Apoio aos Agrotóxicos e Afins de Baixa Periculosidade”.
RELATOR: Deputado NILTO TATTO.
PROJETO DE LEI Nº 1.688/15 – do Sr. Ronaldo Carletto – que “cria o Fundo Nacional de Recuperação de Nascentes de Rios (FUNAREN), define os recursos para seu financiamento e estabelece os critérios para sua utilização”.
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-06-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 720/11 – do Sr. Weliton Prado – que “dispõe sobre a vedação da chamada “tarifa amarela”
na cobrança da tarifa de energia elétrica e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PROJETO DE LEI Nº 1.291/15 – do Sr. Luiz Fernando Faria – que “dispõe sobre a Política Nacional de Biocombustíveis Florestais e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado JOÃO ARRUDA.
PROJETO DE LEI Nº 1.537/15 – do Sr. Jony Marcos – que “obriga as empresas de geração e exploração de energia hidrelétrica a investir um percentual mínimo em proteção ambiental”.
RELATOR: Deputado MACEDO.
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PROJETO DE LEI Nº 1.556/15 – do Sr. Goulart – que “dispõe sobre o aproveitamento do asbesto / amianto e dos
minérios e rochas que contenham silicatos hidratados”.
RELATOR: Deputado MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO.
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
AVISOS
PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (DIA
22/06/2015)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.601/15 – do Sr. Hélio Leite – que “determina que seja pontuado, para efeito do exame
de títulos em concursos públicos voltados para cargos relacionados à área de segurança pública no âmbito
da União, serviço militar obrigatório prestado nos termos do art. 143 da Constituição Federal, e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado ALEXANDRE LEITE.
PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-06-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 196/15 – do Sr. Capitão Augusto – que “regula as ações de Polícia Administrativa exercida
pelos Corpos de Bombeiros Militares dentro das suas atribuições de prevenção e extinção de incêndio, e perícias de incêndios e ações de defesa civil, de busca salvamento, de resgate e atendimento pré-hospitalar e
de emergência; e pelas Polícias Militares no exercício da Polícia Ostensiva e Polícia de Preservação da Ordem
Pública, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado SUBTENENTE GONZAGA.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-06-15
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 7.332/14 – do Sr. André Figueiredo – que “altera o art. 21-A da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro
de 1993, para dispor sobre a manutenção do benefício de prestação continuada para a pessoa com deficiência
que exerça atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, com rendimentos
de até dois salários mínimos mensais”. (Apensado: PL 1662/2015)
RELATOR: Deputado MÁRIO HERINGER.
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-06-15
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.428/15 – do Sr. Carlos Sampaio – que “altera os arts.1º, 6º e 19 , da Lei nº 12.513, de 26 de
outubro de 2011, que dispõe sobre o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec;
e dá outras providências”
RELATORA: Deputada GEOVANIA DE SÁ.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-06-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.430/15 – do Sr. Nelson Marquezelli – que “acrescenta o inciso XIII ao Artigo 3º da Lei Federal nº 9.790, de 23 de março de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado,
sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, institui e disciplina o Termo de
Parceria, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (DIA
22/06/2015)
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 7.701/14 – do Sr. Julio Lopes – que “acrescenta o § 5º ao art. 14 da Lei nº 10.233, de 5 de
junho de 2001, para dispor sobre a aquisição de bens necessários à prestação dos serviços de transporte ferroviário de passageiros e cargas por empresas concessionárias”.
RELATOR: Deputado PAULO FEIJÓ.
PROJETO DE LEI Nº 429/15 – da Sra. Alice Portugal – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
“institui o Código de Trânsito Brasileiro”, para dispor sobre a competência para a fiscalização de trânsito”.
RELATOR: Deputado JOÃO RODRIGUES.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-06-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 7.033/14 – do Senado Federal – Jayme Campos – (PLS 714/2011) – que “altera o art. 80 da
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para dispor sobre sinalização trilíngue”.
(Apensado: PL 6168/2013 (Apensado: PL 6730/2013))
RELATORA: Deputada CLARISSA GAROTINHO.
PROJETO DE LEI Nº 8.050/14 – do Sr. Missionário José Olimpio – que “esta Lei altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 para regular a identificação de veículos coletivos”
RELATOR: Deputado AUREO.
PROJETO DE LEI Nº 792/15 – do Sr. Rômulo Gouveia – que “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”.
RELATOR: Deputado WADSON RIBEIRO.
PROJETO DE LEI Nº 1.002/15 – do Sr. Fabiano Horta – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para criar o cadastro positivo de condutores de veículos automotores”.
RELATOR: Deputado GOULART.

124

Sexta-feira 19

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Junho de 2015

PROJETO DE LEI Nº 1.128/15 – do Sr. Alfredo Nascimento – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para facultar a aprendizagem à distância de conhecimentos teóricos para
a condução de veículos automotores e elétricos”.
RELATORA: Deputada MAGDA MOFATTO.
PROJETO DE LEI Nº 1.223/15 – do Sr. Jose Stédile – que “altera a Lei nº 9.503, de 1997, que “institui o Código de
Trânsito Brasileiro”, para incluir o sensor de afivelamento do cinto de segurança como equipamento obrigatório dos ônibus e micro-ônibus”.
RELATOR: Deputado MAURO LOPES.
PROJETO DE LEI Nº 1.251/15 – do Sr. Alfredo Nascimento – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para determinar que haja integração para fins de transferência de documentação referente ao processo de habilitação entre diferentes órgãos componentes do Sistema
Nacional de Trânsito”.
RELATOR: Deputado MILTON MONTI.
PROJETO DE LEI Nº 1.293/15 – do Sr. Alfredo Nascimento – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
para possibilitar a realização do exame de direção para fins de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação
em automóvel dotado de câmbio automático”.
RELATORA: Deputada MAGDA MOFATTO.
PROJETO DE LEI Nº 1.355/15 – do Sr. Alberto Fraga – que “acrescenta o inciso XXVI ao artigo 10 da Lei 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro”.
RELATOR: Deputado MAJOR OLIMPIO.
PROJETO DE LEI Nº 1.830/15 – do Sr. Pedro Uczai – que “denomina João Batista Menegatti o viaduto na Rodovia
BR-282, na travessia urbana de Xanxerê/SC”.
RELATORA: Deputada CLARISSA GAROTINHO.
PROJETO DE LEI Nº 1.860/15 – do Sr. Major Olimpio – que “altera a denominação do túnel “Mata Fria”, que faz
a divisa dos municípios de Mairiporã e São Paulo, na Rodovia Fernão Dias (BR 381), para Túnel Salatiel Pereira
do Valle”.
RELATORA: Deputada CLARISSA GAROTINHO.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 5.175/13 – do Sr. Sergio Zveiter – que “altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada CLARISSA GAROTINHO.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-06-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 7.038/14 – do Sr. Celso Maldaner – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para vedar a frisagem de pneus”.
RELATORA: Deputada CLARISSA GAROTINHO.
PROJETO DE LEI Nº 7.373/14 – do Sr. Augusto Coutinho – que “acrescenta o § 6º ao art. 104 da Lei nº 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro”.
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
PROJETO DE LEI Nº 7.385/14 – do Sr. Renzo Braz – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre as placas de identificação dos veículos”.
RELATOR: Deputado VICENTINHO JÚNIOR.
PROJETO DE LEI Nº 7.492/14 – do Sr. Zé Geraldo – que “veda a presença de ondulações transversais em rodovia”.
RELATOR: Deputado MARCELO MATOS.
PROJETO DE LEI Nº 7.733/14 – do Sr. Carlos Bezerra – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre ônibus de dois andares”.
RELATOR: Deputado MAURO LOPES.

Junho de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 19

125

PROJETO DE LEI Nº 7.987/14 – do Sr. Rogério Peninha Mendonça – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre o Juramento do Condutor”.
RELATOR: Deputado MARCELO MATOS.
PROJETO DE LEI Nº 134/15 – do Sr. João Derly – que “altera a Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, para
estender às pessoas portadoras de doenças graves a prioridade de atendimento”. (Apensados: PL 547/2015 e
PL 1215/2015)
RELATOR: Deputado MARCELO MATOS.
PROJETO DE LEI Nº 608/15 – do Sr. Marcelo Belinati – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
acrescentando os parágrafos 1º e 2º, para instituir a obrigatoriedade dos equipamentos medidores de velocidade para veículos automotivos com registro fotográfico – radares – mostrar a velocidade registrada na passagem”. (Apensados: PL 804/2015 e PL 920/2015 (Apensado: PL 1287/2015))
RELATOR: Deputado MARCELO MATOS.
PROJETO DE LEI Nº 1.335/15 – do Sr. Gonzaga Patriota – que “dispõe sobre a padronização das praças de pedágio para motocicletas”.
RELATOR: Deputado MAURO MARIANI.
PROJETO DE LEI Nº 1.432/15 – do Sr. Marcelo Belinati – que “acrescenta o § 6º ao art. 147 da Lei nº 9.503, de
23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro para dispor sobre isenção de taxa de
renovação de CNH para motorista de ônibus”.
RELATORA: Deputada CLARISSA GAROTINHO.
PROJETO DE LEI Nº 1.433/15 – do Sr. Marcelo Belinati – que “acrescenta o § 6º ao art. 147 da Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro para dispor sobre isenção de taxa
de renovação de CNH para motorista de caminhão”
RELATOR: Deputado LÁZARO BOTELHO.
PROJETO DE LEI Nº 1.435/15 – do Sr. Marcelo Belinati – que “acrescenta o § 6º ao art. 147 da Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre isenção de taxa de renovação de CNH para motorista de táxi”.
RELATORA: Deputada CLARISSA GAROTINHO.
PROJETO DE LEI Nº 1.603/15 – do Sr. Lucio Mosquini – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a distância mínima entre os aparelhos de fiscalização eletrônica”.
RELATORA: Deputada CLARISSA GAROTINHO.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-06-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 7.290/14 – do Sr. Ademir Camilo – que “cria a obrigatoriedade da instalação de sistemas de
segurança e de proteção contra incêndio em túneis viários e de inspeção periódica destes sistemas, escadas
rolantes e esteiras rolantes instalados em túneis viários e em outras instalações de acordo com os critérios da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABTN) “.
RELATOR: Deputado ADAIL CARNEIRO.
PROJETO DE LEI Nº 7.496/14 – do Sr. Heuler Cruvinel – que “proíbe o uso de aparelhos sonoros ou musicais no
interior de veículos de transporte coletivo”.
RELATOR: Deputado DIEGO ANDRADE.
PROJETO DE LEI Nº 7.661/14 – do Sr. Major Fábio – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre sinalização semafórica”. (Apensado: PL 7963/2014)
RELATOR: Deputado ADAIL CARNEIRO.
PROJETO DE LEI Nº 7.872/14 – do Sr. Lincoln Portela – que “acrescenta parágrafo único ao art. 116 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para instituir a contratação obrigatória de
seguros contra acidentes em relação a veículos oficiais”.
RELATOR: Deputado DIEGO ANDRADE.
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PROJETO DE LEI Nº 7.931/14 – do Sr. Onofre Santo Agostini – que “acrescenta o inciso XII ao art. 20 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro”. (Apensado: PL 8276/2014)
RELATOR: Deputado MAJOR OLIMPIO.
PROJETO DE LEI Nº 8.022/14 – dos Srs. Sandra Rosado e Keiko Ota – que “altera o art. 232 da Lei n° 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a apresentação de documentos de porte obrigatório”.
RELATOR: Deputado DIEGO ANDRADE.
PROJETO DE LEI Nº 8.054/14 – do Sr. Guilherme Mussi – que “altera o inciso III e o § 3º do 280 da Lei nº 9.503,
de 23 de janeiro de 1997 que institui o Código de Trânsito Brasileiro – CTB”.
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE JR..
PROJETO DE LEI Nº 108/15 – do Sr. Alceu Moreira – que “dispõe sobre o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito”.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PROJETO DE LEI Nº 268/15 – do Sr. Bonifácio de Andrada – que “possibilita a construção de vias alternativas próximas às rodovias que apresentam dificuldades para o tráfego de pessoas e veículos e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR.
PROJETO DE LEI Nº 436/15 – do Sr. Professor Victório Galli – que “acrescenta dispositivo na Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997- Código de Trânsito Brasileiro, para tornar obrigatório o uso de sinalização horizontal em
todas as rodovias que possuam fiscalização eletrônica por meio de radares”. (Apensado: PL 536/2015)
RELATOR: Deputado MAJOR OLIMPIO.
PROJETO DE LEI Nº 467/15 – do Sr. Ricardo Izar – que “altera o Anexo II da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre o formato da sinalização semafórica”.
RELATOR: Deputado MAURO MARIANI.
PROJETO DE LEI Nº 538/15 – do Sr. William Woo – que “acrescenta parágrafo ao artigo 88 da Lei n° 9.503, de 23
de setembro de 2007 – Código de Trânsito Brasileiro”.
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR.
PROJETO DE LEI Nº 799/15 – do Sr. Alberto Fraga – que “acrescenta o § 5º ao artigo 262 da Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997, que instituiu o Código Brasileiro de Trânsito”.
RELATOR: Deputado MAJOR OLIMPIO.
PROJETO DE LEI Nº 1.535/15 – do Sr. Heitor Schuch – que “acrescenta novo parágrafo ao Art. 105 da Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, para desobrigar o extintor de incêndio nos veículos que especifica”.
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA.
PROJETO DE LEI Nº 1.673/15 – do Sr. Valdir Colatto – que “altera a Lei nº 9.875, de 25 de novembro de 1999, para
dar a denominação suplementar – Trecho Antonio Carlos Seraglio – ao trecho da rodovia BR-282 localizado no
perímetro urbano da cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina”.
RELATOR: Deputado WASHINGTON REIS.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 8.255/14 – do Senado Federal – Blairo Maggi – (PLS 434/2011) – que “dispõe sobre o exercício da profissão de tripulante de aeronave e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada CLARISSA GAROTINHO.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-06-15
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 6.151/13 – do Sr. Sandro Mabel – que “altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, para
dispor sobre o direito dos usuários à informação acerca da composição da tarifa do transporte coletivo urbano”. (Apensados: PL 8166/2014 e PL 845/2015)
RELATORA: Deputada CLARISSA GAROTINHO.
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II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS
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)
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (10 SESSÕES)
DECURSO: 6ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-06-15
Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 453/01 – do Sr. Raimundo Gomes de Matos – que “dá nova redação ao caput do art. 38 da Constituição Federal”.
RELATOR: Deputado ZÉ SILVA.
III – COMISSÕES MISTAS
REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO PARLAMENTO DO MERCOSUL.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-06-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.786/15 – do Sr. Roney Nemer – que “acrescenta o art. 36-E à Lei 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que estabelece diretrizes e bases da Educação Nacional”.
RELATORA: Deputada BENEDITA DA SILVA.
IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS COMISSÕES EM 18/06/2015:
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática:
PROJETO DE LEI Nº 1.879/2015
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:
MENSAGEM Nº 211/2015
PROJETO DE LEI Nº 1.821/2015
PROJETO DE LEI Nº 1.825/2015
PROJETO DE LEI Nº 1.837/2015
PROJETO DE LEI Nº 1.842/2015
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 63/2015
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 64/2015
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 65/2015
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 66/2015
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 67/2015
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 68/2015
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Comissão de Defesa do Consumidor:
PROJETO DE LEI Nº 8.199/2014
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência:
PROJETO DE LEI Nº 1.888/2015
Comissão de Desenvolvimento Urbano:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 109/2015
Comissão de Finanças e Tributação:
PROJETO DE LEI Nº 1.887/2015
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional:
MENSAGEM Nº 211/2015
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado:
PROJETO DE LEI Nº 1.809/2015
Comissão de Seguridade Social e Família:
PROJETO DE LEI Nº 1.829/2015
PROJETO DE LEI Nº 1.847/2015
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
PROJETO DE LEI Nº 1.916/2015
Comissão de Viação e Transportes:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 114/2015
PROJETO DE LEI Nº 1.890/2015
(Encerra-se a sessão às 18 horas e 9 minutos.)
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
MENSAGEM
67/2015 – do Poder Executivo – Submete à apreciação do Congresso Nacional o texto da Medida Provisória nº 672/2015, que “Dispõe sobre a política de valorização do salário mínimo para o período de 2016
a 2019”.
208/2015 – do Poder Executivo – Comunica, a Excelentíssima Senhora Presidenta da República, a
sanção do Projeto de Lei que “Acrescenta dispositivos à Lei nº 7.565. de 19 de dezembro de 1986 – Código
Brasileiro de Aeronáutica, para explicitar a obrigatoriedade do uso e da manutenção de sinalizadores ou balizadores aéreos de obstáculos existentes nas zonas de proteção dos aeródromos”. Para o arquivo do Congresso Nacional, restituo, nesta oportunidade,dois autógrafos do texto ora convertido na Lei nº 13.133, de
15 de junho de 2015.
209/2015 – do Poder Executivo – Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do projeto de
lei que “Altera a Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, e a Lei nº 10.446, de 8 de maio de 2002, para dispor sobre organizações terroristas”.
210/2015 – do Poder Executivo – Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do projeto de
lei que “Disciplina a ação de indisponibilidade de bens, direitos ou valores em decorrência de resolução do
Conselho de Segurança das Nações Unidas – CSNU”.
214/2015 – do Poder Executivo – Comunica, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, a sanção
do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a instituição do Dia Nacional do Vigilante”. Para o arquivo do Congresso
Nacional, restituo, nesta oportunidade, dois autógralhs do texto ora convertido tia Lei nº 13.136, de 17 de junho de 2015.
216/2015 – do Poder Executivo – Solicita o cancelamento do pedido de urgência para a apreciação
do Projeto de Lei nº 2.902, de 2011, que “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 nºs 9.613, de 3 de março de
1998, e nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”, enviado ao Congresso Nacional com a Mensagem nº 59, de 2015.
217/2015 – do Poder Executivo – Solicita o cancelamento do pedido de urgência para a apreciação do
Projeto de Lei nº 5.586, de 2005, que “Acrescenta o art. 317-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal”, enviado ao Congresso Nacional com a Mensagem nº 58, de 2015.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
70/2015 – do Sr. Sergio Vidigal – Acrescenta alínea “d” ao inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
114/2015 – do Sr. Miguel Haddad – Dispõe sobre a aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais, nos termos do inciso II do § 1º do art. 40 da Constituição Federal.
115/2015 – do Senado Federal – Altera a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, para dispor sobre a obrigatoriedade de documento com código de barras em todos os pagamentos realizados pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.
PROJETO DE LEI
1981/2015 – do Sr. Silvio Costa – Dispõe sobre juros de mora e atualização monetária dos débitos judiciais.
1982/2015 – do Sr. Kaio Maniçoba – Veda a discriminação de clientes bancários que já estiveram em situação de inadimplência junto à instituição financeira.
1983/2015 – do Sr. Hildo Rocha – Altera o art. 28 da 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. (Lei dos cartórios)”,
para estabelecer que os notários e oficiais de registro serão remunerados por subsídio, em até ao valor idêntico
recebido pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal, e que a soma dos emolumentos arrecadados pelas serventias que superar as respectivas despesas com pessoal e com custeio em geral será destinada à saúde pública
1984/2015 – do Sr. Alex Manente – Torna obrigatória, na transmissão de evento esportivo ou cultural, a
disponibilização de tempo no rádio e televisão para divulgação institucional da Cidade sede do evento
1985/2015 – do Sr. Alex Manente – Torna obrigatória a divulgação da qualificação dos fornecedores em
lojas físicas, virtuais e embalagens
1986/2015 – da Srª. Ana Perugini – Altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para incluir dentre as
hipóteses de movimentação da conta vinculada do FGTS do Trabalhador ou qualquer de seus dependentes
para amortizar ou quitar o pagamento das mensalidades em Instituições Educacionais de Ensino Superior.
1987/2015 – do Sr. Domingos Neto – Denomina Deputado Paes de Andrade o Açude Castanhão, no Estado do Ceará.
1988/2015 – do Sr. Jorginho Mello – Dispõe sobre documento de identificação do profissional de educação.
1989/2015 – do Sr. Leonardo Monteiro – Altera o art.2º da Lei Complementar nª 125, de 03 de janeiro de
2007, incluindo os municípios do Vale do Rio Doce no Estado de Minas Gerais na área de atuação da SUDENE
1990/2015 – do Sr. Fábio Mitidieri – Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para estabelecer a garantia do recálculo do benefício do aposentado do Regime Geral de Previdência Social que retorna ou permanece em atividade.
1991/2015 – do Sr. Fábio Mitidieri – Dispõe sobre a criação do Selo Empresa Amiga ECOSOL.
1992/2015 – do Sr. Fábio Mitidieri – Altera a lei 9.656, de 03 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos
e seguros privados de assistência à saúde e dá outras providências, com finalidade de proibir discriminação
entre clientes consumidores dos planos de saúde e particulares.
1993/2015 – da Srª. Mariana Carvalho – Dispõe sobre a dispensa de revista dos portadores de próteses
metálicas por portas magnéticas ou dispositivos de segurança semelhantes
1994/2015 – da Srª. Mariana Carvalho – Altera o art. 3º da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, para
incluir a emissão e apresentação de carteira de identidade para crianças a partir de seis anos como condicionalidade para o pagamento do Bolsa-Família.
1995/2015 – do Sr. Andres Sanchez – Altera o caput do art. 8º da Lei nº 10.451, de 10 de maio de 2002,
para prorrogar até 31 de dezembro de 2019 os benefícios fiscais na importação de equipamentos ou materiais
esportivos destinados à preparação dos atletas olímpicos e paraolímpicos.
1996/2015 – do Sr. Marx Beltrão – Altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que “dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências”,
para modificar a estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, e a estrutura, a composição e
as competências do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA.
1997/2015 – do Sr. Paulo Magalhães – Regula o trabalho ao maior de 16 anos.
1998/2015 – do Sr. Irmão Lazaro – Limita o valor da multa e dos juros moratórios nas relações locatícias.
1999/2015 – do Sr. Uldurico Junior – Proíbe o uso de equipamento de proteção individual, por profissionais da área da saúde, fora do ambiente laboral.
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2000/2015 – do Sr. Luciano Ducci – Torna obrigatória a disponibilização de postos de atendimento médico em locais de realização de vestibulares, concursos públicos ou privados e demais eventos similares.
2001/2015 – do Sr. Luciano Ducci – Autoriza o transporte intermunicipal e interestadual de estudantes
de cursos técnicos, superiores e tecnológicos e de graduação por veículos mantidos e adquiridos pelos entes
federados por meio dos programas instituídos pela União para transporte escolar, como o Programa Nacional
de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE e o Programa Caminho da Escola.
2002/2015 – do Sr. Luciano Ducci – Acrescenta dispositivo à Lei n.º 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que
define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor.
2003/2015 – do Sr. Luciano Ducci – Dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições financeiras bancárias
disponibilizarem acesso, via autoatendimento ou internet, às informações previdenciárias de seus correntistas.
2004/2015 – do Sr. Mário Heringer – Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que “Dispõe sobre
a proteção do consumidor e dá outras providências”, e dá outras providência.
2005/2015 – do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – Altera o art. 115 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal, para reduzir à metade os prazos de prescrição quando o criminoso tiver
idade maior de 75 anos.
2006/2015 – do Sr. Tenente Lúcio – Altera a Lei N.º 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Transito Brasileiro, para facultar ao cidadão a Certificação Digital dos documentos de porte obrigatório
descritos no Código.
2007/2015 – do Sr. Tenente Lúcio – Altera a Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, para tornar obrigatória
a emissão do certificado digital, juntamente com a emissão da carteira de identidade.
2008/2015 – do Sr. Tenente Lúcio – Dá nova redação ao art. 59 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
para dispor sobre o pagamento de horas extras e extinguir o regime de banco de horas.
2009/2015 – do Sr. Tenente Lúcio – Acrescenta alínea ao art. 38 da Lei nº 4.117- Código Brasileiro de Telecomunicações, para dispor sobre informação, propaganda ou publicidade que exponha a pessoa a perigo.
2010/2015 – do Sr. Tenente Lúcio – Acrescenta o art. 154-A a Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código
de Trânsito Brasileiro, para obrigar que os veículos utilizados nos exames de direção veicular para obtenção da
Carteira Nacional de Habilitação sejam dotados de câmeras de vídeo e áudio.
2011/2015 – do Sr. Gilberto Nascimento – Cria a possibilidade de dispensa das atividades por dois dias
caso o sangue seja O em casos de doação voluntária de sangue, altera dispositivo da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e dá outras providências.
2012/2015 – do Sr. Marcelo Belinati – Acrescenta artigo à Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre o despachante de trânsito.
2013/2015 – do Sr. Laercio Oliveira – Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
2014/2015 – do Sr. Rogério Rosso – Altera a redação do artigo 2º da Lei nº 10.214, de 27 de março de 2001,
que dispõe sobre a atuação das câmaras e dos prestadores de serviços de compensação e de liquidação, no âmbito
do sistema de pagamentos brasileiro, para dispor sobre a ampliação e uniformização do horário para pagamento
de boletos bancários por meio dos sítios eletrônicos dos bancos, na Rede Mundial de Computadores – Internet.
2015/2015 – do Sr. Deley – Altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que “Dispõe sobre o Programa
Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas;
altera o Decreto-Lei no3. 365, de 21 de junho de 1941, as Leis nos 4.380, de 21 de agosto de 1964, 6.015, de 31
de dezembro de 1973, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 10.257, de 10 de julho de 2001, e a Medida Provisória
no 2.197-43, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.”
2016/2015 – do Poder Executivo – Altera a Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, e a Lei nº 10.446, de 8
de maio de 2002, para dispor sobre organizações terroristas.
2017/2015 – do Sr. Fábio Mitidieri – Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que “dispõe sobre
a proteção do consumidor e dá outras providências, com a finalidade de proibir a venda de produto não disponível em estoque e penalidades”.
2018/2015 – do Sr. Fábio Mitidieri – Altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que “institui normas gerais
sobre desporto e dá outras providências, para ampliar os repasses e autonomia administrativa da CBDE e CBDU”.
2019/2015 – do Sr. Márcio Marinho – Regulamenta a atividade econômica de comercialização de produtos e serviços por meio de Contratos de Compra e Venda a Prazo, para entrega futura do bem ou prestação
do serviço negociado, com pacto adjeto de desoneração das parcelas vincendas; fixa requisitos para funcionamento das empresas nacionais atuantes no segmento, em todo o território nacional e estabelece normas
de proteção aos consumidores, e dá outras providências.
2020/2015 – do Poder Executivo – Disciplina a ação de indisponibilidade de bens, direitos ou valores em
decorrência de resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas – CSNU.
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2021/2015 – do Sr. Chico Alencar – Condiciona a realização de entrevistas ou exibição de imagens de presos
sob custódia do Estado no interior de delegacias ou estabelecimentos prisionais à prévia autorização judicial.
2022/2015 – do Sr. Jose Stédile – Altera o art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que “altera a
legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá outras providências”, para incluir as despesas com o armazenamento do sangue do cordão umbilical entre aqueles dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
2023/2015 – da Srª. Professora Marcivania – Altera o art. 10 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que
institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, para tornar obrigatórios os exames que visem ao diagnóstico
e à terapêutica de anormalidades na visão e na audição do recém-nascido.
2024/2015 – do Sr. Raimundo Gomes de Matos – Denomina o Açude Castanhão, no Estado do Ceará, de
Deputado Federal Paes de Andrade.
2025/2015 – do Sr. Carlos Manato – Acrescenta os arts. 313-C e 333-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal, para tipificar o crime de “Enriquecimento Ilícito”.
2026/2015 – do Sr. Rodrigo de Castro – Institui o Plano Nacional de Redução de Homicídios e dá providências correlatas
2027/2015 – do Sr. Ronaldo Martins – Obriga as sociedades seguradoras a incluírem os servidores públicos nos contratos com cobertura por desemprego involuntário.
2028/2015 – da Srª. Alice Portugal – Acrescenta o inciso XLII ao art. 10 da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977,
para configurar como infração sanitária a violação do sigilo das prescrições médicas e estabelecer as penas respectivas.
2029/2015 – da Srª. Cristiane Brasil – Institui a Política Nacional do Cuidado e dá outras providências.
2030/2015 – do Sr. Vinicius Carvalho – Altera a Lei Maria da Penha para aplicar as condutas descritas na
referida Lei ao homem, quando ele, comprovadamente, sofrer violência doméstica.
2031/2015 – do Sr. Julio Lopes – Acrescenta dispositivo à Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes e dá outras providências”, e que torna o CPF a chave da relação entre o cidadão e o SUS.
MEDIDA PROVISÓRIA
676/2015 – do Poder Executivo – Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
123/2015 – do Sr. Eli Corrêa Filho – Susta os efeitos da Decisão da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que aprovou o índice de reajuste máximo de 13,55%, com vigência de 1º de
maio de 2015 a 30 de abril de 2016, para as contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência
suplementar à saúde, individuais e familiares, médico-hospitalares.
124/2015 – da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional – Aprova o texto do Acordo sobre
a Concessão de Visto para Estudantes Nacionais dos Estados Membros da Comunidade de Países de Língua
Portuguesa – CPLP, assinado em Lisboa, em 2 de novembro de 2007.
125/2015 – da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional – Aprova o texto do Acordo entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Islâmica da Mauritânia sobre Trabalho
Remunerado por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e Técnico,
celebrado em Nouakchott, em 26 de abril de 2012.
INDICAÇÃO
584/2015 – do Sr. Juscelino Filho – Sugere a reabertura do Posto da Polícia Rodoviária Federal, localizado
no município de Santa Inês, no Maranhão.
585/2015 – do Sr. Jorginho Mello – 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)”.
586/2015 – do Sr. Marcelo Belinati – Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, a realização de
campanhas publicitárias que alertem sobre os riscos do consumo de drogas ilícitas pelos jovens.
587/2015 – do Sr. Marcelo Belinati – Sugere o envio de Indicação ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério da Previdência Social, para adotar os procedimentos necessários à nomeação dos excedentes do
concurso do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, EDITAL Nº 1/2013, DE 09 DE AGOSTO DE 2013.
588/2015 – do Sr. Marcelo Belinati – Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, a realização de
campanhas publicitárias que alertem contra o consumo de álcool pelos jovens.
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589/2015 – do Sr. Marcelo Belinati – Sugere o envio de Indicação ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para adotar os procedimentos necessários à nomeação dos
excedentes do concurso do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, EDITAL Nº 1/2013, DE 09 DE AGOSTO
DE 2013.
590/2015 – do Sr. Givaldo Vieira – Sugere ao Poder Executivo, por intermédio da Casa Civil da Presidência
da República, a apresentação de projeto de lei dispondo sobre a reestruturação e fortalecimento dos sistemas
de contabilidade e custos do Poder Executivo Federal e a criação da Secretaria Federal de Contabilidade e da
carreira de Contadoria do Estado.
591/2015 – do Sr. José Mentor – Requer ao Superior Tribunal de Justiça que seja encaminhado projeto
de lei ao Congresso Nacional visando à criação de vara federal no Município de Olímpia, Estado de São Paulo.
592/2015 – do Sr. Weliton Prado – Sugere à Excelentíssima Senhora Presidenta Dilma Rousseff, as providências urgentes com vistas a garantir a liberação de recursos para o retorno do atendimento da população
no Pronto-Socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).
593/2015 – do Sr. Weliton Prado – Sugere ao Ministro de Estado da Saúde, as providências urgentes com
vistas a garantir a liberação de recursos para o retorno imediato do atendimento à população no Pronto-Socorro
do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).
594/2015 – do Sr. Weliton Prado – Sugere ao Ministro de Estado da Educação, as providências urgentes
com vistas a garantir a liberação de recursos para o retorno imediato do atendimento à população no Pronto-Socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
690/2015 – da Comissão de Desenvolvimento Urbano – Requer na forma do art. 50, § 2° da Constituição
Federal e inciso I, do art. 115 do RICD, que seja encaminhado à Sua Excelência, o senhor Ministro de Estado
das Cidades, pedido de informações das obras do programa Minha Casa, Minha Vida executadas com recursos
oriundos do Orçamento da União.
691/2015 – do Sr. Marcelo Belinati – Requer informações ao Senhor Ministro da Previdência Social sobre
a possibilidade de nomeação dos excedentes do concurso do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, EDITAL Nº 1/2013, 09 DE AGOSTO DE 2013.
692/2015 – do Sr. Marcelo Belinati – Requer informações ao Senhor Ministro do Planejamento, Orçamento
e Gestão sobre a possibilidade de nomeação dos excedentes do concurso do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, EDITAL Nº 1/2013, 09 DE AGOSTO DE 2013.
693/2015 – da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional – Requer, nos termos constitucionais e regimentais, que seja encaminhado, por meio da Mesa Diretora desta Casa, pedido de informações ao
Excelentíssimo Senhor Mauro Luiz Lecker Vieira, Ministro de Estado das Relações Exteriores, sobre o Tratado
Binacional Brasil – Ucrânia e a Empresa Binacional Alcântara Cyclone Space – ACS.
694/2015 – do Sr. Cabo Daciolo – Solicita ao Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado da Defesa informações
concernentes à aplicação da Lei nº 9.614, de 5 de março de 1998, e do seu correspondente decreto regulamentador (Decreto nº 5.144, de 16 de julho de 2004).
695/2015 – do Sr. Samuel Moreira – Solicita informações ao Senhor Ministro de Minas e Energia sobre
a existência de passivos financeiros devidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM aos
municípios de Jacupiranga e Cajati, no estado de São Paulo.
REQUERIMENTO
2203/2015 – do Sr. Silvio Costa – Solicito a retirada de tramitação e arquivamento do Requerimento nº
2117/2015 que requer a revisão do despacho aposto ao PL nº 7855/2014, do Sr. Gim, para que se inclua a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.
2204/2015 – do Sr. Delegado Waldir – Solicita inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei nº 402, de 2011,
que “proíbe a utilização de cerol ou produto industrializado nacional ou importado semelhante que possa ser
aplicado nos fios ou linhas utilizados para manusear os brinquedos conhecidos como “pipas ou papagaios”.
2205/2015 – do Sr. Rômulo Gouveia – Requer o envio de voto de pesar pelo falecimento do Promotor de
Justiça, NEWTON CARNEIRO VILHENA, ocorrido em 12 de junho de 2015.
2206/2015 – do Sr. Jorginho Mello – Requeiro nos termos regimentais a realização de Sessão Solene destinada a comemorar o dia nacional da Micro e Pequena Empresa.
2207/2015 – do Sr. Ronaldo Benedet – Requeremos o desapensamento do Projeto de Lei n° 1546/2015
2208/2015 – do Sr. Luiz Carlos Hauly – Requer, nos termos regimentais, a tramitação conjunta dos Projetos de Lei nºs. 898/1999 com os PL’’s 1208/2011 e 6987/2013.
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2209/2015 – do Sr. Rômulo Gouveia – Requer a apresentação de Voto de Louvor ao Sr. Cássio Cabral, pelo
trabalho desenvolvido com os cursos técnicos implantados na cidade de João Pessoa/PB.
2210/2015 – do Sr. Irmão Lazaro – Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário, da Proposta de Emenda à Constituição de nº 391/2014, que fixa parâmetros para a remuneração da Carreira de Auditoria da Receita
Federal do Brasil (ARFB), da Carreira de Auditoria Fiscal do Trabalho e das carreiras de Auditoria, Fiscalização e
Arrecadação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que sejam Capital de Estado ou com população
superior a quinhentos mil habitantes e da Carreira de Nível Superior de Fiscal Federal Agropecuário.
2211/2015 – do Sr. Ronaldo Fonseca – Requer a revisão do despacho de distribuição, a fim de incluir a
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania entre as Comissões de mérito competentes para a apreciação do Projeto de Lei nº 4.050, de 2004.
2212/2015 – do Sr. Jerônimo Goergen – Requer o registro da Frente Parlamentar da indústria de Máquinas e Equipamentos.
2213/2015 – do Sr. Raimundo Gomes de Matos – Requer revisão do despacho aposto ao PL nº 1.628/2015,
de modo a também distribuí-lo à Comissão de Desenvolvimento Urbano – CDU, preservando-se as distribuições iniciais para as demais comissões.
2214/2015 – do Sr. Cícero Almeida – Requer nos termos regimentais a inclusão em pauta da PEC 555/2006,
que revoga o art. 4º da Emenda Constitucional n.º 41 de 2003.
2215/2015 – do Sr. Subtenente Gonzaga – Requer a designação de Comissão Especial para apreciação
do mérito da PEC º 443, de 2014, que “acrescenta parágrafo ao art. 42 da Constituição Federal, para assegurar
as associações dos militares estaduais as mesmas garantias de representação e imunidade tributária asseguradas aos sindicatos de trabalhadores”.
2216/2015 – do Sr. Leonardo Monteiro – Requer a instalação da Frente Parlamentar Mista, “Em Defesa
dos Correios”.
2217/2015 – do Sr. Leonardo Monteiro – Requer a instalação da Frente Parlamentar pelo “Desenvolvimento da Agroecologia e Produção Orgânica”.
2218/2015 – do Sr. Nilson Leitão – Requer moção de repúdio.
2219/2015 – do Sr. Domingos Neto – Requer a revisão do despacho inicial aposto ao PL n. 1.628/15, para
inclusão da CDU.
2220/2015 – do Sr. Hélio Leite – Requer a revisão do despacho aposto ao PL Nº 1.628/2015, de modo a
também distribuí-lo à Comissão de Desenvolvimento Urbano – CDU, preservando-se as distribuições iniciais
para as demais comissões.
2221/2015 – do Sr. Chico Alencar – Requer a realização de Sessão Solene em comemoração aos 10 anos
do Partido Socialismo e Liberdade – PSOL.
2222/2015 – do Sr. Nilson Leitão – Solicita seja convocado o Ministro das Relações Exteriores, Mauro
Vieira, para prestar esclarecimentos sobre a violência sofrida pela delegação brasileira em visita à Venezuela.
2223/2015 – do Sr. Baleia Rossi – Requer a realização de Sessão Solene da Câmara dos Deputados para
o dia 18 de agosto de 2015, às 10h, em homenagem aos 50 anos da Associação Brasileira da Indústria Gráfica
– ABRIGRAF Nacional
2224/2015 – da Srª. Professora Dorinha Seabra Rezende – Requer revisão do despacho aposto ao PL nº
1.628/2015, de modo a também distribuí-lo à Comissão de Desenvolvimento Urbano – CDU, preservando-se
as distribuições das iniciais para as demais comissões.
2225/2015 – do Sr. Marcio Alvino – Requer a criação e registro da Frente Parlamentar de Preservação da
Memória e do Patrimônio Ferroviário.
2226/2015 – do Sr. Rogério Rosso – Requer, nos termos regimentais e no que dispõe a Constituição Federal, a convocação do Ministro das Relações Exteriores, a fim de elucidar os fatos ocorridos em Caracas, na
Venezuela, o qual foram detidos vários senadores brasileiros.
2227/2015 – do Sr. Mendonça Filho – Requer a apreciação de MOÇÃO DE REPÚDIO ao Governo da República Bolivariana da Venezuela em virtude do apedrejamento de ônibus de comitiva de senadores de oposição
do Brasil, na cidade de Caracas, capital da Venezuela.
PROPOSIÇÕES DESPACHADAS
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 109, DE 2015
(Do Sr. Rubens Pereira Júnior)
Autoriza o Poder Executivo a criar a Região Integrada de Desenvolvimento da Grande São
Luis e instituir o Programa Especial de Desenvolvimento da São Luis e dá outras providências.
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DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO; 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 É o Poder Executivo autorizado a criar a Região Integrada de Desenvolvimento da Grande São
Luis, com o objetivo de articular e harmonizar as ações administrativas da União e do Estados do Maranhão,
conforme o previsto no inciso IX do art. 21, no art. 43, e no inciso IV do art. 48 da Constituição Federal.
§ 1º A Região de que trata este artigo é constituída pelos Municípios de São Luis, São José de Ribamar,
Paço do Lumiar, Raposa, Bacabeira e Alcântara, no Estado do Maranhão.
§ 2º Os Municípios que vierem a ser constituídos a partir de desmembramento de território de Municípios citados no parágrafo anterior passarão a compor, automaticamente, a Região Integrada de Desenvolvimento da Grande São Luis.
Art. 2º Será criado um Conselho Administrativo que coordenará as atividades da Região Integrada de
Desenvolvimento da Grande São Luis.
Parágrafo único. As atribuições e a composição do Conselho Administrativo de que trata este artigo serão definidas em regulamento, dele participando representantes dos Estados do Maranhão e dos Municípios
abrangidos pela Região Integrada de Desenvolvimento da Grande São Luis.
Art. 3º Consideram-se de interesse da Região Integrada de Desenvolvimento da Grande São Luis os
serviços públicos comuns ao Estado do Maranhão e aos Municípios que a integram, especialmente aqueles
relacionados às áreas de infraestrutura, prestação de serviços, de geração de emprego e renda, de ações
em turismo; em saúde, saneamento, educação, cultura, lazer, bem como ações em outras áreas de atuação
de interesse comum.
Art. 4º É o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa Especial de Desenvolvimento da Grande
São Luis.
Art. 5º Os programas e projetos prioritários para a Região, com especial ênfase para os relativos à infraestrutura básica e geração de empregos e renda, serão financiados com recursos:
I – de natureza orçamentária, que lhes forem destinados pela União, na forma da lei;
II – de natureza orçamentária que lhes forem destinados pelos do Maranhão e pelos Municípios abrangidos pela Região Integrada de que trata esta Lei Complementar;
III – de operações de crédito externas e internas.
Art. 6º A União poderá firmar convênios com o Estado do Maranhão e com os Municípios referidos no §
1º do art. 1º, com a finalidade de atender ao disposto nesta Lei Complementar.
Justificação
O presente Projeto de Lei complementar visa autorizar ao Executivo a criar a Região Integrada de Desenvolvimento da Grande São Luis e instituir o Programa Especial de Desenvolvimento da São Luis, visando
especialmente a promoção de ações projetos prioritários para a Região, com especial ênfase para os relativos
à infraestrutura básica e geração de empregos e renda.
Ressalte-se que a citada Região Integrada é composta por Municípios localizados na Ilha, que são a própria São Luis, que conta hoje com cerca de 1.100.000 habitantes; São José de Ribamar com 175.000; Paço do
Lumiar com 115.000; Raposa com 30.000; Alcântara com 22.000 e Bacabeira com 17.000, o que perfaz um conjunto populacional de cerca de 1.500.000 habitantes.
A criação da Região Integrada de Desenvolvimento da Grande São Luis vem no sentido de propiciar o
desenvolvimento com sustentabilidade, especialmente no que tange as ações de infraestrutura e geração de
empregos e renda, visando especialmente ações que propiciarão a inserção desse contigente populacional,
que hoje não tem o atendimento e assistência de que são merecedores, por diversos fatores.
Em face do exposto, nobres pares, a proposta que ora apresentamos, merece aprovação, porque vem
no sentido não só de buscar desenvolver os Municípios em Comento, por vias da criação da Região Integrada
de Desenvolvimento da Grande São Luis, mais também propiciar melhorias nas condições de vida dos seus
habitantes.
Sala das Sessões, 11 de junho de 2015.– Deputado Rubens Pereira Júnior, PC do B / MA.
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PROJETO DE LEI Nº 1.809, DE 2015
(Do Sr. Leopoldo Meyer)
Altera a Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003, disciplinando o porte de arma de fogo para
as guardas municipais.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-1103/2015.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003 – Estatuto do Desarmamento, para
disciplinar o porte de arma de fogo para as guardas municipais.
Art. 2º O inciso III do art. 6º da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003 – Estatuto do Desarmamento, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
III – os integrantes das guardas municipais das capitais dos Estados, dos Municípios com mais de
cinquenta mil habitantes e dos Municípios que integrem regiões metropolitanas, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei;
.......................................................................................................................................................................................... (NR)”
Art. 3º Ficam revogados o inciso IV e o § 7º do art. 6º da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003 – Estatuto do Desarmamento.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Justificação
O art. 6º do Estatuto do Desarmamento, em seus incisos III e IV concede três formas de tratamento
para a mesma instituição, sem razão aceitável. Para os Municípios com menos de cinquenta mil habitantes o porte de arma de fogo é vedado dentro e fora de serviço; para os Municípios com mais de cinquenta
mil e menos de quinhentos mil habitantes, o porte é permitido, porém, somente em serviço; por fim, nas
capitais dos Estados ou cidades que possuam mais de quinhentos mil habitantes o porte de arma de fogo
é permitido aos guardas municipais tanto dentro como fora de serviço.
Tal critério padece de inconstitucionalidade patente, pois fere frontalmente o princípio da isonomia,
concedendo tratamentos diversos para a mesma instituição.
Observando a legislação em vigor, pode-se concluir que atrelar a concessão de porte de arma ao
número de habitantes não é parâmetro idôneo ou razoável, pois, por exemplo, a taxa de criminalidade de
São José dos Pinhais, no Paraná, que possui menos de trezentos mil habitantes, é maior do que a capital
Curitiba, que possui mais de 1,8 milhão de habitantes.
De se considerar, ainda, a dificuldade que muitos Estados têm em aumentar o efetivo de policiais
militares, o que fez com que os Municípios cada vez mais investissem pesado na área de segurança pública. Isso fez com que as guardas municipais de todo o Brasil fossem às ruas contribuindo de forma robusta
com a segurança dos cidadãos. Isso é realidade em diversos Municípios de nosso País. Entretanto, muitos
saem do serviço e, por não disporem de arma de fogo, ficam à mercê da vindita dos delinquentes.
Diante dos argumentos discorridos anteriormente, faz-se necessária a mudança na legislação de
regência, com o intuito de conceder aos guardas municipais o porte de arma dentro e fora do serviço.
Assim, poderão desempenhar suas funções com mais confiança e segurança, sabendo que ao final de um
plantão de trabalho estarão em condições de se defender de represálias e, ainda, efetuar prisões em flagrante mesmo em seus horários de folga, se for preciso.
Esclareço que com a nova redação proposta, não há razão para manutenção do inciso IV e do §
7º do art. 6º do ED, que ficam revogados. Em consequência, todas as guardas terão direito a porte de
arma dentro e fora do serviço e mesmo a utilizar arma de propriedade particular, nos termos do § 1º
do mesmo artigo.
Em razão do exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto, em benefício dos guardas municipais e da segurança de todos os munícipes.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2015.– Deputado Leopoldo Meyer
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PROJETO DE LEI Nº 1.821, DE 2015
(Do Sr. Valdir Colatto)
Determina a aplicação do Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, previsto na
Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, para a realização de licitações públicas, qualquer que
seja o objeto a ser contratado, e dá outras providências.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-1758/2015.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É obrigatória, nas licitações realizadas por órgãos e entidades integrantes da Administração Pública, a aplicação do Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, previsto na Lei nº 12.462, de 4 de
agosto de 2011.
Art. 2º A dispensa ou inexigibilidade de procedimentos licitatórios e a celebração de contratos administrativos será regida pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelo disposto no art. 40 da Lei nº 12.462, de 2011.
Art. 3º O art. 13 da Lei nº 12.462, de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 13. As licitações serão realizadas sob a forma eletrônica.
§ 1º Os atos imputados aos licitantes, inclusive a formatação e a apresentação de propostas nos termos do inciso II do art. 17, serão praticados exclusivamente por meio eletrônico e por intermédio
da rede mundial de computadores.
§ 2º É obrigatório o desenvolvimento de plataforma especificamente aplicável a cada licitação, com
o intuito de viabilizar a aplicação do § 1º. (NR)
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e não se aplica a licitações cujos instrumentos
convocatórios já tenham sido objeto de divulgação.
Art. 5º Ficam revogados o art. 67 da Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, a Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, e o § 2º do art. 1º da Lei nº 12.462, de 2011.
Justificação
Os avanços tecnológicos tornam incompreensível que sigam sendo adotados, em procedimentos licitatórios, os mecanismos atávicos inseridos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Tal diploma entrou em vigor
em um contexto no qual ainda engatinhava a abrangência da internet e em que só os mais visionários poderiam antecipar a influência dos computadores no cotidiano da população.
O sistema de apresentação de propostas em envelopes fechados constitui, não há como negar, um convite à fraude e ao conluio entre os licitantes. À vista de irregularidades que se disseminam e cada vez causam
mais espanto entre os brasileiros, é de se supor que seja corriqueiro, em competições disputadas sob esse sistema, a prévia combinação entre licitantes antes de lacrarem seus envelopes.
Se aceito o presente projeto, essa circunstância passará a ter que superar severos obstáculos. Quando
for necessária a preservação do sigilo das propostas e não se mostrar mais adequada a competição por lances
sucessivos, será criada uma plataforma específica, fundada em parâmetros criptográficos cada vez mais confiáveis, para que a oferta de cada concorrente seja mantida em estrito sigilo, porque, se houver a quebra desse
requisito, aquele que praticou o delito será facilmente identificado.
As críticas que vêm sendo tecidas ao regime diferenciado de contratações, modelo que, ao contrário da Lei
nº 8.666, de 1993, levou em conta a tecnologia contemporânea, também poderão ser superadas com a aprovação
da presente lei. É que os maiores questionamentos feitos àquela sistemática derivam da chamada “contratação
integrada”, em que se exige dos vencedores a apresentação do projeto executivo no qual se baseará a obra a ser
licitada, o que vem levando a que projetos precários e inconsistentes terminem inviabilizando a execução do objeto.
Entende-se que o problema em questão resulta, na verdade, do fato de que não se dispõem de mecanismos, em situações da espécie, para que a segurança na elaboração de projetos executivos seja observada.
Com a entrada em vigor do presente diploma, a plataforma na qual serão inseridas as propostas exigirá do
licitante, sob pena de se inviabilizar sua participação no processo, que preveja detalhadamente cada aspecto
a ser executado. O projeto executivo não será mais um instrumento aberto, ao bel prazer da criatividade de
cada proponente, mas um conjunto de itens previamente delimitado, que se diferenciará de licitante para licitante não em razão do propósito de cada elemento que o compõe, mas pelo teor das soluções apresentadas.
São essas, enfim, as razões que dão suporte à convicção de que a presente proposição merecerá o imediato endosso dos nobres Pares.
Sala das Sessões, 9 de junho de 2015. – Deputado Valdir Colatto.
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PROJETO DE LEI Nº 1.822, DE 2015
(Do Sr. Valdir Colatto)
Determina o registro e a identificação eletrônica de cães, gatos, equinos, muares e asininos
por seus proprietários e altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que “dispõe sobre as
sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente”, para tipificar o abandono de animais em vias públicas.
DESPACHO: APENSE-SE À (AO) PL-215/2007.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei determina o registro de cães, gatos, equinos, muares e asininos nos órgãos municipais
responsáveis pelo controle de zoonoses e a identificação eletrônica desses animais, quando permanecerem
em zona urbana, e altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que “dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente”, para tipificar o abandono de animais em vias públicas.
Art. 2º Todos os cães, gatos, equinos, muares e asininos deverão, obrigatoriamente, ser registrados, por
seus proprietários, no órgão municipal responsável pelo controle de zoonoses, na forma e no prazo estabelecidos em regulamentação.
Art. 3º A identificação dos animais dar-se-á eletronicamente, por meio da inserção subcutânea, em localização biocompatível, de um microchip específico para uso animal.
§ 1º Os animais deverão ser registrados até o sexto mês de idade.
§ 2º Regulamento fixará o valor da taxa do registro e da identificação eletrônica, tendo em vista cobrir
os custos do material utilizado e do serviço prestado.
§ 3º Estarão isentos da taxa do registro e da identificação eletrônica os proprietários:
I – de animais castrados, a partir de declaração do médico veterinário;
II – que comprovem baixa renda; e
III – que comprovem ter adotado o animal de entidade de proteção animal ou da própria unidade de
controle de zoonoses.
Art. 4º A documentação de registro e de identificação eletrônica dos animais será expedida pelo órgão
municipal responsável pelo controle de zoonoses ou por estabelecimentos veterinários devidamente credenciados pelo órgão.
Parágrafo único. A documentação resultante do registro e da identificação eletrônica deverá conter, no
mínimo:
I – número do Registro Geral de Animais;
II – data do registro;
III – nome do animal, porte, sexo, raça e cor;
IV – idade real ou presumida;
V – nome completo do proprietário, número de seu Registro Geral e de seu Cadastro de Pessoa Física,
endereço completo e telefone de contato; e
VI – dados sobre a saúde do animal, vacinas e situação reprodutiva.
Art. 5º O microchip utilizado para a identificação dos animais deverá:
I – ser confeccionado em material esterilizado;
II – conter prazo de validade indicado;
III – ser encapsulado e com dimensões que garantam a biocompatibilidade; e
IV – ser decodificado por dispositivo de leitura que permita a visualização dos códigos de informação.
Art. 6º A inserção do microchip será feita sob supervisão de profissional credenciado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária.
Art. 7º Os proprietários deverão informar o desaparecimento de seus animais ao órgão municipal responsável pelo controle de zoonoses, o qual expedirá aviso às clínicas veterinárias e aos agentes responsáveis
pela fiscalização e pela ordem púbica municipal, de acordo com o regulamento.
Art. 8º O § 1º do art. 32 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que “dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências”, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 32.......................................................................................................................................................................................
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§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que
para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos, e quem abandona animais
domésticos em vias públicas” (NR).
Art. 9o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A iniciativa de disciplinar o registro e a identificação eletrônica de cães, gatos, equinos, muares e asininos
tem o duplo objetivo de colaborar com o controle de zoonoses e de promover o bem-estar animal, punindo
os responsáveis por seu abandono.
Para a confecção do texto, inspiramo-nos em algumas iniciativas de lei municipais, buscando promover
a expansão da regulamentação da matéria para todo o território nacional.
Tivemos o cuidado de direcionar partes importantes da norma para a regulamentação pelo Poder Executivo, pensando na adaptação necessária às peculiaridades regionais e locais.
Esperamos que a proposição receba o apoio dos Nobres Pares para sua célere tramitação, sendo bem-vindas propostas que visem ao seu aperfeiçoamento.
Sala das Sessões, 9 de junho de 2015. – Deputado Valdir Colatto
PROJETO DE LEI Nº 1.824, DE 2015
(Do Sr. Jair Bolsonaro)
Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, e a Lei nº 7.210, de 11 de julho de
1984, impondo pena mínima de dez anos de reclusão para o indivíduo que praticar três crimes.
DESPACHO: APENSE-SE À (AO) PL-4500/2001.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 33, 61 e 83 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passam a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 33 (...)
....................................................................................................................................................................................................
§ 5º Nos casos em que houver a reincidência por duas vezes, o cumprimento da pena de reclusão
será sempre em regime fechado.” (NR)
“Art. 61 (...)
.....................................................................................................................................................................................................
§ 1º Nos casos em que houver a reincidência por duas vezes, a pena a ser estabelecida na terceira condenação será obrigatoriamente a máxima cominada para o crime praticado, independente de situações atenuantes, com a observância do mínimo de 10 (dez) anos de reclusão.
§ 2º Nas situações de que trata o § 1º deste artigo, os crimes serão insuscetíveis de anistia, graça, indulto
ou fiança.” (NR)
“Art. 83 (...)
....................................................................................................................................................................................................
§ 1º Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam
presumir que o liberado não voltará a delinqüir.
§ 2º Fica vedada a concessão de livramento condicional ao condenado que seja reincidente por
duas vezes.” (NR)
Art. 2º O art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, passa a vigorar acrescido do § 3º, com a
seguinte redação:
“Art. 112 (...)
....................................................................................................................................................................................................
§ 3º Será vedada a progressão de regime nos casos em que houver a reincidência por duas vezes, devendo a pena ser cumprida, integralmente, em regime fechado.” (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Justificação
O presente projeto busca a implementação da “Lei dos 3 crimes”, considerando que, no Brasil, a reincidência criminal atinge atualmente níveis alarmantes, tornando-se situação rara a prisão de infratores que não
tenham registros anteriores em delegacias policiais e cujos nomes não constem no rol de acusados em processos judiciais.
A prática reiterada de atos criminosos gera uma sensação de impunidade que apavora os cidadãos e
acarreta nos policiais um sentimento de impotência, frente ao retrabalho diário a que estão submetidos.
Nos Estados Unidos, surgiu um movimento, notadamente, a partir da década de 1990, que buscou o aumento das penas, com o propósito de provocar a diminuição da criminalidade e da reincidência penal. Nesse
contexto, houve a entrada em vigor de diversas leis estaduais denominadas de “Three Strikes Laws” ou “Three
times loser Acts” – Lei dos 3 crimes.
Em vários estados americanos, essas leis punem, de forma especialmente severa, o criminoso condenado
pela terceira vez, deixando-o, literalmente, fora do convívio social por um longo lapso temporal. Na verdade, o
pressuposto dessas normas é de que esses indivíduos não seriam passíveis de reabilitação. Nessas ocasiões, as
penas aplicadas em alguns casos são de 25 anos e, em outros Estados, aplica-se a prisão perpétua.
Na realidade brasileira, as diretrizes estabelecidas pelo governo federal pregam o assistencialismo com
fins eleitoreiros e a proteção a criminosos das mais variadas espécies, chegando-se ao absurdo da apresentação, por parte de um parlamentar do PT, do “Estatuto do Presidiário”, garantindo regalias para criminosos
condenados, como creme hidratante, xampu, visita íntima, salão de beleza, além de cinco médicos, três enfermeiros, três odontólogos, três psicólogos, três nutricionistas, seis técnicos em higiene dental, seis auxiliares de
enfermagem, dentre outros, a cada grupo de 400 presos.
Conto com os nobres pares para a aprovação do presente Projeto de Lei, que visa a reduzir efetivamente
a sensação de impunidade que vigora no Brasil.
Sala das Sessões, 9 de junho de 2015.– Jair Bolsonaro– Deputado Federal – PP/RJ
PROJETO DE LEI Nº 1.825, DE 2015
(Dos Srs. Daniel Coelho e Carlos Sampaio)
Altera a Lei nº 12.891, de 11 de dezembro de 2013, no §11º do art. 39, que “Dispõe sobre a
permissão e circulação de carros de som e minitrios como meio de propaganda eleitoral”...,
proibindo o uso dos mesmos em campanhas eleitorais.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-5710/2005.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1 º – Altera o § 11º do art. 39 da lei nº12. 891, de 11 de dezembro de 2013, que passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 39
§ 11. É proibida a circulação de carros de som, minitrios e trio elétrico como meio de propaganda
eleitoral.
§ 12. Para efeitos desta Lei, considera-se:
I – carro de som: veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação de, no máximo, 10.000 (dez mil) watts;
II – minitrio: veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação maior que 10.000 (dez mil) watts e até 20.000 (vinte mil) watts;
III – trio elétrico: veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação maior que 20.000 (vinte mil) watts. (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O objetivo desta lei é coibir abusos econômicos e propiciar a equidade aos partidos e candidatos em
campanhas eleitorais, bem como favorecer a ordem pública, reduzindo as possibilidades de conflitos oriundos da perturbação do silêncio, além de, favorecer o meio ambiente na diminuição de veículos em circulação
nas cidades.
Sala das Sessões, 9 de junho de 2015.– Deputado Daniel Coelho–PSDB/PE– Carlos Sampaio,PSDB.
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PROJETO DE LEI Nº 1.829, DE 2015
(Do Sr. Marcos Reategui)
Altera o Estatuto do Idoso em relação à prioridade na tramitação dos processos judiciais.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-2759/2011.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei modifica o Estatuto do Idoso, com a finalidade de tornar efetiva a prioridade na tramitação dos processos judiciais.
Art. 2o O § 1º, do art. 71, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 71......................................................................................................................................................................................
§ 1º. A garantia de prioridade de que trata o caput deste artigo será assegurada de ofício pelo magistrado.
...........................................................................................................................................................................................(NR)”
Art. 3º A Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 71-A:
“Art. 71-A. Os juízos e tribunais criarão campos específicos em seus sistemas de informação para
cadastrar a data de nascimento e a idade das partes e intervenientes, a fim de que seja gerado um
aviso quando qualquer deles for maior de 60 (sessenta) anos de idade.
§1º. As capas dos autos deverão conter o aviso “IDOSO” de forma destacada.
§2º Os sistemas de informação deverão gerar relatórios específicos e periódicos sobre o andamento
dos processos de que trata este artigo.”
Justificação
A proposição que ora apresentamos tem como objetivo dar mais efetividade ao mandamento legal de
que aos idosos é concedida preferência no andamento de seus processos judiciais.
Tal determinação, a princípio inserida no Código de Processo Civil e depois parte integrante do Estatuto do Idoso, teve reduzida a idade da prerrogativa para sessenta anos de idade. Esta é, sem dúvida, mais uma
conquista decorrente do preceito constitucional que agasalha a dignidade da pessoa humana.
Apesar de ser a prerrogativa legal, na prática ela pouco significa. Há tribunais que destacam a existência de prioridade, mas há juízos em que simplesmente ninguém nem lê a petição do advogado que informa a
existência de parte maior de sessenta anos..
Revogando-se a determinação legal de que a parte interessada deve informar e solicitar a preferência e
determinando-se que ao magistrado cabe, de ofício, zelar por esta garantia, invertem-se os papéis, e confere-se seguramente, maior eficácia à letra da lei.
Dessa forma, a inserção da informação no sistema de informática dos tribunais será mais uma ferramenta
de que disporá o idoso para fazer valer o seu direito.
Por todo o exposto, conto com o apoio dos ilustres Pares para a aprovação do presente.
Sala das Sessões, 9 de junho de 2015.– Deputado Marcos Reátegui.
PROJETO DE LEI Nº 1.837, DE 2015
(Do Sr. Sergio Souza )
Altera o art. 83 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, para restringir a possibilidade de crianças viajarem desacompanhadas dos pais ou responsáveis.
DESPACHO:APENSE-SE À(AO) PL-4719/2012.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O art. 83 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 83..................................................................................... ..................................................................................................
I – tratar-se de comarca contígua à da residência da criança, se na mesma unidade da Federação, ou
incluída na mesma região metropolitana;
II – a criança estiver acompanhada:
a) de ascendente ou colateral maior, até o segundo grau, comprovado documentalmente o parentesco;
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b) de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. ..........................................
...............................................(NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A proteção à criança é um dos mais importantes temas da pauta de qualquer sociedade. Pelo modo
como trata as suas crianças, a sociedade deixa entrever muito de si mesma. Nessa medida, mais do que se faz
necessário que o Legislativo esteja atento aos desenvolvimentos e demandas no campo da proteção à infância.
São notórios, em nossos dias, os problemas sociais e psicológicos derivados do abuso da infância, em
suas diversas modalidades. E se há algum denominador comum a tais abusos, esse é o da distância, física ou
psicológica, que exista entre a criança e seus pais ou responsáveis.
A distância a que nos referimos tem uma dimensão normativa, que se expressa, a nosso ver, em certa
liberalidade da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – o Estatuto da Criança e do Adolescente – ao estabelecer
critérios para que uma criança possa viajar para fora da comarca onde reside sem a companhia, ou a autorização
expressa, dos pais. A presente forma da lei permite que a que a criança viaje, sem a mencionada autorização
expressa, acompanhada apenas de ascendente ou colateral maior até o terceiro grau. Ora, tal escolha permite
que meninos e meninas possam viajar acompanhados apenas dos tios ou tias, por distantes que possam ser,
sem que pais ou responsáveis pela criança nem sequer tomem conhecimento do deslocamento.
A iniciativa que ora propomos tem por finalidade ocupar esse espaço normativo que o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando de sua elaboração, há cerca de vinte e três anos, não julgou necessário preencher,
outros que eram os tempos, mantendo a possibilidade que a criança viaje sem autorização expressa apenas se
acompanhada dos pais ou avós.
Em nossos dias, com a dinâmica da violência e do descaso, faz-se necessário que a norma estreite e reforce ainda mais os vínculos entre a criança e seus pais ou responsáveis, diminuindo assim a possibilidade da
ocorrência de abusos, o que é um bem em si.
A proposição corrige, ainda, no referido art. 83, os princípios do correto desdobramento dos parágrafos
e incisos, nos termos do art. 10 da Lei Complementar nº 95, de 1998.
Em razão dos argumentos expostos peço o apoio dos meus Pares ao projeto de lei que ora apresento,
na expectativa de aprimorar os cuidados à infância entre nós.
Sala das Sessões, 10 de junho de 2015.– Deputado Sérgio Souza.
Legislação Citada
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. .......................................
..............................................................................
Art. 83. Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou
responsável, sem expressa autorização judicial.
§ 1º A autorização não será exigida quando:
a) tratar-se de comarca contígua à da residência da criança, se na mesma unidade da Federação, ou incluída na mesma região metropolitana;
b) a criança estiver acompanhada:
1) de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco;
2) de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável.
§ 2º A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida
por dois anos. ....................................................................................................................
***
PROJETO DE LEI Nº 1.842, DE 2015
(Da Sra. Rosangela Gomes)
Dispõe sobre os crimes de estupro e de estupro de vulnerável, e tipifica os delitos de atentado violento ao pudor e de atentado violento ao pudor de vulnerável, alterando a Lei nº 8.072,
de 25 de julho de 1990.
DESPACHO: APENSE-SE À (AO) PL-7688/2010.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre os crimes de estupro e de estupro de vulnerável, e tipifica os delitos de atentado
violento ao pudor e de atentado violento ao pudor de vulnerável, alterando a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990.
Art. 2º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar com as seguintes modificações:
Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal. (NR)
....................................................................................................................................................................................................
Art. 217-A. Ter conjunção carnal com menor de 14 (catorze) anos.
....................................................................................................................................................................................................
Art. 3º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar com os seguintes acréscimos:
Atentado violento ao pudor
Art. 213-A. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com o
agente se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal:
Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.
§ 1º Para os efeitos deste artigo, entende-se por ato libidinoso o coito e a violação anal, a felação, a masturbação, ou qualquer outro que represente contato de caráter sexual.
§ 2º Aplica-se ao atentado violento ao pudor o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 213.
Atentado violento ao pudor de vulnerável
Art. 217-B. Praticar com menor de 14 (catorze) anos ou permitir que tal vulnerável com o agente pratique
ato libidinoso diverso da conjunção carnal.
Pena – reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.
Parágrafo único – Aplica-se ao atentado violento ao pudor de vulnerável o disposto no § 1º do art. 213A e nos §§ 1º, 3º e 4º do art. 217-A.
Art. 4º O art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, passa a vigorar com o acréscimo dos seguintes incisos:
Art. 1º........................................................................................................................................................................................
IX – atentado violento ao pudor (art. 213-A, caput e § 2º);
X – atentado violento ao pudor de vulnerável (art. 217-B, caput e parágrafo único in fine).
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A legislação penal é um setor do ordenamento jurídico que merece especial cuidado; não apenas em
razão de a sanção criminal ser a mais drástica, repercutindo, até mesmo, na liberdade dos cidadãos, mas, sobretudo, pela necessidade de estrita reverência aos cânones constitucionais, que conformam, com supino desvelo, o exercício da nomogênese. Assim, a intervenção em tal campo deve ser precedida de estudo rigoroso.
É fundamental, então, ter em conta o risco de se desaguar em excesso de rigor, ou, de outra banda, o
perigo de se precipitar em desajeitada impunidade. Essa última situação, infelizmente, derivou da reforma decorrente da Lei nº 12.015, de 2009. Por meio dela, as figuras do estupro e do atentado violento ao pudor foram
fundidas num único tipo. Consequência: caiu por terra o entendimento jurisprudencial que inadmitia a continuidade delitiva1 entre os modelos incriminadores.
Com efeito, promulgada a Lei 12.015, de 1009, em vez de serem somadas as penas do estupro e do atentado
violento ao pudor, passou-se admitir a continuidade delitiva e, a depender do contexto, até mesmo crime único.
Nesse sentido:
“Por força da Lei n. 12.015/2009, ‘as práticas de conjunção carnal e de ato libidinoso passaram a ser
tipificadas no mesmo dispositivo legal, deixando de configurar crimes diversos, de estupro e de atentado violento ao pudor, para constituir crime único, desde que praticados no mesmo contexto. Tal
compreensão, por ser mais benéfica, deve retroagir para alcançar os fatos anteriores. (HC 274.848/
SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/12/2014; AgRg no HC
239.255/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/12/2014)”.2
1 A continuidade delitiva, ou crime continuado, em apertada síntese, é um instituto previsto no artigo 71 Código Penal, de inspiração político-criminal,
pelo qual, dois ou mais crimes praticados, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, são considerados apenas um, sujeito à aplicação de uma única pena, com um pequeno acréscimo.
2 HC 233.717/SP, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 27/05/2015.
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E, ainda:
1. A Lei n.º 12.015/2009 promoveu sensível modificação nos dispositivos que disciplinam os crimes contra os costumes, ao reunir em um só tipo penal as condutas antes descritas nos artigos 213 (estupro) e 214
(atentado violento ao pudor), ambos do Código Penal.
2. Com as inovações trazidas pelo referido diploma normativo, os crimes de estupro e atentado violento ao pudor são, agora, do mesmo gênero – crimes contra a liberdade sexual – e também da mesma espécie
– estupro -, razão pela qual, preenchidos os requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar
e forma de execução) e subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos), não haveria
qualquer óbice ao reconhecimento da continuidade delitiva. Precedentes.3
Portanto, a presente iniciativa busca restabelecer o nível de rigor conatural ao controle dos crimes contra
a liberdade sexual, corrigindo deslize legislativo.
É prevista, ainda, a figura do atentado violento ao pudor de vulnerável.
Aproveita-se a ocasião para tornar mais claro o conceito de “ato libidinoso”, que não pode mais entendido com desmedido elastério, situação incompatível com um Direito Penal democraticamente orientado.
Finalmente, inserem-se os tipos penais do atentado violento ao pudor e do atentado violento ao pudor
de vulnerável no rol da Lei nº 8.072, de 1990, Lei dos Crimes Hediondos.
Sala das Sessões, 10 de junho de 2015.– Deputada Rosangela Gomes.
PROJETO DE LEI Nº 1.845, DE 2015
(Do Sr. Silas Freire)
Obriga as empresas de telecomunicações prestadoras de telefonia móvel a instalar bloqueadores de sinal em áreas de presídios, e dá outras providências.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-5437/2013.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei obriga as empresas de telecomunicações prestadoras de telefonia móvel a instalar bloqueadores de sinal em áreas de presídios e proceder à sua manutenção.
Art. 2º A Lei nº 9.472, de 16 de Julho de 1997, passa a vigorar acrescida do artigo 78-A, com a seguinte redação:
“Art. 78-A As prestadoras de serviço de telefonia móvel instalarão nas áreas de presídios equipamentos bloqueadores de sinais de radiocomunicação para garantir que os sinais de telefonia móvel não
fiquem disponíveis no interior de estabelecimentos penitenciários, presídios e casas de detenção.
Parágrafo único. O equipamento será instalado e mantido pelas prestadoras que detiverem outorga
para prestação de serviço de telefonia móvel que abranja a área do estabelecimento penitenciário,
presídio e casa de detenção.”
Art. 3º Sem prejuízo das demais sanções civis e administrativas, a inobservância do disposto no art. 2º
desta Lei sujeita a prestadora à multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada estabelecimento penitenciário, presídio ou casa de detenção não atendida com o bloqueador.
Art. 4º Esta lei entra em vigor cento e oitenta (180) dias após sua publicação.
Justificação
O uso do serviço de telefonia móvel no interior dos estabelecimentos penitenciários por parte dos condenados é um procedimento cada vez mais comum, e que afronta o Poder Público e a Sociedade por se consubstanciar em uma flagrante violação da ordem legal.
Os indivíduos que cumprem penas em estabelecimentos prisionais lá se encontram por decisão soberana
da Sociedade, que, por intermédio dos seus poderes de Estado, determinou seu isolamento do convívio social.
E esse isolamento abrange também sua comunicação com o mundo livre. Tanto é assim que os contatos
telefônicos de condenados com parentes e com seus advogados são controlados e supervisionados.
Ocorre que a tecnologia permitiu a disseminação da comunicação móvel e os marginais logo passaram
a usar tais recursos para, do interior dos estabelecimentos, gerenciar quadrilhas e inclusive cometer crimes,
como o conhecido “falso sequestro” – onde um indivíduo simula estar no controle de um ente da família da
pessoa para a qual está ligando, e exige um pagamento em dinheiro.
Esse quadro deixa evidente a necessidade de uma norma legal que obrigue todas as prestadoras de serviço de telefonia móvel com abrangência em estabelecimentos prisionais a instalar e manter bloqueadores de
seus sinais no interior desses locais.
3 Rg no REsp 1324621/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 28/04/2015.
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Este é o intuito de Projeto de Lei, que altera a Lei nº 9.472, de 1997 – Lei Geral de Telecomunicações -,
obrigando as empresas de telefonia móvel a instalar e manter bloqueadores nos presídios que se encontram
na área de abrangência de sua outorga.
Ademais, estabelecemos um prazo máximo de cento e oitenta dias para que tais bloqueadores sejam instalados, e fixamos uma multa de R$ 10.000,00 reais por dia para cada presídio não atendido com o bloqueador.
Com a aprovação deste projeto de lei, entendemos que haverá uma redução nos crimes arquitetados e
executados por meio de telefones celulares do interior de presídios, conferindo maior controle do Poder Público sobre a população carcerária.
Diante do exposto, peço o apoio dos nobres parlamentares desta Casa para a aprovação deste Projeto
de Lei. Sala das Sessões, 10 de junho de 2015.– Deputado Silas Freire
PROJETO DE LEI N.º 1.847, DE 2015
(Do Sr. Carlos Manato)
Esta Lei obriga as Casas Noturnas e os Estabelecimentos Comerciais em que há pista de dança
e bar a instalarem bebedouros de água potável para uso gratuito de seus frequentadores, e
dá outras providências.
DESPACHO: APENSE-SE À (AO) PL-613/2011.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º As Casas Noturnas e os Estabelecimentos Comerciais em que há pista de dança e bar devem instalar bebedouros de água potável para uso gratuito de seus frequentadores.
Art. 2º Os equipamentos deverão ser instalados em lugar de fácil acesso e visualização, bem como obedecer às normas sanitárias.
Art. 3º A quantidade de equipamentos variará de acordo com a lotação estimada do estabelecimento.
§ 1º Deverá haver pelo menos um equipamento por estabelecimento, com lotação estimada inferior a
100 (cem) pessoas;
§ 2º Ultrapassada a lotação estimada de 100 (cem) pessoas, deverá haver um equipamento para cada
200 (duzentas) pessoas adicionais.
Art. 4º O não cumprimento do disposto nesta Lei enseja a aplicação de multa mínima de R$ 1.000,00
(mil reais) por aparelho faltante.
Parágrafo único. Em caso de reincidência, além da aplicação da multa, acrescida de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor aplicado, poderá haver interdição do local até que sejam instalados os aparelhos.
Art. 5º Os aparelhos deve estar em perfeitas condições de uso.
Parágrafo único. No caso da total impossibilidade de uso do aparelho, caberá a aplicação da multa prevista no art. 4º desta Lei.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor em cento e oitenta dias a partir de sua publicação.
Justificação
O presente Projeto de Lei inspira-se na Lei n.12.637, de 6 de julho de 2007, do Estado de São Paulo,
que “Torna obrigatória a instalação de bebedouros de água potável nas danceterias e casas noturnas do Estado de São Paulo”.
Entendemos ser relevante tratar o tema em dimensão nacional. Nada mais apropriado do que prover os
frequentadores de danceterias e casas noturnas do mínimo possível, ou seja, o fornecimento de água potável.
Conto com o apoio dos pares para a aprovação dessa importante medida legislativa.
Sala das Sessões, 10 de junho de 2015– Deputado Carlos Manato, SD/ES.
PROJETO DE LEI Nº 1.879, DE 2015
(Do Sr. Silvio Costa)
Acrescenta o § 5º ao art. 15 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, para estabelecer a obrigatoriedade de guarda de dados adicionais de usuários na provisão de aplicações que permitam
a postagem de informações por terceiros na internet.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE 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
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei acrescenta o § 5º ao art. 15 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para uso da Internet no Brasil, para estabelecer a obrigatoriedade de guarda de dados adicionais de usuários na provisão de aplicações que permitam a postagem de informações por
terceiros na internet.
Art. 2º O art. 15 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e
deveres para uso da Internet no Brasil, passa a vigorar acrescido do seguinte § 5º:
“Art. 15. ....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 5º O provedor de aplicações de internet previsto no caput, sempre que permitir a postagem de informações públicas por terceiros, na forma de comentários em blogs, postagens em fóruns, atualizações de
status em redes sociais ou qualquer outra forma de inserção de informações na internet, deverá manter,
adicionalmente, registro de dados desses usuários que contenha, no mínimo, seu nome completo e seu
número de Cadastro de Pessoa Física (CPF).” (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor noventa dias após a data da sua publicação.
Justificação
O inciso IV do art. 5º da Constituição Federal insculpe, entre os direitos e garantias fundamentais, o da
livre manifestação do pensamento. Há, contudo, uma ressalva muito importante no texto do inciso, que visa
permitir a responsabilização daqueles que porventura se excedam no exercício desta liberdade: a vedação, de
maneira enfática, do anonimato. Esta vedação é fundamental para que se possa punir aqueles que, por exemplo,
se utilizem da liberdade de expressão para incitar o ódio, para caluniar pessoas ou para fazer apologia ao crime.
Na legislação de internet recentemente implantada no Brasil, por meio do Marco Civil da Internet, este
princípio da responsabilização daqueles que divulgam mensagens na rede mundial de computadores está
presente. No art. 2º da Lei, que trata, entre outros, do respeito à liberdade de expressão, há um inciso que prevê a “responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades”. Trata-se de uma previsão essencial para a
garantia da liberdade de expressão, coadunando garantias e responsabilidades.
Mas, no caso da internet, a responsabilização daqueles que porventura pratiquem crimes é bastante complicada. Ainda que o Marco Civil tenha avançado neste aspecto, ao estabelecer a obrigatoriedade de guarda de
registros por provedores de acesso e de aplicações, o fato é que as informações tecnicamente coletáveis são,
muitas vezes, insuficientes. Exatamente por isso, é necessário estabelecer mecanismos adicionais, que efetivamente vedem o anonimato, permitindo a identificação daqueles que postem informações na rede. Devido
à natureza participativa da internet, é necessário ampliar as possibilidades técnicas de identificação dos seus
usuários – especialmente daqueles que se utilizam de aplicações para inserir mensagens acessíveis ao público.
É por isso que apresentamos o presente projeto de lei, cujo texto prevê que o provedor de aplicações de
internet, sempre que permitir a postagem de informações por terceiros – por exemplo, comentários em blogs, atualizações de status em redes sociais ou postagens em fóruns -, deverá manter registro de dados desses
usuários que contenha, no mínimo, seu nome completo e seu número de CPF. Essa simples exigência irá, por
certo, coibir bastante as atitudes daqueles que, covardemente, se escondem atrás do anonimato para disseminarem mensagens criminosas na rede. Além disso, indivíduos que insistirem nesse tipo de conduta serão
mais facilmente identificados e devidamente processados.
Portanto, com a certeza da conveniência e oportunidade do presente projeto de lei, conclamamos o
apoio dos nobres parlamentares na sua aprovação.
Sala das Sessões, 11 de junho de 2015.– Silvio Costa –Deputado Federal – Psc/Pe
PROJETO DE LEI Nº 1.887, DE 2015
(Do Sr. Sandro Alex)
Altera a legislação tributária federal relativa a multas tributárias, à tributação dos juros sobre
o capital próprio e à extinção da punibilidade em crimes contra a ordem tributária.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E 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 A Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 44. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 1º O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será triplicado nos casos previstos
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
.................................................................................................................................................................................................
Art. 2º Ficam revogados:
I- a partir do primeiro dia do ano subsequente ao da publicação desta Lei, o art. 9º da Lei nº 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, e o art. 34 da Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014:
II– a partir da data de publicação desta Lei:
o art.34 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
os §§ 4º e 6º do art. 83 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
o §3º do art. 15 da Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000.
o §2º do art. 9º da Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003; e
o parágrafo único do art. 69 da Lei nº11.941, de 27 de maio de 2009.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Além de elevada, a carga tributária brasileira é mal distribuída. Grande parcela da população paga muito, enquanto outra parte, justamente a de maior capacidade contributiva, se vale de brechas legais e benesses
fiscais para praticamente não ser onerada. O país necessita de um sistema tributário racional e justo em que
todos paguem pouco, ao contrário de poucos pagarem muito, como é o atual.
Com efeito, o maior prejudicado por essas distorções e lacunas legais é o trabalhador. Essa classe de
contribuintes tem o imposto de renda descontado diretamente da sua remuneração. É obrigado a pagar
imposto sobre seu patrimônio e arca com os efeitos financeiros da tributação sobre o consumo. De outro
lado, grandes empresas e indivíduos situados nas classes superiores de renda se valem de brechas na legislação e planejamentos tributários, arquitetados por grandes escritórios de advocacia, para limitarem cada
vez mais suas onerações.
Além disso, em muitas situações esses contribuintes simplesmente sonegam sua renda ou seu patrimônio, através de fraudes ou simulações que visam apenas iludir a administração tributária. Isso ocorre porque
no Brasil a percepção de risco em relação à sonegação fiscal é muito pequena. Caso o infrator seja descoberto,
sempre haverá um parcelamento para salvá-lo, além de o pagamento do débito extinguir a punibilidade penal.
É praticamente um crime sem riscos.
Assim, apresentamos este Projeto de Lei com o objetivo de minorar essas distorções.
Elevamos o valor de multas tributárias em casos de dolo, fraude ou simulação. É necessário aumentar o risco financeiro dos sonegadores, como forma de desestimular a falta de cumprimento de
suas obrigações.
Redefinimos a tributação da remuneração do capital investido pelos sócios na empresa. Pela regra atual, há a oneração exclusiva na fonte de apenas 15% do valor pago. Esse pagamento é dedutível do lucro das
empresas. O modelo estimula o surgimento de planejamento tributário. A pessoa física tributada nas faixas
superiores da tabela, por exemplo, pagará uma alíquota na fonte de 15%, em substituição aos 27,5% que incidiriam no caso da tributação pela tabela do IRPF. Adicionalmente, a empresa pagadora deixa de ser onerada
em até 34% desse valor, pois pode deduzi-lo do lucro real (15%+10%) e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro (9%).
Por fim, alteramos a legislação para deixar claro que o pagamento do tributo não extingue a punibilidade do crime tributário. Há interpretação na legislação atual de que será extinta a punibilidade se contribuinte
pagar o tributo devido, mesmo após o oferecimento da denúncia, durante o trâmite do processo penal. Consideramos absurda essa hipótese, pois significa desprezar todo o processo administrativo e judicial executado
visando à apuração do crime contra a ordem tributária.
Por essas razões, considerando a relevância da proposta, que contribui para tornar nosso sistema tributário mais justo e eficiente, conto com o apoio de meus ilustres pares para a aprovação deste Projeto de Lei.
Sala das Sessões, 11 de junho de 2015.– Deputado Sandro Alex

Junho de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 19

147

PROJETO DE LEI Nº 1.888, DE 2015
(Do Sr. Danrlei de Deus Hinterholz)
Acrescenta §2º ao art. 140 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que “Institui o Código
de Trânsito Brasileiro”, para obrigar os Estados e o Distrito Federal a criarem Centros de Formação de Condutores destinados às pessoas com deficiência em veículos adaptados.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA; 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 obriga os Estados e o Distrito Federal a criarem Centros de Formação de Condutores destinados às pessoas com deficiência em veículos adaptados.
Art. 2º O art. 140 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
passa a vigorar acrescido de §2º remunerando-se o parágrafo único:
“Art. 140...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 1º.............................................................................................................................................................................................
§ 2º Compete aos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, diretamente ou
sob regime de permissão, a criação de Centros de Formação de Condutores destinados às pessoas
com deficiência em veículos adaptados.”(NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Esta proposição tem como objetivo ofertar às pessoas com deficiência condições de se candidatar e se
habilitar para condução de veículos automotores, principalmente motocicletas adaptadas, na qual a iniciativa
privada não explora por ser um mercado economicamente inviável.
Assim sendo, este projeto obrigará o poder público estadual a constituir Centros de Formação de Condutores (CFC) destinados exclusivamente às pessoas com deficiência que necessitem de veículos adaptados.
Constatamos que a iniciativa privada não oferece os serviços de autoescola aos portadores de deficiência e não há nada que justifique o cerceamento de um direito no qual impeça o exercício pleno da cidadania.
Essa é uma imposição constitucional, prevista no inciso II, do §1º do art. 227, no qual preceitua a seguinte regra:
“criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de
deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e
serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação”.
No Brasil os portadores de necessidades especiais encontram dificuldades para exercerem sua cidadania,
mesmo com as imposições constitucionais e legais. É o que ocorre quando se refere à habilitação veicular de
motocicletas adaptadas em que esse problema é majorado.
No Brasil, o único órgão a oferecer motocicletas adaptadas para portadores de necessidades especiais
realizarem aula prática e exame de direção veicular é o Departamento de Trânsito do Mato Grosso do Sul –
DETRAN/MS.
As aulas da categoria “A” que ocorrem em Campo Grande – MS são realizadas em um veículo projetado
para cadeirantes. A Biga, como é chamada a motocicleta, foi comprada pelo DETRAN-MS em 2012, sendo que
as aulas práticas de direção veicular oferecidas são gratuitas. Os alunos fazem as aulas teóricas no Centro de
Formação de Condutores-CFC de sua preferência e passam pela formação prática no CFC do órgão. O veículo proporciona maior autonomia para o cadeirante, que não precisa de ajuda para subir ou descer do triciclo,
como se observa no anexo I.
Nesses termos, conto com o apoio dos nobres pares para obrigar os Estados e o Distrito Federal, por
meio dos seus órgãos executivo de trânsito, a criarem Centros de Formação de Condutores – CFC destinados
a prestarem serviços de AUTO-ESCOLA aos portadores de deficiência para que possam se habilitar a conduzir
automóveis e motocicletas adaptadas, garantindo assim o pleno exercício da cidadania.
Sala das Sessões, 11 de junho de 2015.– Danrlei De Deus Hinterholz, Deputado Federal – PSD/RS
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PROJETO DE LEI Nº 1.890, DE 2015
(Do Sr. Lucio Mosquini)
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
para exigir a assinatura do infrator no auto de infração de trânsito, nos casos que especifica.
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 dispositivo ao art. 280 do Código de Trânsito Brasileiro para estabelecer que, no
caso de aplicação de penalidade de multa pela condução do veículo com apenas uma das mãos, pela utilização de fones nos ouvidos e pela ausência de uso do cinto de segurança, deve constar a assinatura do infrator
no auto de infração.
Art. 2º O art. 280 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
passa a vigorar acrescido do seguinte § 4º, renumerando-se o dispositivo subsequente:
“Art. 280. .................................................................................................................................................................................
§ 4º Quando as infrações previstas no art. 167 e nos incisos V e VI do art. 252 forem comprovadas
apenas por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, deverá constar a assinatura do condutor no auto de infração, sob pena de ele ser arquivado. (NR)
....................................................................................................................................................................................................
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O art. 280 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB – admite que a comprovação da infração possa ocorrer
mediante declaração da autoridade de trânsito ou de seu agente, por aparelho eletrônico ou equipamento
audiovisual, por reações químicas ou outro meio tecnologicamente disponível. O Código prevê, ainda, que se
não for possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito deve relatar o fato no próprio auto de infração,
informando os dados a respeito do veículo.
Em alguns casos, entretanto, a dispensa da assinatura do condutor no auto de infração pode ensejar eventuais enganos por parte do agente de trânsito, uma vez que a anotação da placa de identificação
é efetuada com o veículo em movimento. Além disso, pode propiciar a prática de abusos, dada a dificuldade de o condutor comprovar que não incorreu na infração apontada, quando receber a notificação em
seu domicílio.
Nos casos específicos de infração por dirigir com apenas uma das mãos (falando ao telefone celular,
por exemplo), pelo uso de fones de ouvido ou pelo não afivelamento do cinto de segurança, quase sempre
a penalidade acaba sendo imposta com base apenas na declaração do agente de trânsito, sem foto que a
comprove.
Portanto, para evitar enganos e arbitrariedades, estamos propondo que, nas situações acima citadas, o
auto de infração seja válido apenas quando constar a assinatura do infrator. Caso não seja feita essa identificação, o projeto prevê que o auto de infração seja arquivado.
Diante do aqui exposto, em razão da importância do projeto para a proteção dos cidadãos de bem do
nosso País, solicito o apoio dos nobres colegas Parlamentares para a aprovação desta proposição.
Sala das Sessões, 11 de junho de 2015.– Deputado Lúcio Mosquini
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PROJETO DE LEI N. 0 1.916, DE 2015
(Do Tribunal Superior do Trabalho)
Ofício TST.GDGSET.GP.N° 293/15
Dispõe sobre a criação de Varas do T rabalho na jurisdição do T ribunal
Regional do Trabalho da ga Reg ião e dá outras providências.

DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
TRABALHO , DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 54 RICD) E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54 , RICD)
APRECIAÇÃO :
Proposição Sujeita à Apreciação do Plená rio

O Congresso Naciona l decreta:
Art. 1" São criadas na jurisdição do Tribunal Regional do Traba lho da 9"
Região, com sede na c idade Curitiba-PR, 9 (nove) Varas do Trabalho, assim distribuídas:

T- na cidade de Cam po Largo, I (uma) Vara do Trabalho ( I");
IJ- na cidade de Campo Mow-ão, I (um a) Vara do T raba lho (2");

UI - na c idade de C ianorte, I (uma) Vara do T rabalho (2");
TV - na c idade de Tbaiti, I (uma) Vara do Trabal ho ( I");
V - na cidade de Goioerê, I ( uma) Vara do Traba lho ( I");
VI - na c idade de Medianeira, I (uma) Vara do Trabalho ( I");
VII - na cidade de Palotina, I (uma) Vara d o T raba lho ( I");
VIII- na cidade de Paranavaí, I (um a) Vara do Trabalho (2");
IX -na c idade de Rolândia, I (uma) Vara do T rabalho (2").
Art. 2" As Varas do Trabalho criadas por esta Lei serão implantadas pelo
T ribun al Regiona l do Trabalho da 9" Região, na medida das necessidades do serviço e da
disponibilidade de recursos orçamentários, em consonâ ncia com o disposto no art. 169, § IQ
da Constituição Federal.
Art. 3" São acrescidos aos Quadros de Juiz e de Pessoal da Secretaria do
Trib una l Regional do Trabalho da 9" Região, os cargos de juiz, os cargos de prov imento
efetivo, os cargos em comissão e as funções comissionadas constantes dos Anexos I, II, UI e
TV desta Lei.
Art. 4" Cabe ao Tribunal Regional do Trabalho d a 9" Reg ião, med iante ato
próprio, a lterar e estabe lecer a jurisd ição das Varas do T rabalho criadas por esta Lei.
Art. 5" Os recursos financei ros decorrentes da execução desta Lei correrão à
conta das dotações orçamentárias consignadas ao Tribuna l Reg ional do T raba lho da 9" Região
no Orçamento Gera l da União.
Art. 6" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, em 15 de junho de 20 15.
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ANEXO I
(Art. 3° da Lei n. 0

, de

de

de

CARGOS DE JUIZ

QUANTIDADE

Juiz do Trabalho
Juiz do Trabalho Substituto

9 (nove)
20 (vinte)
29 (vinte e nove)

TOTAL
ANEXO Jl
(Art. 3° da Lei n. 0

, de

de

de

CARGOS EFETIVOS

QUANTIDADE

Ana lista Judiciári o - Área Judiciária

326 (trezentos e vinte e seis)

Analista Judiciário - Área Judiciária Especia lidade Oficial de Justiça
Avaliador Federal

143 (cento e quarenta e três)
167 (cento e sessenta e sete)
636 (seiscentos e trinta e seis)

T écnico Judi ciário

TOTAL

ANEXO lll
(Art. 3° da Lei n. 0

, de

de

de

CARGOS EM COMISSÃO

QUANTIDADE

CJ-3
CJ-2

L7 (dezessete)

14 (quatorze)
31 (trinta e um)

TOTAL
ANEXO IV
(Art. 3° da Lei n.0

, de

de

de

FUNÇÕES COMISSIONADAS

QU ANTIDADE

FC-5
FC-4
FC-3
FC-2

50 ( cin quenta )
38 (trinta e oito)
85 (oitenta e cinco)
20 (vinte)
193 (ce nto e noventa e três)

TOTAL

J USTlFICATlVA
Nos term os do artigo 96, incisos I, alínea "d" , e TI, alínea "b", da
Constitui ção Federal, subm eto à e levada de liberação dos Excelentíssim os Senhores Membros
do Congresso Naciona l proj eto de lei exam inado e aprovado pe lo T ribuna l Superior do
T raba lho - TST e Conselho Superior da Justiça do T rabalho - CSJT q ue, após rigorosa análise
dos aspectos técnicos e orçamentári os, dentre o utros, trata da criação de 9 (nove) Varas do
T rabalho, 9 (nove) cargos de Juiz do Trabalho, 20 (v inte) cargos de J uiz do Trabalho
S ubstituto, 636 (seiscentos e trinta e seis) cargos de provimento efetivo, 3 1 (trinta e um)
cargos em comi ssão, e 193 (cento e noventa e três) funções comissionadas, nos Q uadros de
J uiz e de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do T rabalho da 9" Região, com sede na
cidade de Curitiba-PR.
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Na Sessão do dia 9 de junho de 2015 foi aprovada pelo Órgão Especial do
Tribunal Superior do Trabalho a remessa de projeto de lei propondo a criação de 9 (nove)
Varas do Trabalho, a ser instaladas nas cidades de: Campo Largo I (uma) Vara do Trabalho
(I"), Campo Mourão I (uma) Vara do Trabalho (2"), Cianorte I (uma) Vara do T rabalho (2"),
Ibaiti I (uma) Vara do Trabalho (1"), Goioerê I (uma) Vara do Trabalho (1"), Medianeira I
(uma) Vara do Trabalho ( I"), Palotina I (uma) Vara do Trabalho (l"), Paranavaí I (uma) Vara
do Trabalho (2"), Rolândia I ( uma) Vara do Trabalho (2"); 29 (v inte e nove) cargos de juiz,
sendo 9 (nove) cargos de Juiz do Trabalho e 20 (vinte) cargos de Jui z do Trabalho Substituto;
636 (seiscentos e trinta e seis) cargos de provimento efetivo, sendo 326 (trezentos e vinte e
seis) cargos de Analista Judiciário, Área Judiciária; 143 (cento e quarenta e três) cargos de
Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal; e 167
(cento e sessenta e sete) cargos de Técnico Judiciário; 31 (trinta e um) cargos em comissão,
sendo 17 (dezessete) cargos nível CJ-3 e 14 (quatorze) cargos nível CJ-2; 193 (cento e
noventa e três) funções comissionadas, sendo 50 (cinquenta) nível FC-5, 38 (trinta e oito)
nível FC-4, 85 (oitenta e cinco) nível FC-3 e 20 (vinte) nível FC-2, conforme Acórdão
constante do Processo No TST-PA-28409-73 .20 14.5.00.0000 que, na mesma deliberação,
determinou o encaminhamento da proposta ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, em
observância ao disposto art. 92, inciso IV, da Lei n. 0 13.080/20 15.
O Tribunal Regional do Trabalho da 9" Região justifica a necessidade de
criação dos referidos órgãos jurisdicionais, bem assim dos respectivos cargos de juiz, dos
cargos de provimento efetivo, dos cargos em comissão e das funções comissionadas, em face,
dentre outras motivações, do aumento de sua movimentação processual no primeiro e segundo
graus de jurisdição e a consequente sobrecarga de trabalho imposta aos magistrados e
servidores e do déficit no quantitativo de Varas do Trabalho e de servidores na primeira e
segunda instâncias do Tribunal.
Alega que o aumento do quantitativo de ações trabalhistas verificado nos
últimos anos, inclusive em virtude das novas competências atribuídas aos Tribunais do
T rabalho por meio da Emenda Constitucional n° 45, deu causa ao crescimento, em igual
medida, das demandas relativas ao primeiro e segundo graus de jurisdição. Tal circunstância
passou a exigir providências no sentido de dotar o Tribunal Regional do Trabalho da 9"
Região com quadro de pessoal suficiente ao desempenho das suas atividades institucionais, de
modo a conferir efetividade ao princípio constitucional que estabelece o direito à razoável
duração do processo, preconizada no art. 5°, LXXVUI, da Constituição Federal.
Argumenta que, com o alargamento do rol de atribuições da Justiça do
Trabalho, houve, certamente, um empenho do Regional no intuito de priori zar o acesso de
significativa parte da sociedade ao Poder Judiciário, instalando postos avançados do Tribunal.
A insta lação desses postos avançados tem comprovado uma forte demanda reprimida.
Reforça que, atualmente, a possibilidade de imp lementar novos postos é
limitada, pois a ampliação de tal medida geraria o remanejamento de serv idores da atividade
judiciária ou admini strativa, deixando outras unidades deficitárias.
Diante desses fatos, busca o TRT da 9" Região a transformação dos Postos
Avançados da Justiça do Trabalho instalados nos Municípios de Campo Largo, Ibaiti e
Palotina em respectivas Varas do Trabalho, bem assim a criação de seis novas unidades
jurisdicionais em regiões que apresentam elevados índices de movimentação processual.
Registra que a Lei n° 12.6 17/20 12 criou I I (onze) Varas do Trabalho no
Regional sem abranger a criação dos respectivos cargos de Juiz do Traba lho Substituto, em
prejuízo da equiva lência prevista no artigo I O da Resolução do Conselho Superior da Justiça
do Trabalho- CSJT n° 63/20 I Oque estabelece:
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"Art. 10 O quantitativo de cargos de jui= do trabalho substituto, em cada Região,
cm·responderá ao número de Varas do Trabalho.
§ 1° As Varas do Trabalho que recebem quantitativo superior a 1.000 (mil) processos por
ano poderão contar. a critério da Corregedoria Regional, com um juiz titular e um juiz
substituto. "

Ademais, os cargos de Juiz do Trabalho e de Juiz do Trabalho Substituto
propostos encontram respaldo legal também na dicção do art. 93, inciso XIII, da Constituição
Federal, que autori za número de juízes de unidade jurisdicional proporcional à efetiva
demanda judicial e à respectiva população.
Estudos realizados pelas áreas técnicas do TST e do TRT 9" Região
indicaram defasagem entre a estrutura funcional atual e a necessária, tendo em vista as regras
previstas na Resolução CNJ no 184, de 6112/2013, que dispõe sobre os critérios para criação
de cargos, funções e unidades judiciárias no âmbito do Poder Judiciário, e na Resolução CSJT
n° 63/20 LO (alterada pelas Resoluções CSJT n° 77 e CSJT n° 83), que versa sobre
padronização da estrutura organi zacional e de pessoal dos órgãos da Justiça do Trabalho de
primeiro e segundo graus.
A par da rea lidade apresentada, a correção do descompasso revelado implica
a pretendida criação das Varas do Trabalho e dos cargos e funções comissionadas nos
Quadros de Juiz e de Pessoal da Secretaria do T ribuna l Regional do Trabalho da 9" Região e
pode ser abarcada pelos limites fixados nos citados referenciais normativos, conforme atestam
os números consolidados pelas áreas técnicas do TST e do TRT.
A Resolução CNJ n° 194, de 26/5/2014, institui Política Nacional de
Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição e pressupõe o desenvolvimento, em caráter
permanente, de iniciativas vo ltadas ao aperfeiçoamento da qualidade, da celeridade da
eficiência, da eficácia e da efetiv idade dos serviços judiciários da primeira instância dos
tribunais.
Por tais razões, a presente proposta busca melhorar a estrutura e o
aparelhamento do TRT da 9" Região, com a criação das novas Varas do Trabalho, bem assim
resgatar a paridade entre o quantitativo de cargos de juízes titulares e de juízes substitutos e
minimizar a carência de servidores ex istente atua lm ente no âmbito da jurisdição trabalhista do
Paraná para o atingimento das metas estipuladas pelo Conselho Nacional de Justiça que,
dentre outras providências, estabelece como atributos de valor do Judiciário para a sociedade,
a acessibi lidade e a rapidez processual.
Com essas considerações e ressaltando que a medida aqui proposta
resultará, em última análise, em qualidade e celeridade da prestação jurisdicional, submeto o
projeto de lei à apreciação desse Poder Legislativo, esperando que a proposição mereça a mais
ampla acolhida, convertendo-se em lei com a urgência possível.
Brasília, IO de junho de 20 15.

Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho
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PROJETO DE LEI Nº 2.016, DE 2015
(Do Poder Executivo)
URGÊNCIA - ART.64, §1º, CF
(Mensagem nº 209/2015)
Aviso nº 255/2015 - C. Civil
Altera a Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, e a Lei nº 10.446, de 8 de maio de 2002, para
dispor sobre organizações terroristas.
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
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º A Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º ......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 2º ............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
II - às organizações terroristas, cujos atos preparatórios ou executórios ocorram por razões de ideologia, política, xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou gênero e que
tenham por finalidade provocar o terror, expondo a perigo a pessoa, o patrimônio, a incolumidade
pública ou a paz pública ou coagir autoridades a fazer ou deixar de fazer algo.
§ 3º O inciso II do § 2º não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações
políticas, movimentos sociais ou sindicais movidos por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender ou buscar direitos, garantias
e liberdades constitucionais.” (NR)
“Art. 2º-A. Promover, constituir ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização terrorista.
Pena - reclusão, de 8 a 12 anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas o agente que, com o propósito de praticar as condutas
previstas no caput:
I - recrutar, organizar, transportar ou municiar indivíduos que viajem para país distinto daquele de
sua residência ou nacionalidade; ou
II - fornecer ou receber treinamento em país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade.
Art. 2º-B. Os crimes contra a pessoa, o patrimônio, a incolumidade pública ou a paz pública terão as
penas aumentadas de um terço ao dobro quando praticados com motivação e finalidade de que
trata o inciso II do § 2º do art. 1º.
§ 1º As penas aplicadas na forma do caput serão aumentadas:
I - em até um terço quando a conduta afetar o controle, ainda que de modo temporário, de meios
de comunicação ou de transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas civis ou militares, locais onde
funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia, embaixadas ou consulados;
II - em até dois terços quando houver a utilização de agentes químicos, bacteriológicos, radiológicos ou nucleares.
§ 2º As penas aplicadas na forma do caput serão reduzidas de um terço a três quartos em caso de
prática de ato preparatório de crime contra a pessoa, o patrimônio, a incolumidade pública, contra
a paz pública quando a conduta for praticada com motivação e finalidade de que trata o inciso II
do § 2º do art. 1º.
Art. 2º-C. Oferecer, receber, obter, guardar, manter em depósito, solicitar, investir ou de qualquer
modo contribuir para a obtenção de ativos, bens ou recursos financeiros, com a finalidade de financiar, custear, diretamente ou indiretamente:
I - a prática de atos previstos nos art. 2º-A ou art. 2º-B, ainda que cometidos fora do território nacional;
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II - pessoa física ou jurídica, grupo de pessoas, associação criminosa, organização criminosa, ou organização terrorista que tenha como atividade principal ou secundária, mesmo em caráter eventual,
a prática de atos previstos nos art. 2º-A ou art. 2º-B.
Pena - reclusão, de 8 a 12 anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.” (NR)
Art. 2º A Lei nº 10.446, de 8 de maio de 2002, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º ......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
VII - delitos previstos nos art. 2º-A, 2º-B e 2º-C da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013.
..........................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, em 18 de junho de 2015.
EMI nº 00125/2015 MJ MF
Brasília, 16 de junho de 2015.
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Submetemos à superior deliberação de Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei que altera a Lei nº
12.850, de 2 de agosto de 2013, e a Lei nº 10.446, de 8 de maio de 2002, para dispor sobre organizações terroristas.
2. As organizações terroristas caracterizaram-se nos últimos anos em uma das maiores ameaças para os
direitos humanos e o fortalecimento da democracia. Atentados em grande escala, praticados por grupos bem
treinados, ou mesmo atos individuais, exercidos por pessoas sem qualquer ligação com um determinado grupo, aterrorizaram populações inteiras ou determinadas minorias.
3. Diante desse cenário, como um dos principais atores econômicos e políticos das relações internacionais, o Brasil deve estar atento aos fatos ocorridos no exterior, em que pese nunca ter sofrido nenhum ato em
seu território.
4. Dessa forma, apresentamos um projeto que busca acolher na sua redação os principais debates mundiais e nacionais sobre o tema, respeitando sempre os direitos e garantias fundamentais, com o fim de criar
uma lei que proteja o indivíduo, a sociedade como um todo, bem como seus diversos segmentos, sejam eles
social, racial, religioso, ideológico, político ou de gênero.
5. As alterações foram feitas, em regra, na Lei nº 12.850, de 2013, conhecida como Lei das Organizações
Criminosas. Isto porque permitirá uma aplicação imediata de instrumentos de investigações previstas ali, como
a colaboração premiada, agente infiltrado, ação controlada e acesso a registros, dados cadastrais, documentos
e informações.
6. Pelo projeto, são organizações terroristas aquelas cujos atos preparatórios ou executórios ocorram por
razões de ideologia, política, xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou gênero e
que tenham por finalidade provocar o terror, expondo a perigo a pessoa, o patrimônio, a incolumidade pública ou a paz pública ou coagindo autoridades a fazer ou deixar de fazer algo. A pena para tal delito, passível de
regime fechado, será de 8 a 12 anos e multa.
7. Com isso, a organização terrorista será caracterizada por três elementos: o fundamento da ação, a forma
praticada e o fim desejado pelo agente. Dessa forma, conseguimos afastar qualquer interpretação extensiva
que possa enquadrar como ação terrorista condutas que não tenham esse perfil.
8. Uma importante inclusão é a existência de uma causa excludente para as manifestações políticas, sociais ou sindicais, movidas por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou
apoiar, com o objetivo de defender ou buscar direitos, garantias e liberdades individuais.
9. Também abordamos a questão do indivíduo que pratica o delito sem qualquer conexão com uma organização, o chamado “lobo solitário”. Trata-se de uma causa de aumento genérica, que aumenta a pena de um
terço até o dobro de qualquer crime praticado contra a pessoa, patrimônio, incolumidade ou paz pública, desde que o fundamento, fim e meio utilizados sejam aqueles previstos na nova redação do § 2º do art. 1º. Serão
também previstas causas de aumento especificas, para quando os delitos atingirem determinadas instalações
ou forem praticados com armas de destruição em massa
10. Buscamos também tipificar as condutas daquele que alicia pessoas para praticar atos terroristas no
Brasil ou fora dele, bem como daquele que recebe treinamento para praticar atos de terrorismo no exterior,
indo ao encontro das últimas ações ocorridas ao redor do mundo.
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11. Outrossim, tipifica-se a conduta de financiamento ao terrorismo, seja daquele que o faz para uma
ação determinada seja daquele que financia uma pessoa ou grupo de forma genérica, sem esperar que ele realize de imediato uma ação, mas que saiba que essas condutas são por eles corriqueiramente praticadas, cumprindo com isso diversos acordos internacionais firmados pelo Brasil, principalmente em relação a organismos
como o do Grupo de Ação Financeira (GAFI), entidade intergovernamental criada em 1989, que tem a função
de definir padrões e implementar as medidas legais, regulatórias e operacionais para combater a lavagem de
dinheiro, o financiamento ao terrorismo e o financiamento da proliferação e outras ameaças à integridade do
sistema financeiro internacional relacionadas a esses crimes.
12. A última alteração é permitir que a Polícia Federal possa atuar nesses crimes, já que as condutas tipificadas tem efeito para além das fronteiras de um Estado, repercutindo até mesmo fora do país.
13. Dessa forma, busca-se criar uma lei que adeque nosso ordenamento aos tratados internacionais assinados pelo Brasil, mas respeitando nossa Constituição Federal e os direitos e garantias de todos os brasileiros
e estrangeiros.
14. São essas, Senhora Presidenta, as razões pelas quais se submete à elevada apreciação de Vossa Excelência o anexo anteprojeto de Lei.
Respeitosamente,– Assinado por: José Eduardo Martins Cardozo, Joaquim Vieira Ferreira Levy
PROJETO DE LEI Nº 2.020, DE 2015
(Do Poder Executivo)
URGÊNCIA - ART.64, §1º, CF
(Mensagem nº 210/2015)
Aviso nº 256/2015 - C. Civil
Disciplina a ação de indisponibilidade de bens, direitos ou valores em decorrência de resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas - CSNU.
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
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a ação de indisponibilidade de bens, valores e direitos de posse ou propriedade e de todos os demais direitos, reais ou pessoais, de titularidade, direta ou indireta, das pessoas físicas ou
jurídicas submetidas a esse tipo de sanção por resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas - CSNU.
§ 1º A ação de que trata esta Lei decorre do ato que incorporar ao ordenamento jurídico nacional a resolução do CSNU.
§ 2º A declaração de indisponibilidade de bens, valores e direitos implicará a nulidade de quaisquer atos
de disposição, ressalvados os direitos de terceiro de boa-fé.
§ 3º Os recursos declarados indisponíveis poderão ser parcialmente liberados para o pagamento de despesas pessoais necessárias à subsistência do interessado e de sua família, para a garantia dos direitos individuais assegurados pela Constituição ou para o cumprimento de disposições previstas em resoluções do CSNU.
§ 4º As disposições desta Lei poderão ser usadas para atender a demandas de cooperação jurídica internacional advindas de outras jurisdições, em conformidade com a legislação nacional vigente.
Art. 2º Os órgãos e as entidades fiscalizadores ou reguladores adotarão imediatamente as providências
necessárias ao cumprimento das ordens judiciais relativas à indisponibilidade de bens, valores e direitos de
que trata esta Lei junto às instituições e pessoas físicas sujeitas à sua regulação e à sua supervisão.
§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se instituições sujeitas à regulação e à supervisão
as instituições a que se refere o art. 9º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.
§ 2º As medidas previstas neste artigo também deverão ser adotadas, no que couber, pelas Corregedorias
de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, pela Agência Nacional de Aviação Civil - Anac, pelo Departamento Nacional de Trânsito - Denatran, pelas Capitanias dos Portos, pela Agência Nacional de Telecomunicações
- Anatel e por outros órgãos de registro público competentes.
§ 3º Os órgãos e as entidades fiscalizadores ou reguladores a que se refere o caput poderão, no âmbito
das suas competências, editar as normas necessárias ao cumprimento das disposições desta Lei.
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Art. 3º O Ministério da Justiça comunicará ao Ministério das Relações Exteriores as providências adotadas
no território nacional para cumprimento das sanções impostas por resoluções do CSNU.
Parágrafo único. O Ministério das Relações Exteriores comunicará ao CSNU as providências adotadas para
o cumprimento das sanções a que se refere o caput.
CAPÍTULO II
DO PROCEDIMENTO E DA ADMINISTRAÇÃO DO BLOQUEIO
Art. 4º Incorporada a resolução do CSNU, o Ministério da Justiça comunicará o Ministério Público Federal
que proporá, no prazo de vinte e quatro horas, ação de indisponibilidade de bens, valores e direitos.
Parágrafo único. Proposta a ação, que tramitará sob segredo de justiça, o Ministério Público Federal comunicará o Ministério da Justiça.
Art. 5º Recebida a petição inicial, o juiz decidirá a tutela provisória para bloqueio dos bens, valores e direitos no prazo de vinte e quatro horas.
§ 1º Executadas as medidas, o juiz determinará a intimação do interessado para, em dez dias, apresentar
razões de fato e de direito que possam levar ao convencimento de que o bloqueio foi efetivado irregularmente.
§ 2º O juiz comunicará imediatamente a todas as entidades previstas no art. 2º, sem prejuízo de outras indicadas pelo autor, para que procedam ao imediato bloqueio dos bens, valores e direitos por elas identificados.
§ 3º Efetivado o bloqueio, as instituições e pessoas físicas responsáveis deverão comunicar o fato, de
imediato, ao órgão ou à entidade fiscalizador ou regulador da sua atividade, ao juiz que determinou a medida
e ao Ministério da Justiça.
Art. 6º Será procedida a alienação antecipada dos bens declarados indisponíveis para preservação do seu
valor sempre que estes estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação ou quando houver
dificuldade para sua manutenção.
§ 1º O interessado será intimado da avaliação dos bens para, querendo, manifestar-se no prazo de dez dias.
§ 2º Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o valor atribuído aos bens, será determinada a sua alienação em leilão ou pregão, preferencialmente eletrônico, por valor não inferior a setenta e cinco
por cento do valor atribuído pela avaliação.
§ 3º Realizado o leilão ou pregão, a quantia apurada será depositada em conta bancária remunerada.
§ 4º Serão deduzidos da quantia apurada no leilão ou pregão os tributos e multas incidentes sobre o bem alienado.
Art. 7º Será designada pessoa qualificada para a administração, guarda ou custódia dos bens, valores e
direitos bloqueados, quando necessário.
§ 1º Aplicam-se à pessoa designada, no que couber, as disposições legais relativas ao administrador judicial.
§ 2º Tratando-se de ativos financeiros, a sua administração caberá às instituições em que se encontrem,
incidindo o bloqueio também dos juros e quaisquer outros frutos civis e rendimentos decorrentes do contrato.
Art. 8º Será decretado o perdimento definitivo dos bens, valores e direitos em virtude de decisão condenatória transitada em julgado, em processo nacional ou estrangeiro.
Art. 9º Em caso de expiração ou revogação da sanção pelo CSNU, o Ministério da Justiça comunicará
imediatamente o juiz para que este determine o levantamento dos bens, valores ou direitos.
§ 1º Para efeitos do disposto neste artigo, considera-se também como revogação da sanção a comunicação oficial emitida pelo Ministério das Relações Exteriores de que o nome de pessoa física ou jurídica foi
excluído das resoluções do CSNU.
§ 2º A efetivação do desbloqueio dos bens, valores ou direitos será comunicada imediatamente à autoridade judicial competente pelo Ministério da Justiça.
CAPÍTULO III
DAS DESIGNAÇÕES NACIONAIS
Art. 10. O juiz providenciará a imediata comunicação ao Ministério da Justiça das informações relativas ao cumprimento do disposto nos art. 5º, art. 7º, art. 8º e art. 9º e de sentenças condenatórias relacionadas à prática de atos terroristas.
Parágrafo único. O Ministério da Justiça transmitirá o rol das informações de que trata o caput ao Ministério das Relações Exteriores, para que sejam encaminhadas ao CSNU quando necessário.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 11. Aplicam-se ao disposto nesta Lei, subsidiariamente, as normas do Código de Processo Civil.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.
Brasília, em 18 de junho de 2015.
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PL-EMI 114 MJ MF BLOQUEIO ADMINISTRATIVO - CSNU (L5)
EMI nº 00114/2015 MJ MF
Brasília, 16 de Junho de 2015.
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Submetemos à superior deliberação de Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei que disciplina a ação
civil de indisponibilidade de bens, direitos e valores em decorrência de resolução do Conselho de Segurança
das Nações Unidas (CSNU).
2. O Conselho de Segurança das Nações Unidas é um órgão da Organização das Nações Unidas, composto por 15 membros, que tem como função manter a paz e segurança internacional, possuindo a prerrogativa
de impor suas decisões para todos os países membros da ONU.
3. O Brasil, membro fundador da ONU, é, ao lado do Japão, o país que mais vezes foi escolhido pela Assembleia Geral das Nações Unidas para integrar o seu Conselho de Segurança, cabendo destacar que, desde
1946, foram-lhe atribuídos dez mandatos. Isto demonstra a importância de nosso país para o sistema internacional, bem como a relevância que tal órgão tem para o Brasil.
4. Dentre os atos emanados pelo Conselho, destacam-se as resoluções que determinam a indisponibilidade de bens, valores e direitos pertencentes a pessoas físicas ou jurídicas sujeitas às sanções impostas pelo
Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (CSNU).
5. Atualmente, as resoluções do Conselho são cumpridas por meio de ação ordinária, que segue o rito
estabelecido no Código de Processo Civil, sem nenhuma especificidade, o que acaba por gerar atrasos no cumprimento das resoluções internacionais, prejudicando as investigações de crimes de natureza grave e colocando o Brasil em constante pressão no âmbito internacional.
6. Diante disso, dada a natureza desses bloqueios, normalmente utilizados para impedir o uso de bens
para a prática de delitos contra a humanidade, entende-se que essas medidas devem ser realizadas, ainda que
judicialmente, da forma mais célere possível, sob pena de ineficácia.
7. Este anteprojeto de lei cria no processo civil brasileiro a ação de indisponibilidade de bens, valores e
direitos em decorrência de resolução do Conselho das Nações Unidas, cuja função é criar um mecanismo célere e eficaz de cumprimento de tais resoluções, respeitando, contudo, os direitos e garantias consagrados na
Constituição Federal brasileira.
8. Conforme dispõe a minuta, uma vez recebida e incorporada a resolução, o Ministério Público Federal
deverá, no prazo de 24 horas, propor perante a Justiça Federal a ação de indisponibilidade, requerendo em tutela
antecipada a comunicação de todas as entidades que possam estar na guarda de bens, direitos ou valores do
requerido e o bloqueio de todos os bens, direitos ou valores encontrados em nome do requerido. Na sequência,
será aberto prazo para apresentação da defesa do réu, e, decidindo o magistrado pela procedência do pedido, autorizar o leilão dos bens bloqueados, que ficarão à disposição da autoridade internacional competente.
9. Outro ponto relevante trazido pelo projeto diz respeito à criação das designações nacionais, em que
o Ministério da Justiça informará ao Ministério das Relações Exteriores o rol de informações das condenações
ocorridas no Brasil por terrorismo ou que deram procedência às ações de indisponibilidade de bens. O Ministério das Relações Exteriores, então, encaminhará o rol para o CSNU de modo que o organismo internacional
possa aprimorar suas investigações sobre tais delitos.
10. Da mesma forma, o projeto permite a aplicação da ação nos casos de cooperação jurídica entre países, desde que sejam respeitados os trâmites legais para aplicação de tais instrumentos.
11. Ademais, observa-se que a obrigação de um país em possuir procedimentos dessa espécie decorre
das Recomendações nºs 6 e 7 do Grupo de Ação Financeira (GAFI) - entidade intergovernamental criada em
1989, que tem a função de definir padrões e implementar as medidas legais, regulatórias e operacionais para
combater a lavagem de dinheiro, o financiamento ao terrorismo e o financiamento da proliferação e outras
ameaças à integridade do sistema financeiro internacional relacionadas a esses crimes.
12. Tais recomendações são de cumprimento obrigatório em razão da adesão do Brasil a várias convenções internacionais, tais como a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (a
Convenção de Palermo, promulgada pelo Decreto nº 5.015, de 12 de março de 2004), a Convenção das Nações
Unidas contra a Corrupção (a Convenção de Mérida, promulgada pelo Decreto nº 5.687 de 31 de janeiro de
2006) e a Convenção Interamericana contra o Financiamento do Terrorismo (Decreto nº 5.639, de 26 de dezembro de 2005).
13. O escopo de tais recomendações é a necessidade de criação de instrumentos para que os países “bloqueiem sem demora os recursos ou outros bens” de propriedade ou em benefício de qualquer pessoa ou entidade
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designada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, tendo como intuito a prevenção e supressão do
terrorismo e seu financiamento (Recomendação 6) e a prevenção, supressão e interrupção da proliferação de
armas de destruição em massa e seu financiamento (Recomendação 7).
14. Importa realçar que diversos países na Europa e América do Norte já adotam em seus ordenamentos
jurídicos instrumentos legais com o mesmo escopo, bem como Argentina, Bolívia, Colômbia, México e Uruguai,
no âmbito da América Latina, já possuem instrumentos similares.
15. Com isso, o envio do presente anteprojeto demonstra os esforços do Brasil em manter colaboração
com o sistema internacional de prevenção e combate ao terrorismo e à proliferação de armas de destruição
em massa, uma das maiores tradições de nossa nação.
16. São essas, Senhora Presidenta, as razões pelas quais se submete à elevada apreciação de Vossa Excelência o anexo anteprojeto de Lei.
Respeitosamente,– Assinado eletronicamente por: José Eduardo Martins Cardozo, Joaquim Vieira
Ferreira Levy
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MEDIDA PROVISÓRIA N. 0 672, DE 2015
(Do Poder Executivo)
Mensagem n° 67/2015
Aviso n° 108/2015- C. Civil
Dispõe sobre a política de valorização do salário mínimo para o período de 2016 a
2019 ; tendo parecer da Comissão Mista, pelo atendimento dos pressupostos
constitucionais de relevância e urgência ; pela constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa; pela adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela
aprovação desta e pela rejeição das emendas apresentadas (relator: SEN . JOÃO
ALBERTO SOUZA e relator revisor: DEP. AFONSO FLORENCE).

DESPACHO:
AO PLENÁRIO PARA LEITURA. PUBLIQUE-SE
MEDIDA PROVISÓRIA N2 672, DE 24 DE MARÇO DE 20 15

D ispõe sobre a política de valorização do sa lário
mínimo para o período de 20 16 a 20 19.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da
Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei :
Art. 12 F icam estabelecidas as diretrizes para a política de valorização do salário m ínim o a
vigorar entre 20 16 e 20 19, inclusive, a serem aplicadas e m 12 de janeiro do respectivo ano.

§ 12 Os reajustes para a preservação do poder aq uisitivo do salário mín imo corresponderão
à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - TNPC, calculado e divu lgado pela F undação
Instituto Brasi leiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulada nos doze meses anteriores ao mês do
reajuste.

§ 22 Na hipótese de não divulgação do INPC referente a um ou mais meses comp reend idos
no período do cálculo até o último d ia útil imed iatamente anterior à vigência do reajuste, o Poder
Executivo estimará os índices dos meses não d isponíveis.
§ 32 Verificada a hjpótese de que trata o § 22, os índices estimados permanecerão válidos
para os fins desta Medida Provisória, sem qua lquer revisão, sendo os eventuais resíduos compensados no
reajuste subsequente, sem retroatividade.
§ 42 A título de aumento real, serão apli cados os seguintes percentuais:
I - em 20 16, será ap licado o percentual equivalente à taxa de crescimento real do P roduto
Interno Bruto - PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 20 14;
TI - em 20 17, será aplicado o percentual equivalente à taxa de crescim ento real do PTB,
apurada p elo IBGE, para o ano de 20 15;
TTT - em 20 18, será aplicado o percentua l equivalente à taxa de crescim ento real do PIB ,
apurada pelo IBGE, para o ano de 20 16; e
TV - em 20 19, será aplicado o percentual equivalente à taxa de crescimento rea l do PTB,
apurada pelo IBGE, para o ano de 20 17.
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§52 Para fins do disposto no§ 42, será utilizada a taxa de crescimento real do PIB para o
ano de referência, divulgada pelo IBGE até o último dia útil do ano imediatamente anterior ao de
aplicação do respectivo aumento real.

Art. 22 Os reajustes e aumentos fixados na forma do art. 12 serão estabelecidos pelo Poder
Executivo, por meio de decreto, nos termos desta Medida Prov isória.

Parágrafo único. O decreto do Poder Executivo a que se refere o caput divulgará a cada
ano os valores mensal, diário e horário do salário mínimo decorrentes do disposto neste artigo,
correspondendo o valor diário a um trinta avos e o valor horário a um duzentos e vinte avos do valor
mensal.

Art. 32 Até 3 1 de dezembro de 20 19, o Poder E xecutivo encaminhará ao Cong resso
N acional projeto de lei dispondo sobre a política de valorização do salário mínimo para o período
compreendido entre 2020 e 2023 , inclusive.

Art. 42 Esta Medida Prov isória entra em vigor na data de sua p ublicação.

Brasília, 24 de março de 20 15; 1942 da Independência e 1272 d a República.

MP-EM 38 MP VA LO RIZAÇÃO DO SALÁRIO M Í IMO ( L5)
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EM n2 00038/2015 MP
Brasília, 24 de março de 20 15

Exce lentíssima Senhora P residenta da R epública,

I.
Subm etemos à consideração de Vossa Excelência proposta de Medida Provisória,
o bj etivando estabe lecer as diretrizes para a p olítica de valorização do salário mínimo a vigorar entre
201 6 e 20 19, inclusive.
2.
E m atendimento ao disposto no art. 42 da Lei n2 12.382, de 25 de fevereiro de 20 li , a
proposta estabe lece regra para o reajuste do salário mínimo a p artir de 20 16, a viger a partir do dia
I o j aneiro do respecti vo ano, em p ercentual equivalente à variação acumulada do Índice Naciona l de
P reços ao Consumidor - JNPC, acrescido da taxa de crescimento real do PIB de dois anos anteriores
ao ano de referência. Pretende-se, com isso, a gradual e levação do valor real do salário mínimo no
País, com a preservação automática do seu poder de compra, conforme determina o artigo 72, inciso
IV, da Constituição Federa l.
3.
A elevação do valor desta remuneração beneficiará cerca de 24,4 milhões de
trabalhadores formais e informais que, segundo as informações da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílio - PNAD-20 13, recebiam até um salário m ínimo mensalmente. A este contingente se
somam ainda cerca de 22,4 milhões de p essoas q ue recebem o equivalente a até um salário mínim o
como bene ficio p rev idenciário o u assistencial pago pela Prev idênc ia Socia l. E m suma, direta ou
indiretamente, aprox imadamente 46,8 milhões de p essoas poderão ter sua renda mensal majorada
p or efeito da elevação proposta para o p iso nacional.
4.
Os Proj etos de Lei O rçamentária referentes ao período estabe lecido pela p resente
proposta a locarão os recursos necessários ao atendimento das despesas adi cionais decorrentes das
diretrizes para a p olítica de valorização do salári o m ínimo ora apresentadas. E m função da inc lusão
no orçamento, o im pacto f:i sca l estimado desta medida é de R$ 20, I bilhões para 20 16, R$ 33,8
bilhões para 201 7 e R$ 41 , l bilhões para 20 18.
5.
Além di sso, no intuito de conferir continuidade ao reajuste real anu al do salário mínim o,
esta proposta de Medida Provisória estabelece o compromisso de encaminhamento de proj eto de lei
que disp onha sobre sua va lorização entre 2020 e 2023, inclusive.
6.
A relevância da proposta em tela deriva da necessidade de estabelecer um ambiente de
prev isibilidade para tra balhadores e empregadores no seu hori zonte de planejamento, e pensio ni stas,
aposentados e demais benef:iciários de p olíticas ligadas ao salário m ínimo, que terão uma nova regra
p ara viger a p artir de 12 de janeiro de 20 16. Já sua urgência decorre da necessidade de def:inição das
diretrizes p ara a política de valorização do salário mínim o a tempo da preparação da Lei de
D iretrizes O rçamentárias referente ao ano de 20 16.
7.

Estas, Excelentíssima Senhora P residenta, são as razões que nos levam a submeter à

consideraçã o de Vossa Excelência a p resente p roposta de Medida Prov isória.
Respeitosamente,
Assinado por: Nelson Henrique Barbosa Filho
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Mensagem nQ 67
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 62 da Constituição, submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências o texto da Medida Provisória nQ 672, de 24 de março de 2015, que "Dispõe sobre a
pol ítica de valorização do sa lário mínimo para o período de 2016 a 2019" .

Brasília, 24 de março de 20 15.

Ofício n°

;!d_y (CN)

Brasília, em

_j8 de j u:rz ho

de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Eduardo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Encaminha processado de Medida Provisória.

Senhor ~)res i dente ,

Encaminho a Vossa Excelência, nos termos do § 8° do art. 62 da
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 32, o processado
da Medida Provisória no 672, de 2015, que "Dispõe sobre a política de valorização do salário
mínimo para o período de 2016 a 2019".
À Medida foram oferecidas 114 (cento e catorze) emendas e a
Comissão Mista emitiu o Parecer n° 25, de 2015-CN, que concluí pela rej eição das emendas
e pela aprovação da matéria em sua fonna original.

Atenciosamente,

Presidente d Senado Federal

mlcimpv l5·672

Secretaria de Expediente
li

I

··

I

)

/ . ,-

r t(V N° 6 -r~; ( J

-· Fls. JJ 'í
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CONGRESSO NACIONAL
EMENDAS
Apresentadas perante a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória N" 672,
de 2015, que "Dispõe sobre a política de valorização do salário mínimo para o período de
2016 a 2019. "

PARLAMENTARES

EMENDAS N°S

Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA

001; 002;

Deputado LUIZ CARLOS HAU L Y

003;

Senador EDUARDO AMOR IM

004;

Deputada CLARISSA GAROTINHO

005;

Deputado ROCHA

006;

Deputado BRUNO ARAÚJO

007; 008;

Deputada CRISTIANE BRASIL

009; 01 O;

Deputado MENDONÇA FILHO

011;

Senador FLEXA RIBEIRO

012;

Deputado NILSON LEITÃO

013;

Deputado NELSON MARQUEZELLI

014;

Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

015; 016;

Senador ROMERO JUCÁ

017; 018;019; 020 021;022;
023;024;025; 026 027;028;
029;030; 031 ; 032 033;036;

Deputado ODELMO LEÃO

034; 035;

Deputado JAIR BOLSONARO

037;

Deputado CARLOS MANATO

038;

Deputado RUBENS BUENO

039; 040; 041 ;

Deputado JERÔNIMO GOERGEN

042;

Senador PAULO PAIM

043; 044; 098;

Senadora LÚCIA VÃN IA

045; 095;

Senador CÁSSIO CUNHA LIMA

046;

Deputado ANTONIO CARLOS MENDES THAME

047;

Deputado PAUDERNEY AVE LI NO

048; 049;

Deputado IZALCI

050;

Deputada CARMEN ZANOTTO

051;

Deputado RICARDO BARROS

052; 066; 074;

Deputado MANOEL JUNIOR

053;054;055; 056;057; 058;

Junho de 2015
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PARLAMENTARES

EMENDAS N" S

Deputado MARCO TEBALDI

065;

059;060;061;062;063; 064;
Deputado LAERCIO OLIVEIRA

067;

Deputado POMPEO DE MATTOS

068; 097;

Deputado WASHINGTON REI S

069;

Senador RO NA LDO CAIA DO

070; 071; 075; 076;

Deputado CHICO A LENCAR

072;

Deputado BEBETO

073;

Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO

077;078;081;082;083;

Deputado SERGIO V IDIGAL

079;

Deputado MAX FILHO

080;

Deputado GIACOBO

084;

Deputado ZÉ SILVA

085;

Deputado HERACLITO FORTES

086;

Deputado ALIEL MACHADO

087;

Deputado ROGÉRIO PENINHA M ENDO NÇA

088; 089; 090; 091 ;

Deputado PA ULO ABI-ACKEL

092; 093;

Deputado LUCIA NO DUCCI

094;

Deputado GABRIEL G UIMARÃES

096;

Deputado ANDRE MOURA

099;

Deputado VICENTE CANDI DO

100;

Deputado ALFREDO KAEFER

101;

Deputada LUIZA ERUNDINA

102;

Deputado HUGO LEAL

103; 104;

Senador CRISTOVAM BUARQUE

105;

Deputado GLA UBER BRAGA

106;

Deputado JOÃO FERNANDO COUTINHO

107; 108;

Senador ROMARIO

109; 110; 111; 112; 113;

Deputado LELO COIMBRA

114;

TOTAL DE EMENDAS:

114
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MPV 672
00001

CONGRESSO NACIONAL

EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA N° 672, DE 2015

Autor
Deputado Paulo Pereira da Silva

1. _ _ Supressiva

2.

Substitutiva

3.

Partido
Solidariedade

Modificativa

4. X Aditiva

TEXTO I JUSTIFICAÇÃO
Emenda Aditiva n°
Inclua-se, onde couber, na Medida Provisória n° 672 , de 2014 , o
seguinte artigo
"Art.

O disposto nesta Lei se aplica igualmente a todos os benefícios

pagos pelo Regime Geral de Previdência Social- RGPS, estabelecido
na Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991 ." (NR)

Justificação
A presente emenda tem o escopo de garantir um aumento real
também aos aposentados que ganham acima do salário mínimo, a fim de
implementar uma política de valorização real dos benefícios para essa classe.

ASSINATURA

Junho de 2015
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MPV 672

00002

EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA N° 672, DE 2015
Autor
Deputado Paulo Pereira da Silva

1. _ _ Supressiva

2._ _ Substitutiva

3. _Modificativa

Partido
Solidariedade

4. X Aditiva

TEXTO I JUSTIFICAÇÃO

Emenda Aditiva n°
Inclua-se, onde couber, na Medida Provisória n° 672 de 2014 o
seguinte artigo:

"Art.

A todos os benefícios pagos pelo Regime Geral de

Previdência Social- RGPS, estabelecido na Lei n° 8.213, de 24 de
julho de 1991, além do índice de reajuste previsto no § 1° do art. 1°,
serão aplicados, a título de aumento real, os seguintes percentuais:
1- em 2016, será aplicado o percentual equivalente a 80%
(oitenta por cento) da taxa de crescimento real do Produto Interno
Bruto- PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 2014;

11 - em 2017, será aplicado o percentual equivalente a
80% (oitenta por cento) da taxa de crescimento real do PIB, apurada
pelo IBGE, para o ano de 2015;

111 - em 2018, será aplicado o percentual equivalente a
80% (oitenta por cento) da taxa de crescimento real do PIB, apurada
pelo IBGE, para o ano de 2016; e
IV - em 2019, será aplicado o percentual equivalente a
80% (oitenta por cento) da taxa de crescimento real do PIB, apurada
pelo IBGE, para o ano de 2017
Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, será
utilizada a taxa de crescimento real do PIB para o ano de referência ,
divulgada pelo IBGE até o último dia útil do ano imediatamente anterior
ao de aplicação do respectivo aumento real. (NR)

Justificação
A presente emenda tem o escopo de garantir ao menos 80% do PIB de
aumento real também aos aposentados que ganham acima do salário mínimo, a fi m
de implementar uma política de valorização real dos benefícios para essa classe.

ASSINATURA
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MPV672
00003

EriQUETi\

/\PRESENT/\ÇÃO D E EM ENDAS

PROPOSI~'AO

l2s;o3/2o1'5

I" Dep.
D

LUIZ

672 de 24 de mar

MEDIDA PROVISÓRIA n°

,_ D

SUBSTITUTIVA

I ARilGO

2015

N. PRONTUARIO

AlJI'OR

Carlos Hauly- PSOB/PR

SUI'RESIVA

o de

]. D

454

MODIFICATIVA

I I'ARAGRAFO

•·

0

ADITIVA

I INCISO

D

9-

SUBS"Il"IUTIVO
GLOBAL

I

ALINEA

TEXTO
EMENDA ADITIVA

A MP 672, de 2015 passa a vigorar acrescida do seguinte
artigo:

Art..

O art. 41-A da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art.

41 -A A valorização

do valor dos

benefícios em

manutenção seguirá a seguinte sistemática, a ser aplicada em 1o de janeiro
de cada ano:
I - Os reajustes para a preservação do poder aquisitivo dos
benefícios em manutenção corresponderão à variação do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor - INPC, calculado e divulgado pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulada nos doze
meses anteriores ao mês do reajuste . de janeiro de cada ano:
11 -

A título de aumento real , será aplicado o percentual
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equivalente à taxa de crescimento real da remuneração média dos
trabalhadores empregados, observada no penúltimo exercício anterior ao
do reajuste, apurada com base nas informações constantes da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social- GFIP.
§1° Na hipótese de não divulgação do INPC referente a um ou
mais meses compreend idos no período do cálcu lo até o último dia útil
imediatamente anterior à vigência do reajuste, o Poder Executivo estimará
os índices dos meses não disponíveis.

§ 2° Verificada a hipótese de que trata o § 1° os índices
estimados permanecerão válidos para os fins desta Lei, sem qualquer
revisão ,

sendo

os

eventuais

resíduos

compensados

no

reajuste

subsequente, sem retroatividade

§ 3° Para fins do disposto no inciso 11 do caput, será utilizada
a taxa de crescimento real da remuneração média divulgada pelo Ministério
da Previdência Social até o último dia útil do ano imediatamente anterior ao
da aplicação do respectivo aumento real.

§ 4° Os reajustes e aumentos fixados na forma deste artigo
serão estabelecidos pelo Poder Executivo, por meio de portaria, nos termos
desta Lei.

§ 5° Nenhum benefício corrigido poderá exceder o limite
máximo do salário-de-benefício na data do reajustamento , respeitados os
direitos adquiridos.

§ 6° Os benefícios com renda mensal superior a um salário
mínimo serão pagos do primeiro ao quinto dia útil do mês subsequente ao
de sua competência, observada a distribuição proporcional do número de
beneficiários por dia de pagamento.

§ 7° Os benefícios com renda mensal no valor de até um
salário mínimo serão pagos no período compreendido entre o quinto dia útil
que anteceder o final do mês de sua competência e o quinto dia útil do mês

169
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subsequente, observada a distribuição proporcional dos beneficiários por
dia de pagamento.

§ 8° Para os efeitos dos §§ 6° e 7° deste artigo, considera-se
dia útil aquele de expediente bancário com horário normal de atendimento.

§ go O primeiro pagamento do benefício será efetuado até
quarenta e cinco dias após a data da apresentação, pelo segurado, da
documentação necessária a sua concessão.

§ 1O Para os benefícios que tenham sido majorados devido à
elevação do salário mínimo, o referido aumento deverá ser compensado no
momento da aplicação do disposto no caput deste artigo, de acordo com
normas a serem baixadas pelo Ministério da Previdência Social." .

JUSTIFICATIVA

A presente medida visa a estender ao aposentado as mesmas
diretrizes para a política de valorização do salário mínimo a vigorar entre
2016 e 2019
Assim , concede-se ao aposentado tratamento isonômico, além
de evitar uma maior discriminação com aqueles que trabalharam anos e
anos para nosso país.
O aposentado, que já tem o valor inicial do benefício minorado
em função da fórmula em vigor, tem sua situação agravada com a atual
fórmula de reajuste de seus benefícios.
Salvo nos casos dos benefícios com valores iguais ao salário
mínimo, o índice de reajuste das aposentadorias e pensões é menor,
fazendo com que uma grande parte dos aposentados e pensionistas tenha
o valor de seu benefício cada vez mais reduzido . É necessário que essa
iniquidade seja corrigida.
Cabe destacar que o texto ora apresentado foi aprovado pelo
Senado Federal no Projeto de Lei do Senado 31 de 2014.
Assim , contamos com o apoio para aprovação da presente
Emenda.

ASSINA
Oep LUIZ CARLOS HAULY- PSDB/PR

Junho de 2015

Junho de 2015
10

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 19

MPV 672
00004
ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Medida Provisória nº 672, de 24 de março de 2015.

25/03/2015

Autor

Nº do Prontuário

Senador Eduardo Amorim
1. ___ Supressiva

2.___ Substitutiva

Página

Artigo

3. _x__Modificativa 4. _Aditiva
Parágrafo

Inciso

5. __Substitutivo Global
Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Emenda nº

Dê-se a seguinte redação ao § 1º do art. 1º da Medida Provisória nº 672, de
24 de março de 2015:
“Art. 1º ...............................................................................................................................
§º Os reajustes para a preservação do poder aquisitivo do salário mínimo e das
prestações do Regime Geral de Previdência Social constantes do art. 18 da Lei nº
8.213/1991 corresponderão à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor –
INPC, calculado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE, acumulada nos doze meses anteriores ao mês do reajuste.”
JUSTIFICATIVA
Os valores das prestações do Regime Geral de Previdência Social estão, em
muitos casos, aproximando-se do piso do valor do salário mínimo, comprometendo a situação
financeira de inúmeras famílias de todo o País.
É sabido que muitos segurados contribuíram com valores calculados com base em
renda mensal bem superior ao do salário mínimo, e a partir do momento em que têm direito a
receber seus benefícios, ano a ano o seu valor real é reduzido, causando grande injustiça
social.
A oportunidade de correção desta dramática situação é esta, estendendo-se a
diretriz da política de valorização do salário mínimo também a estas prestações previstas no
art. 18 da Lei nº 8.213/1991.

PARLAMENTAR
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

00005

MEDIDA PROVISÓRIA N° 672, DE 24 DE MARÇO DE 2015.

Dispõe sobre a política de valorização do
salário mínimo para o período de 2016 a
2019.

EMENDA ADITIVA
(Da Senhora Claríssa Garotinho)

Inclua-se o seguinte art. 2°, renumerando-se os demais:
"Art.2° Os reajustes e aumentos fixados na forma do art. 1°
serão aplicados aos benefícios pagos a título de aposentadoria
pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, estabelecido
na Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991."(NR)

Deputada Federal CLARISSA GAROTINHO

Junho de 2015
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MPV 672

00006
EMENDA No
I

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

2_5_~-~-~-~_15_ _ _...JII MEDIDA PROVISÓRIA N" 672, DE 2015

.___ _ _

TIPO
1 [ ] SUPRESSIVA

2

f

J

AGLUTI ATIVA 3 (

J

SUBSTITUTIVA 4 [ ] MODIFICATIVA 5 [X] ADITIVA

AUTO H
DEI'UTA DO (A).. ROCII A

EMENDA ADITIVA
Inclua-se no art. I o da Medida Provisória n° 672, de 2015, o seguinte parágrafo:
"§ 6° O disposto nessa Lei se aplica igualmente a todos os beneficios pagos pelo Regime Geral de
Previdência Social - RG PS, estabelecido na Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991." (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda visa garantir, aos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social RGPS, os mesmos ganhos garantidos àqueles que têm os seus salários corrigidos pelo Índice do
Salário Mínimo, de forma a proteger aos aposentados e pensionistas, que tem, ao longo dos anos,
visto seu poder de compra reduzido de forma drástica.

1251_03120 15
DATA

ASSINATUHA
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00007
ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Pro11osiçào

Medida Provisória n" 672, de 24 de março de 2015.
25/03/2015

I

O Supressiv:1
Página

Autor

n" do prontuário

Deputado Bruno Araújo - PSDB

146

2. O substitutiva

Art.

3. Omodificativa

Parágrafo

4.

t8J

I

aditiva

S. O Substitutivo
global

Inciso •

Alinea •

TEXTO I JUSTIFICA ' AO

Acrescente-se a Medida Provisória n" 672, de 2015, onde couber
"Art. _ O disposto nessa Lei se aplica igualmente a todos os benefícios
pagos pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, estabelecido na Lei n" 8.213,
de 24 de julho de 1991." (NR)
JUSTIFICAÇÃO
O Governo Federal, por meio desta Medida Provisória, visa evitar que os
destaques apresentados pelo PSDB, PSOL e PTB ao projeto de lei 7.469/2014 sejam
aprovados pelo Plenário da Câmara dos Deputados. Estes destaques estendem a
política de reajuste do salário mínimo aos benefícios previdenciários. Diante dessa
manobra, entendemos justo propor a presente emenda de teor igual ao que seria
votado, levando a questão à deliberação desta Casa.
Em face ao exposto, peço apoio dos nobres pares para a aprovação desta
emenda.
PARLAMENTAR
Brasília, 25 de março de 2015.

Deputado Bruno Araújo
PSDB/PE

Junho de 2015
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ETIQUETA

CONGnESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Proposição

Data

Medida Pmvisóda n° 672, de 24 de mat·ço de 2015.
25/03/2015

1O

su1>rcssiva
Página

Autor

n" do (Jrontu;lrio

Deputado Bruno Araújo - PSDB

146

2.

D

substitutiva

Art.

J. Omod ifi('ativa

Parágrafo

4. 18] aditi va

I

5.

O S ubstitutivo

~loba I

Inciso -

Alinea-

TEXTO I J USTIFICAÇAO

Acrescente-se a Medida Provisória n° 672, de 2015, onde couber:
"Art. _ O disposto nessa Lei se aplica igualmente aos beneficios
estabelecidos no artigo 18, inciso I, alíneas a, b, c e d, da Lei n° 8.213, de 24 de julho
de 1991." (NR)

JUSTIFICAÇÃO
O Governo Federal, por meio desta Medida Provisória, visa evitar que os
destaques apresentados pelo PSDB, PSOL e PTB ao projeto de lei 7.469/2014 sejam
aprovados pelo Plenário da Câmara dos Deputados. Estes destaques estendem a
política de reajuste do salário mínimo a todos os beneficios previdenciários
estabelecidos na Lei 8. 213/1991.
Diante dessa manobra, entendemos justo propor a presente emenda que
objetiva expandir a política de valorização ás aposentadorias por invalidez, por idade e
por tempo de contribuição, bem como à aposentadoria especial.
Em face ao exposto, peço apoio dos nobres pares para a aprovação desta
emenda.
PARLAMENTAR
Brasília, 25 de março de 2015.

Deputado Bruno Araújo
PSDB/PE
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

MEDIDA PROVISÓRIA N° 672, DE 2015.
(Do Poder Executivo)
Dispõe sobre a política de
valorização do salário mínimo
para o período de 2016 a 2019.

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se o seguinte §6° ao art. 1° da Medida Provisória n° 672, de 2015:

"Art. 1o

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

§6° É garantido percentual mínimo de 1% (um por cento) a título de
aumento rea l para o valor do sa lário mínimo , se a taxa de crescimento
real do Produto Interno Bruto-PIB, apurada pelo IBGE, na forma do §4°,
for inferior a um por cento." (NR)
JUSTIFICAÇÃO

O objetivo da emenda aditiva é garantir aumento real para o salário mínimo
no valor de, pelo menos, 1% , caso a taxa de crescimento real do PIB, apurada pelo IBGE,
para o ano de referência, seja inferior a um por cento.
Ante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a
aprovação da emenda aditiva .
Brasília , 25 de março de 2015.
Deputada Cristiane Brasil
PTB/RJ

Junho de 2015

Junho de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 19

MPV 672
00010

CÂMARA DOS DEPUTADOS

MEDIDA PROVISÓRIA N° 672, DE 2015.
(Do Poder Executivo)
Dispõe sobre a política de
valorização do salário mínimo
para o período de 2016 a 2019.

EMENDA ADITIVA

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo na Medida Provisória n° 672 , de 2015:

"Art. O disposto nesta Lei se aplica igualmente a todos os benefícios
pagos pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, estabelecido na
Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991".

JUSTIFICAÇÃO

O objetivo da emenda aditiva é estender os mesmos percentuais de reajuste
e de aumento real do salário mínimo para todos os benefícios pagos pelo Regime Geral
de Previdência Social, inclusive aqueles benefícios que tenham valor superior ao salário
mínimo.
Busca-se reparar injustiça histórica com os aposentados, pensionistas e
outros segurados da Previdência Social que, ano após ano, têm verificado a redução do
poder de compra de seus benefícios. De fato, a política de reajuste dos benefícios
previdenciários não tem garantido reajustes compatíveis com as perdas inflacionárias.
Ante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a
aprovação da emenda aditiva.
Brasília , 25 de março de 2015.

Deputada Cristiane Brasil
PTB/RJ
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ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

prO(JOsição

Medida Provisória 11° 672, de 2015.
No do prontuário

autor

Dep. Mendonça Filho
I S upressiva

2. S ubstitutiva

3 . (X M odificativa

~. A ditiva

:\. Substituti vll global

~~P~á~~i~n~a--~1 ~~--~A~rt~i~~o~--~~7P~a~ra?.·~~ra~f~o~~--~l~n~ci~s~o----~--~a~lí~n~ea~--~
T EXTO I J USTIFICA Ã O

Dê-se a seguinte redação a os arts. I o e 3° da Medida Provisória n° 672, de
2015:
"Art. 1° Ficam estabelecidas as diretrizes para a política de valorização do
salário mínimo e dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social RGPS a vigorar entre 2016 e 2019, inclusive, a serem aplicadas em 1° de janeiro do
respectivo ano.

§ 1° Os reajustes para a preservação do poder aquisitivo do salário mínimo e
dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS
corresponderão á variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC,
calculado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, acumulada nos doze meses anteriores ao mês do reajuste .
........ ... .... ........ .... .. .. ....... .. ... ...... ...... ... ......... .. .... ... .............. ....................... ...." (NR)
"Art. 3° Até 31 de dezembro de 2019, o Poder Executivo encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a política de valorização do salário
mínimo e dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS
para o período compreendido entre 2020 e 2023, inclusive." (NR)

JUSTIFICATIVA

Trata-se de conceder aos aposentados do RGPS a mesma política de
valorização aplicada ao salário mínimo.
Aposentados que há 15, 20 anos se aposentavam recebendo 1 O salários
mínimos, recebem hoje apenas 3. Isso ocorre porque o governo optou por excluir os
aposentados da política de reajuste do salário mínimo.
Nessa fase da vida, aumentam muito os gastos com planos de saúde,
remédios , etc. Justamente quando mais precisam , seus ganhos, quando muito,
acompanham a inflação.
Mesmo acompanhando a inflação geral, que é uma média, não significa que o
aposentado tenha a garantia de manutenção de seu poder de compra. Muitas vezes,
a inflação dos remédios, alimentos especiais, equ ipamentos de locomoção, etc, é
mais elevada que o índice geral. Não à toa , o IPC da 3" idade medido pela FGV ficou,
em 2014, acima do teto da meta de inflação.
O Brasil tem cuidado muito mal de seus idosos. O País caiu 27 posições e
ficou em 58° lugar em um ranking que analisa o bem-estar de idosos em 96 países.
Divulgado em outubro de 2014, o indicador é medido pela organização Help Age
lnternational. A lista é liderada pela Noruega.
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Acrescente-se à Medida Provisória n° 672, de 2015, art. 4" com
a seguinte redação, renumerando os demais:
Art. 4° O caput do art. 41-A da Lei n° 8.2 13, de 24 de julho de
1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
·'A•·t. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado,
anualmente, na mesma data e segundo a mesma fórmula do reajuste
do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de
inicio ou do Liltimo reajustamento .
...................................................................................................."(N R).

JUSTIFICAÇÃO

Entre 2005 e 2015 , o salário mínimo recebeu 203% de aumento
nominal. Enquanto isso, os aposentados e pensionistas que recebiam mais do
que um salário mínimo ganharam aumento de apenas 84%. Ou seja, o
aumento desses aposentados e pensionistas foi apenas cerca de 40% do
aumento dado para os que recebiam um salário mínimo.
Por isso, propomos a modificação do art. 41-A do a Lei n" 8.213,
de 1991, para que o valor desses beneficios seja reajustado não apenas na
mesma data do reajuste do salário mínimo, como atualmente, mas também
segundo a mesma fórmula de reajuste.
A diferenciação desses aumentos faz com que aqueles que mais
contribuíram para a Previdência se sintam injustiçados, ao verem os
segurados que efetuaram contribuições menores receberem aumentos
proporcionalmente maiores do que eles.
A repactuação da regra constante do art. 41-A do Plano de
Beneficios da Seguridade Social (Lei n" 8.2 13, de 199 1) aj udará esses
segurados e suas famílias a suportar o aumento do custo de vidaj ustamente na
fase de suas vidas em que não possuem mais condições de trabalhar.
Ressaltamos também que a atual política de reajustes é
potencialmente danosa para as próprias contas da Previdência, já que o
trabalhador da ativa acaba incentivado a contribuir com valores menores para
o fNSS. Não há racionalidade em contTibuir com valores maiores se,
contribuindo com apenas um salário mínimo, e le receberá futuramente
aumentos maiores, se equiparando àqueles que contribuíram com base em
mais de um salário mínimo.

Sala da Comissão,

Senador FLEXA RIBE IRO
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CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
data

p r opos ic;:lo

26/03/2015

Medida Pr·ovisória n• 672, de 24 de março de 2015

~----------~D~e~p~u~ta=d~o~A~N=~~~o~n~Le~i=tã~o------------~~ ~~___"_··_•·_~'_""_'"_á'_;·--~
O S upressiva
Pág ina

2.

D substituÜ\'a
Art.

O

3. O modific;Hiva

4.121

Parágrafo

aditi\'a

5 . O substitutivo 1!.lobal

Inciso

Alínea

T EXT O / J USTIFICA ÁO

Acrescente-se à MP, onde couber, o seguinte artigo:
"Art. O caput do art. 41-A da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991 ,
passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 41-A O valor dos benefícios em manutenção será reajustado ,
nualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, d
cardo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento ,
om base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor- INPC, calculad
divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IBGE, acumulada nos doze meses anteriores ao mês de reajuste com o
créscimo, a título de aumento real, da taxa de crescimento real do
Produto Interno Bruto- PIB, apurada no segundo ano anterior. "'

JUSTIFICAÇÃO

A Constituição Federal, art. 201 , § 4°, assegura o reajustamento dos
benefícios previdenciários para preservar-lhes, em caráter permanente, o
alar real , conforme critérios definidos em lei.
O Supremo Tribunal Federal já fixou o entendimento de que a
Constituição Federal assegurou tão-somente o direito ao reajuste d
benefício previdenciário, atribuindo ao legislador ordinário a fixação de
ritérios para a preservação de seu valor real - o que pode ser verificado
pelas Leis n°s 8.212 e 8.21 3/91 (STF, RE 459 .794, Rei. Min. Ellen Gracie,
DJ 30/09/2005).
Entendemos que a manutenção do valor real do benefício significa
reajustá-lo de acordo com a variação inflacionária, de modo a evitar a
iminuição do poder de compra dos benefícios.
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No entanto, a Portaria n° 13 de 09 de janeiro de 2015 que dispõe
sobre o reajuste dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS estabelece um percentual de 6,23% abaixo da taxa oficial
~e inflação que atingiu 6,41 % . .
Pode-se afirmar que atualmente no âmbito do RGPS existem dois
diferenciados para o reajuste dos benefícios um para àqueles
tvalores equivalentes ao salário mínimo e outro para os valores superiores
~o piso com base na variação do INPC .
~ritérios

A presente proposta busca uma isonomia dos reajustes dos
benefícios garantindo a manutenção do poder de compra de 9,2 milhões
~e aposentados (num total de 26 milhões de segurados) que recebem
mais de um salário mínimo- R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais)
~e acordo com dados divulgados pelo Ministério da Previdência. Mantem
se o reajuste com base no INPC e acrescenta a título de aumento real a
tvariação do PIB calculada no segundo ano anterior.
De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE e Tabela 2 incluída pela Consultora Legislativa desta
Câmara dos Deputados - Renata Baars, em Política de Reajuste dos
Benefícios Previdenciários acima de um salário mínimo (201 0), o ganho
real dos benefícios maiores do que um salário mínimo atingiu 25,25%
~nquanto que o ganho real do piso previdenciário (1 SM) foi de 121 ,76%
~ue representa uma diferença de ganho real de 77,06%.
Neste aspecto, cabe ressaltar que a Lei n° 12.382, de 25 de fevereiro
~e 2011 , dispõe sobre o valor do salário mínimo em 2011 e a sua política
~e valorização de longo prazo de 2012 a 2015, ou seja, estabeleceu a

ítulo de aumento real percentuais equivalentes à taxa de crescimento real
~o PIB no período de 201 O a 2013.

PARLAMENTAR
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Dahl
26/03/2015

Medida Provisóril1

11°

672/2015
" do Pronluúrio

Autor

De utado Nelson Mar uezelli PTB/SP
Su!lressiva

2.

Substitutiva
Artigo

3.

Modificativa

4. X

I

Parágrafo
TEXTO I JUSTIFICA ÀO

Aditiva
Inciso

5.

Substitutivo Global
AlínCô:l

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória n° 672 , de 25
de março de 2015:

Art. X. A Lei n° 12.546, de 14 de dezembro de 2011, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art.8°

§3o ...................... .
li - de transporte aéreo de carga e de serviços auxiliares ao transporte aéreo
de carga; (NR)
111 - de transporte aéreo de passageiros regular e de serviços auxiliares ao
transporte aéreo de passageiros regular; (NR)"

Justificacão
Os atuais incisos 11 e 111 , do§ 3Q, do Art. 8°, da Lei n° 12.546, de 14 de dezembro
de 2011 , expressam, respectivamente, apenas as empresas de transporte aéreo de carga
e de passageiros regular.
A Emenda tem por finalidade avocar Princípio Constitucional e dar tratamento
isonômico às Empresas de Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo, pois a Lei 12.546, de
14 de dezembro de 2011 (complementada pela Lei 12.715, de 17 de setembro de 2012)
alcançou a indústria do transporte aéreo regular de passageiros e carga sem , contudo,
compreender as peculiaridades deste segmento.
As atividades de Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo integram o Sistema de
Aviação Civil, seja doméstico ou internacional. E podem ser exercidas tanto por uma
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empresa aérea como por uma empresa especializada, sendo que esta "deve ter como
objeto social a execução dos serviços auxiliares que pretende prestar, com especificação
das respectivas naturezas e modalidades, vedado o exercício de atividade não regulada
pela Agência Nacional de Aviação Civil" (Resolução ANAC n° 116/2009).
O Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565, de 19 de dezembro de 1986 Artigos 25, 102, 103 e 104) e o Decreto n° 21.713, de 27 de agosto de 1946 (recepciona a
Convenção de Chicago no ordenamento jurídico brasileiro), classificam os Serviços
Auxiliares de Transporte Aéreo em modalidades, a saber: atendimento de aeronaves em
terra; atendimento e controle de desembarque de passageiros; atendimento e controle de
embarque de passageiros; despacho operacional de voo; limpeza de aeronaves;
movimentação de carga; reboque de aeronaves; transporte de superfície; serviço de
proteção -entrevista de passageiro; inspeção de passageiro, tripulante, bagagem de mão
e pessoal de serviço; inspeção de bagagem despachada ; proteção de aeronave
estacionada; verificação de segurança de aeronave (varredura); proteção da carga e
outros itens; controle de acesso às áreas restritas de segurança ; patrulha móvel da área
operacional; agenciamento de carga aérea; e serviços de emergência aeronáutica.
O

rol

dos

serviços

supracitados,

quando

exercidos

por

uma

empresa

especializada, consoante a Classificação Nacional de Atividades Econômicas da Receita
Federal, enquadram-se no "CNAE 2.1 - Subclasse 5240-1/99- Atividades Auxiliares dos
Transportes Aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem".
Assim sendo, neste exato momento existem, por exemplo, inúmeras aeronaves
estacionadas num único aeroporto, exercendo a atividade de transporte aéreo regular de
carga e passageiros. E logicamente estão embarcando e desembarcando carga aérea ,
bagagens e passageiros, além de realizando a limpeza e desinfecção de aeronaves: Os
trabalhadores que estão exercendo essas atividades, a depender da empresa aérea a que
se referem , possuem custos diferenciados. E não há como supor que o colaborador da
empresa aérea em atividade de Serviço Auxiliar não estaria acolhido pela Lei n° 12.546, de
14 de dezembro de 2011, porquanto é uma "atividade-meio" inerente ao próprio transporte
aéreo . Além de que desviaria em muito dos princípios de criação da lei que é proteger a
atividade intensiva de mão de obra.
Continuando na linha exemplificativa , o empregado de apoio de terra que exerce
hoje sua tarefa na TAM , no aeroporto de Brasília , recebe o tratamento da opção listada no
Artigo 1o da MP 669/2015. E o empregado que exerce a mesma atividade na GOL não
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recebe esse tratamento.
Tanto que é claro e evidente a necessidade da aludida correção, sobre a qual a
ABEAR (Associação Brasileira das Empresas Aéreas) está cônscia e alinhada no apoio à
presente Emenda.
Não se pleiteia nenhum benefício. Desejamos , com a nossa Emenda , corrigir o
desequilíbrio econômico-financeiro causado desde a vigência dos incisos 11 e 111 do
Parágrafo 3o do Artigo 8° da Lei n° 12.715/2012, através do aperfeiçoamento da MP
669/2015.

PARLAMENTAR

DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI

Junho de 2015
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Dispõe sobre a política de
valorização do salário mínimo para
o período de 2016 a 2019.

EMENDA ADITIVA N.º

DE 2015

(do Sr. Arnaldo Faria de Sá)
Inclua-se § 6.0 ao Art. I 0 da Medida Provisória 672, de 24 de
ma rço de 20 15, a seguinte redação:

"Art. 1° - .......... ..
§ 6. o - Aplica-se igualmente a todos os beneficios pagos
pelo Regime Gel'lll de Previdência Social - RGPS, estahelecillo na Lei 11 °
8.213, de 24 de julho de 1991 o percentual de reajuste dado ao salário
mínimo." (NR)"
JUSTIFICATIVA
O valor das aposentado rias e pensões recebidas por aposentados e
pensionistas da Previdência Social, que já se encontram defasados, não tem percebido,
ao longo dos anos, aumento real e comparado ao aumento dado ao salário mínimo.
Nada mais justo que amenizarmos o sofrimento de centenas de
aposentados e pensionistas.
Sala da Comissão, em 25 de mar ço de 2015.

Arnaldo Faria de Sá
Deputado Federal- São Paulo
Vice-Líder do PTB

Câmara dos Deputados- Anexo IV Gabinete 929 -CEP 70.160-900 - Brasília - DF - Fone 61.3215.5929
Av. Eng.0 George Corbisier, 1.127/Jabaquara/04345-001 São Paulo/S P Fone 11.5015.0500
NOSSO BLOGGER: www.deputadoarnaldo.blogspot.com - atualização diária de nossas atividades
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Dispõe sobre a política de
valor ização do salário mínimo para
o p eríodo d e 2016 a 2019.

EMENDA SUPRESSIVA N.º
(do Sr. Arnaldo Fa ria de Sá)

DE 2015

Suprima-se o Art. 2° da Medida Provisória 672, de 24 de
março de 20 15.
JUSTIFICATIVA

Na edição da Le i 12.38 2/2011, esse mesmo texto permitiu ao Govern o, qu e
não fosse m discutidos os reajustes de 20 12, 20 13,2014 e 2014, que foram baixados
por Decreto, que estava explícito, e na atual proposta está "escam oteado".
Sala da Comissão, em 25 de março de 2015.

Arnaldo Faria de Sá
De putado Fed er al- Sã o Pa ulo
Vice-Líde r do PTB

Câmara dos Deputados - Anexo IV Gabinete 929 -CEP 70.160-900 - Brasília - DF- Fone 61.3215.5929
Av. Eng.0 George Corbisier, 1.127/Jabaquara/04345-001 São Paulo/SP Fone 11.5015.0500
NOSSO BLOGGER: www.deputadoarnaldo.blogspot.com - atualização diária de nossas atividades
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador ROMERO JUCÁ

EMENDA Nº

-CM

(à MPV nº 672, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória n° 672, de 24 de março de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
"Art. X. A utilização de prejuízos fiscais e de bases de cálculo
negati vas da CSLL para pagar débitos parcelados com base no a rtigo
3° da Medida Provisória n° 470, de 13 de outubro de 2009, nos artigos
I o a 13 da Lei n° li. 941, de 27 de maio de 2009, e no mtigo 40 da Lei
n° 12.865, de 9 de outubro de 2013, e a cessão de créditos de tercei ros
de que trata o§ 7° do a1tigo 40 da Lei no 12.865, de 9 d e outubro de
2013, e o § I o do artigo 33 da Lei n° 13.043, de 13 de novem bro de
2014, não possue m e feitos fiscais pa ra fins de d eterminação da base
de cálculo do Imposto de Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, da Contribuição para o PIS/PAS EP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social- COFINS.".

Justificativa
Os programas de pa rcelame ntos de d ébitos instituídos nos liltimos a nos tê m
facultado aos contribuintes a regularização de débitos federais por meio de pagamento de
pmte desses valores com créditos de prej uízos fiscais e de base de cálculo negati va de
CSLL.
Algu ns desses parcelamentos também têm facultado a utilização de créditos
de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL adquiridos de pessoas jurídicas
integrantes do mesmo grupo econômico.
Ocorre que, a despeito de prescrever tal possibilidade, as legislações de
regência desses parcelamentos deixaram de estipular expressa mente que a utilização dos
prej uízos não têm reflexos tributários, até mesmo porque a utilização de prej uízos, por sua
própria natureza, não é tributável e não passaria a ser pelo si mples fato dos prejuízos terem
sido usados na quitação de débitos parcelados.
Nesse sentido, com o objetivo de conferir segurança jurídica às adesões de parcelamentos.
a presente emenda propõe que se preveja ex pressame nte a neutralidade fi scal na utilização
de crédi tos de prej uízos fiscais próprios ou de terceiros para pagamento de débitos
parcelados.

Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória n° 672, de 24 de março de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os dema is:
·'Art. X. A Lei no I 1.1 96, de 21 de novembro de 2005, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
' Art. 57-B. As centrais petroqu ímicas s uj eitas ao regime de
apuração não c umulati va da Contribuição para o PlS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
poderão descontar das referidas contribuições, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido relati vo à aquisição de etano!
utilizad o na produção de polietileno.
§ 1o O montante do crédito presum ido de que trata o caput será
detem1 inado mediante aplicação de alíquota específica corres pond ente
a R$ 80,00 (oitenta reais) por metro cúbico de etano!.
§ 2o O crédito presumido de que trata o caput poderá ser
utilizad o conforme estabelecido no § 2o do art. 57-A.'

Justificativa
A presente emenda visa garantir que não haja descont inuidade da
implementação e desenvolvimento das iniciati vas e in vestimentos da Química Verde no
Brasil.
Para tanto, faz-se necessário prever a concessão de crédito presumido de
PIS/COFINS sobre as aquisições de etano! por centra is petroqu ímicas, de form a a
viabilizar o acesso a matéria- prima ma is competiti va.
Em verdade, o referido crédito presumido j á está previsto no artigo 57 -B, da
Le i no 11.1 96/2005, como forma de compensar o setor da quím ica verde pela majoração da
tributação do etano! adquirido pelas centrais petroqu ímicas, que, a partir da publicação da
MP n° 61 3/201 3, passaram a ter que pagar R$ 120 por metro cúbico de etano!, ao invés dos
R$ 48 por metro cúb ico prev istos anteriormente.
O que se pretende com essa emenda é tão-somente implementar tal crédito
presumido, já qu e os projetos de in ves timento em quím ica verde, para produ ção do
po lietileno verde, contavam com uma tributação de R$ 48/m' de etano! e crédito de 9,25%
de PIS/CO FINS sobre o preço do etano! ad quirido, como equação ind ispensável à
manutenção das suas linhas de produção e à aprovação de novos investimentos no setor.
Com efeito. as referidas mudanças na regra de recolhimento da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS na comercialização do eta no! tiveram impactos
significativos sobre o custo do etano! adquirido pela indústri a quími ca verde.
A lém disso. o retorno da CfDE na gasolina agravar á ainda mais essa
situação, ao impactar diretamente nos preços do etano! para a indústTia qu ímica, já que não
se espera um aumento expressivo da oferta d e etano! e o seu preço tem se mantido em
torno de 70% do preço da gasolina.
Nesse sentido, é preciso que os impactos das referidas med idas para o setor
da Química Renovável sej am neutral izados por meio d a implementação do crédito j á
previsto no art. 57 -B, da Lei I 1. 196/20 05, sob pena de comprometimento da
implementação e desenvolvimento de projetos da indústria Química Renovável.
Sala da Com issão.

Senador ROMERO JUCÁ
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Inc lua-se, onde coube r, no Projeto de Le i de Conversão da Medida
Provisória n° 672, de 24 de março de 20 15, o seguinte artigo, renume rando-se os de mais:

"Art.
Os arts. 20 e 22 da Lei n° 12.973, de 13 de maio de
20 14, passam a vigorar com a seguinte redação:
·'Art. 20. Nos casos de incorporação. fu são ou c1sao. o sal do
existente na contabi lidade, na da ta da aquisição da participação
societária, referente à mais-vali a de que trata o inciso 11 do caput do
at1. 20 do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 d e dezem bro de 1977,
deco rre nte da aquisição de participação soc ietária, poderá ser
considerado como integrante do custo do be m ou direito que lhe deu
ca usa, pa ra efeito de determinação de ganho ou perda de capital e do
cômputo da de preciação, amortização ou exa ustão .
................ .. .... ...... ................ ..... ..... ................. ............."(NR)
·'Art. 22 . A pessoa j urídi ca que absorver patr imônio de outra, em
virtude de incorpo ração, fusão ou cisão, na qual detinha partic ipação
societária adquirida com ágio por renta bilidade fi.1tura (goodwi/1)
deco iTe nte da aquisição de pa11icipação societá ria, pode rá excluir
pa ra fins de apuração do lucro real dos períodos de apu ração
subsequentes o saldo do referido ágio existente na contabilidade, à
razão de 1/60 (um sessenta avos), no máx imo, para cada mês do
pe ríodo de apuração.
Pa rágrafo único. Ficam convalidadas as exclusões pa ra fins de
apuração do lucro real deco rre ntes do aproveita mento do ágio por
renta bi lidade futura (goodwi/1) , decorrentes de aquisições de
pa rti cipações societárias de partes dependentes o u relac ionadas
anteriores ao advento desta Le i.''(NR)

Justificativa
As alterações nos refe ridos artigos têm por objeti vo reconhecer,
expressamente. a legiti m idade da possibil idade de uti lização do ágio intern o decorrente de
operações entre pa1tes relacionadas/depend entes. A incl usão do parágrafo ún ico, em
pa rticular, deixa clara a legitimidade da utilização do ágio interno nas ope rações ante riores
ao advento da Le i 12.973/2014, resultado da con versão d a MP 627/201 3,
preservando-se o distanc iamento entre o conceito j urídi co e o con ceito técn ico-contá bil até
então existe nte.
O si mp les fato de as partes serem ligad as e relacionadas. por si só. não deve ser
determina nte para afastar o direito à dedutibilidade do ágio gerado em uma transação
interna. Uma vez comprovadas a licitude d as condutas, a lisura na avaliação da e mpresa
adqu irida, bem como o legítimo propósito negociai, deve ser expressame nte prevista a
hipótese de aproveitamento do ágio interno.
Nesse contexto, excluídas as hipóteses de simulação. é perfei ta mente possível
que haj a uma operação legítima dentro de um grupo econômico com a formação de ágio.

Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDAN°

-CM

(à MPV no 672, de 20 l5)

Inc lua-se, onde couber, no Proje to de Lei de Conversão da
M edida Provisória no 672, de 24 de março de 2015 , o seguinte artigo,
renumerando-se os dema is:
" Art. O art. I O-A da Lei n° I 0.522, de 19 de julho de 2002,
passa a vigorar com a seguinte redação:
' A rt. I 0-A. O empresário o u sociedade em presária q ue pleitear
ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos
dos at1s. 51 . 52 e 70, da Lei n° I 1.1 OI, de 09 de feverei ro de 2005,
poderão parcelar se us déb itos com a Fazenda Nacional, em 120 (cento
e vinte) parcelas mensais e consecuti vas, com redução de 70%
(setenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 25% (vinte e
c inco por cento) das isoladas, de 30% (trinta por cento) dos j uros de
mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do enca rgo legal e
honorári os advocatícios, observados os te nnos d is postos neste artigo.

§ I0 -A A adesão ao parcela mento descrito no caput ocorrerá
med iante a antecipação de até 20% (vinte por cento) do montante da
dív ida objeto do parcelame nto, após aplicadas as reduções previstas
no caput, conform e plano de recuperação aprovado pelo j uiz
responsável pela recuperação judicial.

§ 1°-B Para os fins do disposto no § 1°-A, o juiz deverá
considera r o monta nte da d ívida a ser pa rcelada nos term os deste
artigo, a capacidade econômica d o contribuinte e a repe rcu ssão do
valor da antecipação na viabilidade do plano de recuperação judicial.
§ JO-C A antecipação a que se refere o § I0 -A deverá ser paga
em até 30 (trinta) dias da publicação do despacho do juiz q ue defini r
seu valor, nos termos do § I0 -B.
§ I 0 -D O valor d e cada parcela será calc ulado observand o-se os
segui ntes percentuais mínimos, a plicados sobre o valor da dívida
consolidada, desconta das as reduções previstas no caput e a
antecipação a q ue se refere o§ 1°-A:

I - da I" à 24" prestação: 0,5% (cinco déc imos por cento);
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li - da 25" à 48' prestação : 0 ,7% (sete décimos por cento);

I li - da 49' à 119' prestação: I ,0% (um por ce nto); e
IV - 120" prestação: sald o devedor re manescente.

§ 1°-E O vencimento da p rimeira pa rcela da r-se-á ap ós 12 (doze)
meses contados da data de vencimento do pagamento da antecipação a
que se refere o § I 0 -A.

§ 8° O empresário ou a sociedade empresár ia de que trata o
caput poderá, mediante re queri mento, uti lizar créditos próprios de
prejuízos fiscais e de base de cálc ulo negativa da CSLL, apurados até
3 I de dezembro de 2 0 13 e declarados até 3 0 de junho de 2 014, para a
quitação antecipada dos débitos pa rcelados de que trata este a rtigo.
§ 9° As socieda des empTesárias referidas no caput que te nh am
protocolizado tempestivame nte req uerimento de adesão ao b enefício
previsto no artigo 2° da Lei n° 12.996, de 18 de j unh o de 20 14, e que
tenham sido excl uídas do referido programa pelo inadimplem ento das
antecipações exigidas pelo § 2° do arti go 2° da mesma lei poderão
utilizar-se dos prejuízos fi scais e base de cálculo negativa pa ra
pagamento d estes valores, sem prej uízo da sua uti Iização pa ra
qui tação a ntecipa da, nos termos do § 8° deste artigo.
§ I O. O pagame nto das antecipações previstas no § 2° do m1. 2°
da Lei n° 12.996, de 2014, nos te rmos do§ 9°, restabelece a adesão ao
parcelame nto respectivo.
§ 11. A utilização d e prejuízos fisca is e de bases de cálculo
negat ivas da CSLL para pagar débitos parcelad os nos termos deste
a11igo não possui efeitos fiscais para fins de determ inação da base de
cálculo do Imposto de Renda, da Contrib uição Social sobre o Lucro
Líquido, d a Contri buição para o PIS/ Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS.' (N R)"

JUSTIFrCATIVA

Propomos emenda para alongar os prazos do refinanc iamento de
débitos tributári os, previsto na Lei n° I 0.522, de 19 de j ulho de 2002, das
empresas em recuperação judicial, bem como p ermitir a utilização de crédi tos
próprios de prej uízos fi scais e de base de cá lculo negativa da CSLL para a
quitação antecipada dos débitos parcelados.
M uito embora a reabertura dos programas de parcelamento de
débitos federais previstos nas Leis n° 11 .941 , de 27 de maio de 2009 ("REFTS
da Cri se"), e n° 12.249, de LL de junho de 20 1O ("REFLS-Autarqui as"), tenha
representado importante medida para auxiliar a recuperação de
empresas em estado pré-falimentar, faz-se necessário o aperfe içoamento
desses programas, com o alongamento dos prazos de refin anciamento para as
empresas em recuperação judicial, de form a a manter as empresas em
operação e preservar a geração de empregos.
Sala da Comissão.

Senado r ROMERO JUCÁ
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Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória n° 672, de 24 de março de 2015, o seguinte dispositivo:

Art. _ 0 O artigo 41 da Lei 12.973, de 13 de maio de
20 14, passa a vigorar com a seguinte redação:

" Art. 41 . A amortização de dire itos classificados no ativo
não circulante intang ível é considerada dedutível na
determinação do lucro real, observado o disposto no inciso
[[]do caput do art. 13 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro
de 1995.
Parágrafo un1co. No caso de ativos fixos contabi liz ados
como ativo intangível por força de normas contábeis e da
legis lação comercial, apli ca-se à amortização desses ativos
o disposto no parágrafo 15 do artigo 57 da Lei 4.506, de 30
de novembro de 1964.(NR)"

Justificativa

Com o objetivo de contribuir com o aperfeiçoamento da legislação
tributária para que o Brasi l continue crescendo, apresentamos a presente
emenda.
Trata-se de inserir o parágrafo único ao art. 4 1 da recente Lei n°
12.973, de 2014, para permitir que as concessionárias de serviço público
tenham a a lternativa de amortizar esse intangível nos prazos de vida útil
admitidos pela Receita Federa l para depreciação de cada espécie de bem do
ativo fi xo.

Sala da Comissão,

Senador ROMERO J1JCÁ
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lnclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória n° 672, de 24 de março de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais :

"Art. _
O caput do art. 23 e o § 2° do art. 24-A do Decreto-Lei n°
1.598, de 26 de dezembro de 1977, passam a vigorar com as seguinte
alterações:
" Art. 23. A contrapartida do ajuste de que trata o artigo
22, por aumento ou redução no valor de patrimônio
líquido do investimento, não será computada na
determinação do lucro real ou do lucro presumido.
Parágrafo único ....... ................................................ ........ .

" Art. 24-A .. ......... .... ........ .............................. .... ............ .

§2°. O valor registrado na subconta de que trata o
parágrafo Io será baixado à medida que o ativo da
investida for realizado, inclusive med iante depreciação,
amortização, exaustão, alienação ou baixa, ou quando o
passivo da investida for liquidado ou baixado, e o ganho
respectivo não será computado na determinação do lucro
real ou do lucro presumido nos períodos de apuração em
que a investida computar o ganho na determinação do
lucro real ou do lucro presumido.

Justificativa
A nova redação dada ao art.23 , procura deixar claro que o resu ltado da
equiva lência patrimonial exigida pela legislação societária não está incluído
no conceito de receita bruta definido no inciso IV do caput do artigo 12 do
Decreto-Lei 1.598.
A alteração do §2° do artigo 24-A, visa deixar claro que se já houve a
tributação na investida, seja pelo lucro real, seja pelo lucro presumido, não
pode haver tributação no nível da investidora, pois estaria claramente sendo
tributado duas vezes o mesmo fato gerador.
Sala da Comi ssão,

Senador ROMERO JUCÁ
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(à MPV n° 672, de 20 15)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória n° 672, de 24 de março de 20 15, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:

Art. _° Fica revogado:

fi- o§ 17 do art. 74 da Lei n° 9 .430, de 27 de dezembro de
1996;

Justificativa
Trata-se de proposta de revogação do § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, o qual prevê aplicação de multa isolada de 50%
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada.
O dispositivo legal sob aná lise fo i incluído pela Lei n° 12.249, de li
de junho de 20 IO, que também incluiu os §§ 15 e 16 no mesmo art. 74 da Lei
n° 9.430/96.
Esses parágrafos, por sua vez, tratam da multa isolada aplicada,
quando de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. O governo havia
revogado essa p enalidade, por meio da MP 656/2014. Mas a revogação foi
vetada pela Presidência, quando da promulgação da Lei no 13.097/ 15.
Na exposição de motivos da MP 656/ 14, a revogação dos §§ 15 e 16
no mesmo art. 74 da Lei no 9.430/96 teve como fundamento o seguinte:
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"a presente proposta de Medida Provisória também visa revogar a aplicação
da multa isolada (§§ 15 e 16 do art. 74 da Lei n° 9.430/ 1996) incidente sobre
o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
A jurisprudência judicial é quase unânime em afastar essa multa sob o
argumento de que sua aplicação fere o direto constitucional de petição".
Com o mesmo propósito, a Medida Provisória 668/ 15 dispõe sobre a
revogação dos §§ 15 e 16 do art. 74 da Lei n° 9.430/96, mas não a revogação
do § 17 do mesmo dispositivo legal.
Até a edição da Medida Provisória n° 668/2015, os dispositivos em
referência estavam assim redigidos:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
( ... )
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre
o va lor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
§ 16. O percentual da multa de que trata o§ 15 será de I 00% (cem por
cento) na hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido
apresentado pelo sujeito passivo.
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do
crédito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso
de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo." (grifou-se)
Como se vê, o Poder Executivo não teve o mesmo cuidado ao
disciplinar a multa pela não homologação da dec laração de compensação,
prevista no § 17 do art. 74 da Lei 9.430/96, a qual padece dos mesmos vícios
dos dispositivos já revogados.
Esse dispositivo legal, no entanto, também está em desacordo com os
princípios constitucionais vigentes, quando prevê punição contra o
contribuinte que age de boa-fé. A imposição da multa viola, assim, o direito
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fundamental de petição aos poderes públicos (artigo 5°, inciso
XXXIV, letra a, da Constituição Federal -CF); o direito ao contraditório e à
ampla defesa (artigo 5°, inciso L V da CF); a vedação da utili zação de tributos
com efeito de confisco (artigo 150, inciso IV, da CF); e os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, resultando em verdadeira sanção política
que o STF há tempos proíbe por inconstitucional.
Se não fosse o bastante, a mesma razão que fundamentou a revogação
dos§§ 15 e 16 do art. 74 da Lei 9.430/96 ("jurisprudência judicial quase
unânime em afastar a multa sob o argumento de que sua aplicação fere o
direto constitucional de petição"), também fundamenta a revogação do § 17
do mesmo dispositivo:
"TRIBUTÁRIO. PEDJDO DE COMPENSAÇÃO. MULTA.
DIREITO DE PETIÇÃO DO CONTRIBUINTE. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONAUDADE
SUSCITADA.
I. A multa prevista no artigo 74 da Lei n. 9.430/96, parágrafos 15 e 17
, conf:lita com o disposto no artigo 5°, inciso XXXIV, da Constituição Federal,
pois, ainda que não obste totalmente a realização do pedido de compensação,
cria obstáculos consideráveis ao direito de petição do contribuinte.
2. Além disso, a aplicação da multa com base apenas no indeferimento
do pedido ou na não homologação da declaração de compensação afronta o
princípio da proporcionalidade.
( ...)"I

***
" CONSTITUCIONAL.
TRJBUT ÁR.IO.
RESSARCIMENTO. MULTA. LEl 9.430/96.

PIS

E

COFINS.

I. O contribuinte dotado de boa-fé não pode ser ameaçado de multa
em caso de mero indeferimento de pedido de ressarcimento ou de
compensação, apenas por exercer regulam1 ente seu direito constitucional de
petição.
2. Exceto se o contribuinte obrou de má-fé ao pleitear pedido de
restituição ou declaração de compensação, não há que se falar na imposição
da referida multa.
3. Não se trata de declarar a inconstitucionalidade dos parágrafos 15 e
17 do art. 74 da Lei 9.430/96, mas tão somente interpreta-los à luz da
Constituição, de modo que a multa punitiva fique condicionada à verificação
de má-fé por parte do contribuinte.
4. Apelação improvida."
Por todo o exposto, propõe-se que seja também seja revogado o § 17
do art. 74 da Lei 9.430/ 96 por meio d Medida Provisória 671115.

Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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(à MPV nº 672, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória no 672, de 24 de março de 20 15, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:

Art. _ . O art. 28 da Lei n° 8.212, de 24 d e julho de 1997, passa a
vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
" Art. 28 . .. ............................ .. .......................................
§ 9°-A. D entre as importânc ias recebidas a titulo de ganhos eventuais,
previstas na alínea "e". item "7", do § 9°, deste artigo estão incl uídas
as verbas recebidas a titulo de incentivo à a dmissão ou contra tação,
pagas antes do inicio do contrato de trabalho."(N R)

JUSTIFICAÇÃO

N o intuito de atrair bons profissiona is, e mpresas tê m lançado mão de
pagamentos de bônus de admi ssão o u contratação. Tal medida, como se sabe, serve como
forma de compe nsar, o u mesmo indenizar. aquele profissional que é incentivado a pedir
demissão de outra empresa.
Desta forma. o pagamen to de tais valores não decorre, d ireta o u
indiretamente, de qua lq uer prestação de serviço o u relação contratual que justifique a
inc idência da contribuição previdenciá ria prevista no art. 22. da Lei n° 8.2 12/9 1. uma vez
que ta l desembo lso não possu i na tureza j urídica remune ra tóri a.
Percebe-se, no enta nto, q ue embora o a rt. 28, § 9°, alínea ' e', item 7 da Lei n°
8.2 12/91 , traga hipótese de não inc idênc ia das contribuições previde nciárias sobre
importânc ias recebidas a t itu lo d e ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinc ulados do salári o, a previsão legal, ai nda assi m, não te m sido suficiente pa ra
gara ntir a necessária segurança j uríd ica com relação à inexigi bil idade do tributo.
Nesse sentido, faz-se necessário to rnar claro e expresso q ue as
vebas pagas e/ou recebidas a títu lo de incenti vo à admi ssão ou contratação não integra m o
salário-de-contribui ção para tins de apuração da contribuição previdenc iá ria devida pelo
empregador/empregado.

Sala da Com issão,

Senador ROM ERO JUCÁ
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Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória n° 672, de 24 de março de 20 15, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
"Art. _
O art. 26 da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007,
passa a vigorar com a seguinte redação:
' Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos
relativos às contribuições de que trata o art. 2° desta Lei
será repassado ao Fundo do Regime Geral de Previdência
Socia l no máximo 2 (dois) dias úteis após a data em que
ela for promovida de ofício ou for
apresentada a declaração de que trata o § I o do art. 7 4 da
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.' (NR)"

Justificativa
Trata-se de emenda para alterar a Lei n° 11.457, de 2007, objetivando
autorizar a compensação dos dé bitos relativos a contribuições previdenciárias com c réditos
de outros tributos federais.
A Lei da Super-Receita promulgada em 2007 concentrou na nova Secretaria
da Receita Federal do Brasil as atribuições antes divididas entre a Secretaria da Receita
Federal e o INSS. Por opção do legislador, a Lei n° 11.457/07 expressamen te afastou a
aplicação do art. 74 da Lei n° 9.430/96 às contribuições previdenciárias, sendo, por isso,
impossível a compensação de outros tributos com as contribui ções previdenciárias
vi ncendas.
Considerando a conjuntura e m que se e ncontra atualme nte a economia
brasileira, necessitando urgente de medidas que a impulsionem, proponho a revisão do
tema da compensação tributária de créditos previdenciários com débitos tributários, de
forma que os créditos tributários acumulados pelos ex portadores possam ser regularm ente
utili zados para liquidação dos débitos previdenciários a cargo da indústria.
Essa medida, não incorre em qualquer renuncia fiscal que venha a afetar a meta de
superávi t primário prevista pelo Ministério da Fazenda para o cotTente exercício.
Conto com o apoio dos nobres pares para aprovação da presente ini ciativa,
uma vez que de grande significado para industria brasileira.

Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória n° 672, de 24 de março de 2015 , o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
"Art. O art. 22 da Lei n° 13.043, de 13 de novembro de 2014,
passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 22 .............................. ........................ ........................ .

§ Io O percentual referido no caput poderá variar e ntre 3,0%
(três cento) e 5,0% (cinco por cento), admitindo-se dife renciação por
bem.

§ 2° Até 31 de dezembro de 20 18, o percentual referido no
caput será de 3% (três por cento).
§ 3° Ato do Poder Executivo poderá rever as alíquotas de que
tratam os §§ Io e 2°, observada a evolução macroeconômica do País, e
desde que a revisão produza efeitos no mínimo 180 (cento e oitenta)
dias após a publicação, no Diário Oficial da União, do ato que a
promoveu.
§ 4° Excepcionalmente, poderão ser acrescidos em até 2 (dois)
pontos percentuais, os percentuais a que se referem os §§ Io e 2°, em
caso de exportação de bens em cuja cadeia de produção se verifique a
ocorrência de resíduo tributário que justifique a devolução adicional
de que trata este parágrafo, comprovado por estudo ou levantamento
realizado conforme critérios e parâmetros definidos e m regulamento.
§ 5° Considera-se também exportação a venda a empresa
comercial exportadora - ECE, com o fim específico de exportação
para o exterior.
§ 6° Na hipótese de a exportação realizar-se por meio de ECE, o
direito ao crédito estará condicionado à informação da pessoa jurídica
que vendeu à ECE o produto exportado no Registro de Exportação.
§ 7° Para efeitos do disposto no caput, entende-se como receita
de exportação:
f - o valor do bem no local de embarque, no caso de exportação
direta; ou

[! - o valor da nota fiscal de venda para ECE, no caso de
exportação via ECE.

§ 8° Do c rédito de que trata este at1igo:
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I - 17,84 % (dezessete intei ros e oitenta e quatro ce ntésimos por
cento) serão devolvidos a título da Contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público Contribuição para o PIS/Pasep; e
11 - 82,16% (oitenta e dois inteiros e dezesseis centésimos por
cento) serão devolvidos a titulo da Contribuição pa ra o Fi nancia mento
da Seguridade Social - Cofins.

§ 9° O valor do crédito apurado conforme o di sposto neste artigo
não será computado na base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep, da Cofins, do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido- CS LL.
§ IO. Para cálculo do crédito de que trata o caput, o p ercentual a
ser apl icado será o vigente na data de saída da nota fisca l de venda
para o exterior, no caso de exportação direta, ou pa ra a ECE , no caso
de exportação via ECE.
§ 11. Na hipótese de exportação efetuada por cooperativa ou
industriali zação por encomenda, somente a cooperativa ou a pessoa
jurídica e ncome ndante, respectivamente, poderá fruir d o Reintegra. '
(NR)"

JUSTIFICAÇÃO
Em 15 de junho de 2014, o Governo Federal reconheceu a
necessidade de equacionar o problema da acumulação de resíduos tributários
no custo de exportação por meio da edição da Medida Provisória (MPV) n°
65 1, que reinstituiu o Regime Especia l de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras - RE INTEGRA.
Pelo reg ime, a pessoa jurídica exportadora pode apurar crédito,
medi ante a aplicação de percentual estabelecido em ato do Poder Executivo,
sobre a receita auferida com a exportação desses bens para o exterior. De
acordo com o texto original da MPV n° 651, de 20 14, o percentual de
ressarcimento tributário pode variar entre O, I% (um décimo por cento) e 3,0%
(três por cento).
A M PV n° 65112014 foi regulamentada inicia lmente pelo
Decreto n° 8.304, de 12 de setembro de 2014, e pela Portaria do Ministério da
Fazenda n° 428, de 1° de outubro de 20 14.
Com a conversão da MPV n° 65 1, de 2014, na Lei no 13.043, de
13 de novembro de 20 14, tornou-se necessária a ed ição de um novo decreto
regulamentador, de forma a compatibilizar o ordenamento infralegal às
diversas emendas legislativas incorporadas ao texto original da referida
Medida Provisória.
Foi, então, editado o Decreto n° 8.4 15, de 27 de fevereiro de
2015 , que, entre outras disposições, estabe leceu novos percentuais de
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ap licação do Reintegra sobre o valor exportado pelos produtores
exportadores: 1% (um por cento), entre 1° de março de 20 15 e 3 1 de
dezembro de 2016; 2% (dois por cento), entre 1° de janeiro de 2017 e 31 de
dezembro de 2017; e 3% (três por cento), entre 1° de janeiro de 20 18 e 31 de
dezembro de 20 18.
Ocorre que o novo decreto, nesse particular, abalou seriamente a
questão da previsibi Iidade da tributação da pessoa jurídica exportadora, ao
revogar a vigência da alíquota de 3% (três por cento) de forma súbita e
imediata. Em vez de trazer segurança jurídica nas condições de vigência e de
funcionamento deste Regime Especial , acabou demonstrando a indiferença do
Governo Federal para com os exportadores brasileiros.
É preciso apontar que, à época da edição do Decreto n° 8.4 15, de
2015 , os exportadores brasileiros já haviam formado os seus orçamentos para
o ano corrente e precificado suas exportações para embarque nos próximos
meses, na legitima crença do compromisso público assumido pela v igência da
Lei n° 13.043, de 2014.
Diante deste diagnóstico, justifica-se o urgente aprimoramento
do arcabouço jurídico que regu la o Reintegra, de forma a conferir maior
competitividade, segurança jurídica, e isonom ia competitiva entre empresas
do mesmo setor produtivo.
Para esta finalidade, propomos a presente emenda à Medida
Provisória n° 67 1, de 20 15, para reestabelecer a vigência da alíquota de 3%
(três por cento) para o quadriênio 20 15 - 2018, ressalvada a prerrogativa do
Poder Executivo de vir a alterá-la com antecedência mínima de 180 dias,
através de Decreto.
É importante destacar que não se trata de desoneração fiscal,
mas, conforme corretamente apontado na E xposição de Motivos da MPY n°
651 , de 2014, um mecanismo que v isa a promover o permanente
ressarcimento do resíduo tributário nas cade ias produtivas expo1tadoras
beneficiando diretamente milhares de empresas exportadoras brasileiras. Tal
prática não apenas é recon hecida e permitida pela Organ ização Mundial do
Comércio (OMC), mas executada pelos principais países concorrentes do
Bras i I no mercado internacional, em busca da indispensável isonomi a
competitiva, sem a qual ficaria inviável concorrer no mercado exterior.

Sala da Comi ssão,

Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA NO

-CM

(à MPV no 672. de 20 l5)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória n° 672, de 24 de março de 2015 , o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:

"Art. O art. 22 da Lei n° 13.043, de 13 de novembro de 2014,
passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 22 .......................................... .................................... .

§ 8° Na hipótese de exportações realizadas por empresas
expmtadoras devidamente habilitadas nos programas de parcelamento
incentivado de que tratam as Leis n° 9 .964, de I O de abril de 2000, n°
I 0.684, de 30 de maio de 2003, n° 11.941, de 27 de maio de 2009, n°
12.973, de 13 de maio de 2014, n° 12.996, de 18 de junho de 2014, e
n° 13.043, de 13 de novembro de 2014, e a Medida Provisória n° 303,
de 29 de junho de 2006, na análise de deferimento dos créditos
resultantes de que trata este artigo, não se aplicará a compensação em
procedimento de ofício sobre as parcelas vincendas com exigibilidade
suspensa.' (NR)''

JUSTIFICAÇÃO
Em 15 de junho de 2014, o Governo Federal reconheceu a
necessidade de equacionar o problema da acumu lação de resíduos tributários
no custo de exportação por meio da ed ição da Medida Provisória (MPV) n°
651, que reinstituiu o Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA.
Pelo regime, a pessoa jurídica exportadora pode apurar créd ito,
mediante a aplicação de percentual estabelecido em ato do Poder Executivo,
sobre a receita auferida com a exportação desses bens para o exterior.
A MPY n° 65 1/2014 foi regulamentada inicialmente pelo
Decreto n° 8.304, de 12 de setembro de 2014, e pela Portaria do Ministério da
Fazenda no 428, de Io de outubro de 2014.
Com a conversão da MPV n° 65 1, de 2014, na Lei n° 13.043, de
13 de novembro de 20 14 , tornou-se necessária a edição de um novo decreto
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regulamentador, de forma a compatibilizar o ordenamento infralegal às
diversas emendas legislativas incorporadas ao texto original da referida
Medida Provisória.
Foi, então, editado o Decreto n° 8.415, de 27 de fevereiro de
2015. Ocorre que o novo decreto não tratou de um grave problema relativo à
garantia de liquidez dos créditos atribuídos pelo Reintegra, especialmente
para as empresas exportadoras brasileiras que, porventura, em passado
recente, também aderiram aos programas de parcelamento incentivado de
débitos tributários federais (comumente denominados de "REFIS").
Estamos falando da compensação de oficio entre os créditos
obtidos pelas empresas exportadoras no âmbito do Reintegra com débitos cuja
exigibilidade está suspensa, pois estão incluídos em parcelamento, de acordo
com o art. 151 , inciso Vl, do Código Tributário Nacional. O procedimento
adotado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) está previsto no
art. 61 da Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20 de novembro de 2012.
Todavia, a aplicação da compensação de oficio, no caso do
Reintegra, é não apenas ilegal, por ampliar o cabimento da compensação de
ofício mediante mera Instrução Normativa, exorbitando sua função
meramente regulamentar, mas também descabida, pois desvia a finalidade
precípua do Reintegra, qual seja, de promover e estimular as exportações
brasileiras, a partir do aumento da sua competitividade e rentabilidade. Ao se
permitir a compensação de oficio inclusive com parcelas vincendas de
parcelamentos, não haverá, como consequência, nenhum efeito positivo de
caixa para as empresas exportadoras a curto prazo.
Obviamente, caberia tal compensação de ofício sobre parcelas do
Refis já vencidas e ainda não liquidadas, mas jamais sobre parcelas
vincendas, que tenham sido fruto de acordo voluntário de parcelamento entre
a RFB e os contribuintes exportadores.
Diante deste diagnóstico, justifica-se o urgente aprimoramento
do arcabouço jurídico que reg ula o Reintegra. Para isso, propomos a presente
emenda à Medida Provisória n° 671 , de 2015, a fim de vedar a compensação
de oficio sobre as parcelas vincendas com exigibilidade suspensa, na análise
de deferimento dos créditos resultantes do Reintegra.

Sala da Comi ssão,

Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº

-CM

(à MPV nQ672, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória n° 672, de 24 de março de 20 15, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:

" Art. _ . Para efeito de interpre tação do disposto no art. 3° da Lei no 7.713,
de 22 de dezembro de 1988. e nos§§ ! 0 e 2° do art. 23 da Lei n° 9.249, de 26
de dezembro de 1995, a incorporação de ações ou quotas nas operações de
integralização de capital, considerando sua natureza de permuta, somente se
sujeita à apuração do gan ho d e capital, nas hipóteses de a pessoa física
subscritora:
I - optar por lançar, em sua declaração de be ns, as ações ou quotas recebidas
por valor superior ao das ações ou quotas transferidas a título de
integralização; ou
ll - receber torna, assim en tendid a como a percepção adicional de qualque r
valor, em espécie, be ns ou di re itos distintos das ações ou quotas
representativas do capital da pessoa jurídica objeto da integralização.

§ Io Na hipótese do inciso li do caput, o ganho de capital será apurado
apenas e m relação à torna.
§ 2° A condição de permuta não se altera ai nda q ue o va lor pe lo q ual as
ações ou quotas e ntregues pela pessoa física tenham ingressado no
patrimônio da pessoa j urídica, em decorrê ncia da avaliação estabelecida pela
legislação societária, por valor s uperior ao constante da declaração de bens
da pessoa física.
§ 3° O registro de ágio. pela pessoa jurídica objeto da integralização, e m
relação às operações realizadas pela pessoa física na f01111a deste a rtigo.
permanece sujeito à legislação aplicável às pessoas jurídicas, especialmente
e m relação à sua amortização e dedutibilidade, por ser desvinculado do
tratamento tributário aplicável à pessoa física integralizadora."
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J1JSTIFICAÇÃO

Nas últimas duas décadas, graças, principalmente, à estabilidade econômica
alcançada pelo Brasil e à consequente melhoria do ambiente de negócios para as empresas
nacionais, diversas operações de reorganização societária res ultaram na formação de
conglomerados e mpresaria is fmtalecidos e eficientes, gerando. inclusive. maior
contribuição aos coti·es públicos.
Tal evolução implicou profunda revisão no modelo de gestão e mpresa rial no
País, impondo o profi ssionalismo e a concentração decisória, mas descentralizando e
especializando as atividades fins, me diante, principalmente, a instituição de holdings,
fazendo de nossas empresas organismos mais consistentes para o enfre ntamento da forte
concorrência de uma eco nomia globalizada e competitiva.
Em muitos casos, para a efetivação das reorganizações societári as,
especialme nte nas incorporações de e mpresas, fez-se necessário que pessoas físicas, na
maioria das vezes de fam ílias de empreendedores históricos do Brasil, dete ntoras de
significati vas pmticipações societárias nas empresas envolvidas no processo. se vissem na
contingência de, até para salvaguardar seu pa trimônio, integralizar o capital de outras
empresas, mediante o aporte de suas pa1ticipações. O art. 23 da Lei n° 9.249. de 1995,
guard a perfe ita consonâ ncia com uma correta política de estímul o à capitalização das
empresas nacionais, dando-lhe o correto trata mento de permuta.
Porém, diante da intensidade das operações, do elevado porte das em presas e
das gra ndes qu antias e nvolvidas acaba ram por despe1tar a atenção da RFB, que
desencadeou diversas ações de fiscalização, das quais res ultaram autuações que envolvem
valores simplesmente impagáveis sob o a rgum ento de um prete nso ganho de capital.
Ass im, para preservar os legítimos interesses da Administração Tributária
Federal, bem como forne cer a segurança j urídica necessária aos contribuintes, a presente
proposta elucida as situações pelas quais se faz a adequada apuração do ganJ10 de capi tal
de pessoa física nas hipóteses d o a rt. 23 da Le i n° 9.249, de 1995, combinado co m o que
dispõe a Le i n° 7.713, de 1988.

Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDAN°

-CM

(à MPV n° 672, de 20 15)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória

11°

672, de 24 de março de 2015 , o seguinte artigo,

renumerando-se os demais:

"Art.
. Fica autorizada a concessão de subvenção com a
finalidade de promover a equalização de juros para as empresas
indu striais expot1adores, visando a manter a competiti vidade da
indústria de exportação brasileira de produtos manufaturados, que
necessitam de capital intensivo.

§ Io Somente poderão se habili tar à subvenção as empresas
indu striais, predominantemente expo11adoras. com, no m ínimo, 80%
(oite nta por cento) de expm1ação da sua produção total e cujo
faturamento anual seja de, no m áximo, 70% (setenta por cento) do seu
ati vo perm anente.
§zo A referida subvenção limitar-se-á à di ferença convertida em
reais entre os juros pagos e a taxa LlBOR interbancária, quando
financiamento em moeda estrangei ra, ou a diferença entre os juros
pagos e a taxa TJLP, quando o financiamento for em moeda nacional.
§ 3° Eventuais receitas financei ras, obtidas com aplicação de
sobras de caixa, serão d eduz idas da subvenção na mes ma razão do
disposto no § 2°.
§ 4° Os custos incorridos com hedge cambial, poderão ser
computados na referida subvenção, limitados ao fluxo de pagamento
de juros e amortizações do exercício corrente.

§ 5° A referid a subvenção não será computada na base de
cálculo da apuração do lucro real e nem base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido, constitu indo-se uma
receita não tributável.
§ 6° O limite anual de dispêndio do Tesouro Nacional, para o
cumprimento do disposto neste art igo, será estabelecido pela Lei
Orçamentária, sendo que no exercício de 20 15 será limitado a R$
400.000.000,00 (quatrocentos milhões) de reais.
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§ 7° O Ministro de Estado da Fazenda editará regulamento
definindo os parâmetros e limites da respectiva subvenção, dentro dos
parâmetros deste artigo."

Justificativa
A alteração proposta na presente Medida Provisória tem como objetivo o
desenvolvimento econômico do Brasil. Visa conceder incentivo, na forma de subvenção
econômica, para as empresas industriais exportadoras brasileiras, promovendo a
equalização de juros com o fim de garantir a competitividade.
A modificação proposta é fundamental no presente momento, uma vez que
indústria apresenta quadro negati vo. Os indicadores mostram uma estagnação do setor
industrial brasileiro, que vem apresentando taxas de crescimento modestas e até negativas.
Contribuem para isso os elevados custos dos insumos, como energia elétrica e mão de
obra, e a infraestrutura sabidamente deficiente no Brasil. Reverter o quadro é urgente para
arrecadação de impostos, manutenção de empregos e desenvolvimento do pais.
A proposta também é relevante se consideramos os problemas do setor externo
brasileiro. O balanço de pagamentos do pais tem se deteriorado de fom1a preocupante. com
o aumento do déficit em transações correntes, especialmente se tomado como proporção do
PIB. Para isso, tem contribuído a redução do saldo da balança comercial, com a expansão
das importações sem o correspondente incremento das exportações.
O

beneficio

será

concedido às

empresas

industriais,

preponderantemente

exportadoras, que tenham no mínimo 80% (oitenta por cento) de exportação da sua
produção total, e cujo faturamento anual seja de no máximo 70% (setenta por cento) do seu
a ti vo permanente. Garante-se, com isso, que o beneficio seja direcionado efetivamente a
indústrias exportadoras, permitindo-lhes financiar-se a um custo menor, mais próximo
daqueles suportados por seus concorrentes estrangeiros. A emenda traz outras salvaguardas
para que o referido objetivo sej a alcançado com o menor custo possível. Em primeiro
lugar, limita-se o montante da subvenção: quando se tratar de empréstimo internacional, o
limite será a diferença entre os juros pagos e a taxa LIBOR; quando nacional, a diferença
entre a taxa de juros e a TJLP. Além disso, eventuais receitas financeiras obtidas com
apl icação de sobras de caixa serão deduzidas da subvenção.
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Por outro lado, a subvenção não será considerada rendimento
tributável para fins de imposto de renda, nem integrará a base de cálculo da CS LL. Se não
fosse assim, o beneficio terminaria por ser devolvido em parte para a própria Tesouro
Nacional, responsável pelo benefício, reduzi ndo-se seu alcance.
Por fim, há um li m ite g lobal para o benefício de R$ 400.000.000,00 para 2015,
suficiente para alcança r os resultados esperados, mas que não coloca em ri sco a
res ponsabilidade fi scal. Inclusive, sempre atento a seguir as normas legais, ressalto que o
recurso orçamentário para a presente medida se encontra no Orçamento da União, na
funcional

28.846.0909.0008.000 I.

ação

AUXÍLlO

À

CONTA

DE

DESENVOLVIMENTO ENE RG ÉTICO (LE IS N"S I 0.438, DE 26/04/2002, E 12.783, DE
11 /01 /2013) - NACIONAL.
Ass im, a modificação proposta é relevante e oportuna ta nto por dina mizar a
combalida indústria brasile ira, quanto por promover uma melhoria d as con tas externas do
país.

Sala da Com issão,

Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA N!!

-CM

(à MPV nº 672, de 2015)

Acrescente-se à Medida Provisória n° 672, 24 de março de 20 I 5, onde
cou ber, dois novos artigos com a seguinte redação:
Art. _ O a1t. 22 da Lei n° I I .943, de 28 de maio de 2009, passa a vigorar com a
seguinte redação:
" Art. 22. Os contratos de fornecimento de energia elétrica
celebrados entre concessionárias geradoras de serviço público,
inclusive as sob controle feder al, com consumidores finais, vigentes
na data de publicação desta Lei e que tenham atendido ao disposto no
a1t. 3° da Lei n° I 0.604, de I 7 de dezembro de 2002, deverão ser
ad itados para vigora r de Io de janeiro de 20 I 5 até 3 I de dezembro de
2042, seguindo o disposto nos parágrafos abaixo, mantidas as de mais
condições contratuais. inclusive as tarifàs e os respecti vos critér ios de
reajuste em vigor.
§ 1°. O montante total de e nergia que será disponibilizado por
cada concessionária geradora para atendimento aos respecti vos
contratos de fomeci mento de que trata este arti go será calculado
mediante a transformação em energia das reservas de potê ncia
contratuais de referência vigentes, incluindo as respectivas
flex ibilidades contratuais e perdas elétricas, considerando a operação
de cada unidade consumidora com fator de carga unitário.

§ 2°. O montante total de ene rgia referido no parágrafo anterior
será composto pela garantia física hidráulica complementada por
parcela a ser revertida das cotas de garantia física de energia e de
potência de que trata o inciso 11 do§ 1° do art. 1° da Lei 12.783, de I I
de janeiro de 20 13, alocadas às distribuidoras pelas respectivas
concessionárias de geração.
§ 3°. A garantia física hidráulica, mencionada no parágrafo
anterior, corresponderá ao somatório das parcelas de garantia física de
quetratamos§§ IOe 13doart. l 0 daLei 12.783,de 11 dejaneirode
20 13.

§ 4°. A parcela a ser reve1tida das cotas de garantia física de
energia e de potê ncia de que trata o §2° deste artigo, deverá
considerar, além do montante necessário para o comp lemento da
garantia física hidráulica, uma quantidade de ene rgia equ ivalente a 5%
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(cinco por cento) do montante destinado ao atendimento desses
consumidores, visando à mitigação do ri sco hidrológico.

§ 5°. Os contratos de que trata este artigo poderão ser
rescindidos ou não aditados caso o consumidor prescinda totalmente
da energia elétrica da concessionária de geração, em especial por
exercício da opção de que trata o art. 15 da Lei n° 9.074, de 7 de julho
de 1995, da opção por autoproduzir a energia elétrica de que necessita,
ou da desativação da sua unidade industrial, desde que manifestado
com 12 (doze) meses de antecedência, ficando, porém, assegurado às
concessionárias de geração a manutenção das respecti vas parcelas de
garantia física me ncionadas nos §§ 2°, 3° e 4° deste artigo.
§ 6°. O montante total de que trata o § 2° será mantido durante
todo o período estabelecido no caput e somente poderá ser reduzido
por meio de lei, devendo, nesse caso, haver a consequente diminuição
dos montantes de energia previstos nos contratos, de forma
proporcional, sem ônus para as respectivas concessionárias de
geração, inclusive as sob controle federal.

§ 7°. No caso da concessionária geradora de serviço público sob
controle federal atuante na região Nordeste, a parcela de sua receita
anual composta pela diferença entre o somatório do valor apurado
considerando a tarifa média de energia aplicável aos respectivos
contratos de fornecimento de que trata este artigo e a resp ectiva RAG
- Receita Anual de Geração média, de qu e tratam os arts. 13 e 15 da
Lei n° 12.783, de li de janei ro de 2013, deverá ser aplicada em
investimentos de infraestrutura de transmissão de energia elétrica,
conexões elétricas e geração de energia a partir de fonte s re nováve is,
tudo na citada região Nordeste.
§ 8° Caberá à Aneel a implementação dos procedimentos de que
trata este artigo e m um prazo máximo de 30 (tri nta) dias antes do
início do prazo referido no caput.
O art. 1° da Lei n° 12.783, de li de janeiro de 20 13, passa a vigorar
Art.
acrescido dos segui ntes parágrafos:
" Art.l 0 ............................................................................................

§ 13. As usinas hidrelétricas em operação comercial em ! 0 de
junho de 2014 passíveis de prorrogação das concessionárias geradoras
de serviço público, inclusive as sob controle federal, vinculadas ao
atendi mento dos contratos de fornecimento alcançados pelo art. 22 da
Lei n° 11.943, de 28 de maio de 2009, terão seus prazos de concessão
prorrogados, a critério das concessionárias, não se lhes aplicando,
excepcionalmente, o disposto nos incisos I e 11 do § ! 0 e no § 5° deste
at1igo.

Junho de 2015

Junho de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador ROMERO J UCÁ

§ 14. O disposto no § T do art. 22 da Lei n° 11.943. de 28 de
maio de 2009, só se aplicará á receita proveniente da venda da energia
das usinas hidrelétricas de que trata o § 13 retro, a partir da
prorrogação dos prazos das respectivas concessões."

Justificativa
A inclusão dos arti gos ora propostos visa evitar um retrocesso sem
precedentes na moderna industrialização do nordeste brasileiro, bem como criar as bases
para investimentos em energia renovável, notadamente energia eólica, e, infraestrutura de
transmissão e conexão na mencionada região. Isso ocorrerá com a consolidação do regi me
jurídico específico e diferenciado para os consumidores industriais atendidos diretamente
por concessionárias de geração de serviço público, inclusive as sob controle fe deral.
O fornecimento de energia e létrica em referência teve início na regmo
Nordeste do País há quase 70 anos, com a edição do Decreto no 19.706, de 03 de outubro
de 1945, que outorgou à Companhia H idro Elétrica do São Francisco - CHESF concessão
para o aprove itamento progressivo de energia hidráulica do rio São Francisco.
Adicionalmente, o Decreto n° 19.706, de 03 d e outubro de 1945, previu a possibilidade da
CHESF atender diretame nte a consumidores industriais que viessem a se instalar naqu ela
região. Essa medida visou incentivar o desenvolvimento econômico-social da região
Nordeste, mediante a atração e instalação de novas indústrias, com a consequente geração
de empregos, tributos e di visas.
As indústrias dependentes dos contratos de fornecimento da CH ESF,
integrantes dos setores químicos, metalúrgico, siderúrgico, mineração, entre outros, têm a
energia elétrica como um dos seus principais insumos, sendo caracterizadas como
eletrointensivas. A pm1icipação nos custos da eletricidade na fabricação de alguns produtos
pode chegar, por exemplo, até a 70% em alguns setores fabris.
Nos últimos 30 anos elas investiram não apenas em suas fá bricas, mas
levaram outros integrantes de suas cadeias produtivas para a região, multiplicando os
efeitos econômicos de sua produção. Essas companhias estão localizadas em municípios de
pequeno porte na Bahia, Alagoas e Pernambuco, e muitas vezes são responsáveis por
parcela significativa dos empregos e da renda geradas nessas cidades. Juntos, esses
consumidores geram atualmente 9 mil empregos diretos e 145 mil se somados os diretos e
indiretos. Essas fábricas estão há décadas desenvolvendo a economia do Nordeste, gerando
emprego e riqueza em municípios. que em alguns casos são as únicas empregadoras de
grande porte. Nas cidades do Nordeste onde estão instaladas. essas empresas faturam
conjuntamente cerca de R$ I O bilhões. Dada sua capacidade multipl icadora de riqueza
dentro de cada Estado, onde estão outras empresas fomecedoras e clientes. respondem por
um valor agregado à economia local anual estimado em R$ 16 bilhões.
Atualmente, o fornecimento direto de energia e létrica pela CHESF a esses
consumidores é essencial para viabilizar a manutenção de suas plantas industriais na
região, bem como preservar a competitividade de várias cadeias produtivas instaladas no
nordeste.
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A alternativa de aquisição de energia elétrica por esses
consumidores, após o término de seus atuais contratos, em 30 de junho de 2015, junto às
concessionárias locais de distribuição de energia elétrica, se mostra inviável e m razão do
volume expressivo de energia elétrica por eles demandado, de aproximadamente 800MW,
em contraste com a situação crítica de subcontratação de ene rgia elétrica enfrentada pelas
concessionárias locais de distribuição. O me rcado livre de energia, tão pouco, tem
condições de atender a essa demanda na região nordeste a partir de meados de 2015, em
função da baixa liquidez desse ambiente de comercialização decorrente da Lei 12.783/2013
(conversão da MP 579/2012). Adicionalmente, a Lei 12.783/2013 promoveu subsídi o entre
regiões, visto que a contribuição prestada pelas hidroelétricas da CHESF representou 66%
da energia e cotas que possibilitou a redução tarifá ria média de 20% para o conjunto dos
brasileiros, enquanto a região Nordeste, por outro lado, representa some nte 15% do
consumo nacional.
Assim, diante da iminência do término dos contratos de fornecimento de
energ ia desses consumidores, em 30 de junho de 2015, a viabilidade da manutenção dessas
plantas na região Nordeste encontra-se seriamente ameaçada, sendo necessário viabilizar a
sua manutenção mediante a prorrogação em caráter permanente dos contratos de
fornecimento vigentes.
A consolidação do regime jurídico específico, diferenciado, dos
consumidores industriais atendidos diretame nte por concessionárias de geração de serviço
público, inclusive as sob controle federal pode proporcionar via a emenda proposta, a
continuidade dos contratos com as indústrias, proporcionando a CHESF uma geração de
caixa para investir em energia renovável e infraestrutura energética na Região Nordeste.
Assim, há a opo11unidade de se criar um ciclo vi11uoso. A manutenção dos contratos
industriais preserva na CH ESF a energia hidroelétrica que pode proporciona r
adicionalmente a expansão da geração de energia limpa e renovável no nordeste, com a
ene rgia das hidroelétricas vinculadas à continuidade dos contratos industriais, assegurando
a competitividade das indústrias, viabilizando os recursos e possibilitando firmar energias
renováveis como eól ica e solar abundantes na região.
Essa solução corresponde a que melhor atende ao interesse público,
considerando-se a necessidade de desenvolvimento econômico-social da região Nordeste, a
competitividade da energia elétrica para a indústria brasileira lá instalada, viabilizando a
expansão da geração de energia elétrica de fontes limpas, renováveis e não emissoras de
gases de efeito estufa.
Sala da Comissão.

Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDAN°

-CM

(à MPV n° 672, de 20 15)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória n° 672, de 24 de março de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
"Art. X. A pessoa jurídica produtora de nafta petroquímica
sujeita ao regime de apuração não cumulativa da Contribui ção para o
PIS/Pasep e da Contribui ção para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) poderá descontar das referidas contribuições, devidas
em cada período de apuração, crédito presumido relativo às vendas
para centrais petroquímicas de nafta petroquímica de produção própria
ou adquirida de terceiros, inclusive impmtada, nos te rmos e condições
estab elecidos neste artigo.

§ I o O crédito presumido corresponderá a 2,85% (dois inte iros e
oitenta e cinco centésimos por cento) e 13,15% (treze inte iros e quinze
centésimos por cento), relativamente à Contribuição para o PIS/Pasep
e à Cofins, respecti vamente, incidentes sobre o valor d a receita de
venda da nafta petroquímica.
§ 2° O crédito presumido não aprovei tado em dete rm inado mês
pode rá ser aproveitado nos meses subsequentes.
§ 3° O crédito presumido previsto neste a rtigo que a pessoa
jurídica não consegui r utilizar até o final de cada trimestre-calendário
pode rá ser:
I - compensado com dé bitos próprios. vencidos ou vincendos,
relativos a impostos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável
à maté ria; ou
11 - ressarcido em espécie, observada a legislação específica
aplicável à matér ia;

§ 4° O c rédito presumido de que trata o caput pode rá ser
aproveitado em relação a vendas efetuadas a té 31 de dezembro de
2020.

213

214

Sexta-feira 19

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador ROM ERO J UCÁ

§ 5° O crédito presumido de que trata o caput não se constitui
receita para fins de incidência da Contribuição para o PIS/ Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)".

Justificativa
A presente emenda visa garan tir que não haja a interrupçã o do fornec im ento
de matéria-prima à indústria petroquímica nacional.
Para tanto, fa z-se necessário prever a concessão de crédito presumido de
P!S/Cofins sobre a venda de nafta petroquímica no mercado brasile iro, de forma a
viabili zar que ma téria-prima ma is competiti va sej a disponibilizada para a indústria
petroquímica nacional.
Historica mente, o setor pe troquímico naci onal sempre contou com a na fta
petroquímica produz ida no Brasil. A demanda nacional de nafta petroqu ímica é de I O
milhões de toneladas anuais. As re finarias brasile iras têm capacidade de produzir li
milhõe s de toneladas de nafta, se ndo que, há mais de décadas, 7 milhões de toneladas são
fornecidas à indústria petroquímica brasile ira.
Ocorre. todavia, que. com o aumento da de manda naciona l por gasol ina,
que tem crescido cerca de 15% ao ano, pa1te da nafta que vinha sendo fornecida à
petroquímica passou a ser utilizada para a formulação de gasolina.
Com isso, foi reduz ida a importação de g asolina e aum entada a importação
de nafta. Esse fenõmeno ocorrido nos últimos anos pode ocasionar o repasse para a
indústria petroquímica do custo da importação de nafta que foi destinada à fom1lllação da
gasolina.
Tal repasse de custo ao setor petroquímico brasile iro. já comba lido com o
advento do sha le gas noite-americano (custo 70% infe ri or ao da na fta), f orçaria o
fecham ento de algumas linhas/unidades dos pó los petroqu imicos localiz ados na Bahia, Rio
Grande do S ul e na Região do ABC, em São Pa ulo, com impactos gravíssimos.
Estudo técnico da consultoria LCA, fe ito para a Abiquim, mostra que a
redução de produç ão poderi a levar à perda de cerca de 70 m il postos de trabalho. com
redução de R$ 2,3 bilhões na re nda do traba lho. A receita da Uni ão seria reduz ida e m mais
de R$ 500 milhões, enquanto que a balança comercial seria reduz ida e m US$ 2, I bilhões.
A redução na receita anual (l íquida) da indústria seria da ordem de R$ 13, I bilhões e o PlB
seri a O, I% menor.
Além disso, R$ I bilhã o em investimentos anunc ia dos estão à espe ra da
de finição quanto ao custo da nafta nac iona l que será fom ecida à indústria p etroquímica
brasile ira.
Nesse sentido, a presente eme nda visa soluc ionar o pro ble ma por me io da
concessão de crédito presumido de PIS/Cofins sobre a venda de nafta petroquími ca no
me rcado brasile iro, de modo a assegurar a compe titi vidade da indústria petroquímica
nac ional e viabilizar a realiz ação de novos investim ento s no seto r.

Sa la da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº

– CM

(à MPV nº 672, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nº 672, de 24 de março de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
“Art. X. As centrais petroquímicas sujeitas ao pagamento da
CIDE, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), poderão descontar das
referidas contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido relativo à aquisição de etanol utilizado como insumo
produtivo.
§ 1º. O montante do crédito presumido a que se refere o caput
será determinado mediante aplicação das seguintes alíquotas
específicas sobre a aquisição do etanol:
a) R$ 21,36 (vinte e um reais e trinta e seis centavos) por metro
cúbico adquirido, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep;
b) R$ 98,64 (noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos)
por metro cúbico adquirido, em relação à Cofins;
c) R$ 100,00 (cem reais) por metro cúbico adquirido, em relação
à CIDE.
§ 2º. O crédito presumido não aproveitado em determinado
período de apuração poderá ser aproveitado nos períodos subsequentes
e ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável
à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 3º. O crédito presumido de que trata este artigo não está
sujeito à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
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§ 4°. Fica o Pode r Executivo autorizado a majorar e a reduzir as
alíquotas específicas do crédito presumido, com parâmetro nos
mesmos percentuais de majoração ou redução da tributação sobre a
gasolina."

Justificativa
A presente emenda visa garantir que não haja descontinuidade da
imple mentação e desenvolvimento das iniciativas e investimentos da Química Verde no
Brasil, tendo em vista a falta de competitividade d e preço da matéria-prima renovável.
O retorno da CIDE na gasoli na agravará ainda mais a situação da química
verde, ao impactar diretamente nos preços do etano!, já que não se espera um aumento
expressivo da oferta de etano! para fins industriais e o seu preço tem se mantido em torno
de 70% do preço da gasolina.
O Decreto Federal n° 8.935/2015 rei nstJtUJU a CIDE nas operações com
gasolina em R$ I OO/m3. Além disso. aumentou a tributação do PIS/PASEP e da Cofins,
em R$ !201m3. Esse aumento repercutiu diretamente no preço da gasolina e, por via
reflexa, no preço do etano! comprado pelas indústrias da química verde.
Tendo em vista a particularidade setorial da química verde que utiliza
matérias-primas renováveis e a sua importâ ncia estratégica para economia brasileira, a
presente emenda visa introduzir medida neutra! izadora a esse novo custo tributário
atribuído às Centrais Petroquímicas inseridas no âmbito da química verde.

Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ

Junho de 2015

Junho de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 19

MPV 672

00033
SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador ROMERO JUCÁ

EMENDA N!!

-CM

(à MPV n2 672, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória n° 672, de 24 de março de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
"Art. X. A pessoa j urídica produtora de nafta petroquímica
sujeita à Contribuição de Intervenção no Domínio Econàmico
incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus
derivados, gás natural e se us deri vados, e álcool etílico combustível
(Cide), sem prejuízo do previsto no §3° do art.5° da Lei n° 10.336, de
19 de dezembro de 200 I , poderá descontar da re ferida contribuição,
devidas em cada período de apuração, c rédito presumido relati vo às
vendas para centrais petroquímicas de nafta petroquímica de produção
própria ou adqu irida de terceiros, inclusive importada, nos te rmos e
condições esta belecidos neste artigo.

§ I 0 • O crédito presumido de que trata o caput corresponderá a
16% (dezesseis por cento) sobre o valor da receita de venda da nafta
petroquímica.
§ 2°. O crédito presumido de que trata o caput não aproveitado
em determinado mês poderá ser aprove itado nos meses subsequentes.

§ 3°. O crédito presumido previsto neste a11igo que a pessoa
jurídica não consegui r utilizar até o final de cad a trimestre-calendário
poderá ser:
I - compensado com dé bitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a impostos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, observada a legislação especítlca aplicável
à maté ria; ou
I I - ressarcido em espécie, observada a legislação específica
aplicável à matéria;

§ 4°. O crédito presumido de que trata o caput poderá ser
aproveitado em relação a vendas efetuadas até 3 1 de dezembro de
2020.
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§ 5º O crédito presumido de que trata o caput não será
computado na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)”.

Justificativa
A presente emenda visa garantir que não haja a interrupção do fornecimento
de matéria-prima à indústria petroquímica nacional.
Para tanto, faz-se necessário prever a concessão de crédito presumido de
CIDE sobre a venda de nafta petroquímica no mercado brasileiro, de forma a viabilizar que
matéria-prima mais competitiva seja disponibilizada para a indústria petroquímica
nacional.
Historicamente, o setor petroquímico nacional sempre contou com a nafta
petroquímica produzida no Brasil. A demanda nacional de nafta petroquímica é de 10
milhões de toneladas anuais. As refinarias brasileiras têm capacidade de produzir 11
milhões de toneladas de nafta, sendo que, há mais de décadas, 7 milhões de toneladas são
fornecidas à indústria petroquímica brasileira.
Ocorre, todavia, que, com o aumento da demanda nacional por gasolina,
que tem crescido cerca de 15% ao ano, parte da nafta que vinha sendo fornecida à
petroquímica passou a ser utilizada para a formulação de gasolina.
Com isso, foi reduzida a importação de gasolina e aumentada a importação
de nafta. Esse fenômeno ocorrido nos últimos anos pode ocasionar o repasse para a
indústria petroquímica do custo da importação de nafta que foi destinada à formulação da
gasolina.
Tal repasse de custo ao setor petroquímico brasileiro, já combalido com o
advento do shale gas norte-americano (custo 70% inferior ao da nafta), forçaria o
fechamento de algumas linhas/unidades dos pólos petroquímicos localizados na Bahia, Rio
Grande do Sul e na Região do ABC, em São Paulo, com impactos gravíssimos.
Estudo técnico da consultoria LCA, feito para a Abiquim, mostra que a
redução de produção poderia levar à perda de cerca de 70 mil postos de trabalho, com
redução de R$ 2,3 bilhões na renda do trabalho. A receita da União seria reduzida em mais
de R$ 500 milhões, enquanto que a balança comercial seria reduzida em US$ 2,1 bilhões.
A redução na receita anual (líquida) da indústria seria da ordem de R$ 13,1 bilhões e o PIB
seria 0,1% menor.
Além disso, R$ 1 bilhão em investimentos anunciados estão à espera da
definição quanto ao custo da nafta nacional que será fornecida à indústria petroquímica
brasileira.
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Nesse sentido, a presente emenda visa solucionar o problema
por meio da concessão de crédito presumido de CIDE sobre a venda de nafta petroquímica
no mercado brasileiro, de modo a assegurar a competitividade da indústria petroquímica
nacional e viabilizar a realização de novos investimentos no setor.
Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ

Sexta-feira 19

219

220

Sexta-feira 19

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Junho de 2015

MPV 672
00034

CONGRESSO NACIONAL
ETIQUETA

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Dal a

Pro11osição

26/03/2015

MEDIDA PROVISÓRIA No 672/2015
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5.

Substitutivo Global

EMENDA ADITIVA

TEXTO/.IUSTI FICAÇ ÃO

Acrescente-se novo § 5°. ao art. I 0 da Medida Provisória 672 de 20 I 5, renumerando-se os
demais:
''Art. )0

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

§ 5° O disposto no art. I 0 • e parágrafos anteriores. se ap licam igualmente a todos os beneficios
a título de aposentadoria e/ou pensões pagos pelo Reg ime Geral de Previdênc ia Social RGPS. estabelecido pela Lei 8.2 13, de 24 de julho de 199 I. até o va lor co!Tespondcntc ao
sa lário mínimo. mantendo-se o reajustamento do montante excedente conforme d ispõe o §4°
do art. 20 I da Constituição Federal: ·

JlJSTIFICAÇÂO
Objetiva-se com a presente emenda, assegura.· um ganho rea l para os proventos dos
aposentados e ou pens ion istas até o va lor co!Tespondente ao salário mínimo, mantendo-se o
reajustamento do montante excedente nos termos em q ue dispõe a Constituição Federal. Com
isso se faz justiça aos q ue percebem acima do salário mí nimo.
Conf01me se observa no tex to da Medida Provisóri a, os aposentados e pension istas
cuj os proventos excedem ao salário mínimo não estão contemplados. Isso levará todos os
aposentados e pensionistas a receberem. no futuro, somente o sa lário mínimo em que pese
muitos terem contribuído sobre valores correspondentes até 10 (dez) salári os mínimos.
Portanto, propõe-se com a presente iniciati va contemp lar interesses de milhares de
brasileiros que sobrevivem com vencimentos bastante distantes daqueles em que se
aposentaram.
Ante todo o exposto, e com espírito de dever cumprido para com os aposentados e
pens ion istas, é que conto com a colaboração dos nobres pares, na aprovação desta emenda.

Assinatura
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EMENDA ADITIVA
Renumere-se o Art. 4° da MPV n• 672, de 2015, para Art.
Art. 4° a seguinte redação:

s•, e dê-se ao atual

"Art. 4• Os reajustes e aumentos fixados na forma do art. I• se aplicam
igualmente a todos os benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social RGPS, estabelecido na Lei n• 8.213, de 24 de julho de 1991 ."

JUSTIFICATIVA

A presente emenda visa assegurar a preservação do poder de compra de
aposentados e demais beneficiários do Regime Geral de Previdência Social - RGPS,
estabelecido na Lei n• 8.213, de 24 de julho de 199 1.

Assinatura:
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Gabinete do Senador ROMERO JUCÁ

EMENDA No

-CM

(à MPV n° 672, de 20 15)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória

11°

672, de 24 de março de 2015, o seguinte artigo,

renumerando-se os demais:
" Art. _ . Para efe ito de interpretação, a substituição de participações
societárias em decorrê ncia d e operações de reorganizações societá rias,
como cisão, fusão, incorporação de a ções ou quotas não implica
apuração de ganho de capita l por não ter natureza de operação que
importe alie nação ou transferênci a de que tratam o art. 3° da Le i n°
7 .7 13, de 22 de dezembro de 1988 e o § 2° do artigo 23 da Le i n° 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, respe cti vame nte, mante ndo a pessoa fís ica
o mesmo custo d e aqui sição das participações orig iná rias para as
participações recebidas em substituição, inde pend ente mente do valor
pe lo qu al as participações orig inárias ingressaram no patrimônio da
pessoa jurídica, observado o disposto no § 3° do a rt. 252 da Le i n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976."

Justificativa
Objeti vand o estimula r a capitalização das empresas nac io na is, mediante
aporte de bens de pessoas físicas a o capital d a pessoa jurídica, fo i editado o a rt. 23 da Lei
n° 9.429, de 1995, mediante o qual a tributação do ganho de capita l somente ocorrerá no
caso de a pessoa física optar por atribuir às parti c ipações recebidas o va lor pe lo qua l os
bens apa rtados fora m registrados no pa trimônio da pessoa j urídica e desde que supe rior ao
daque les bens.
Re feri do di spositivo legal ta mbém estimulou as reorganizações societári as,
por inc luir, dentre os bens passíveis de a porte pe la pessoa fís ica, pmtic ipações societárias
de sua propriedade. Ass im, a manutenção do mesmo valor das pa1tic ipações orig inárias
para as partic ipações recebidas pela integra lização caracteriza mera permuta, sem qualque r
acréscimo patrimoni a l, sequ er caracte rizando fato gerador do imposto de renda .
O afã arrecadatório de curto prazo, que se orig ina de uma le itura di storc ida
das normas vigentes em matéri a de imposto de renda de pessoas físicas, e m processos de
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador ROMERO JUCÁ

reorganização empresarial que não produzam qualquer ganho ou variação
patrimonial para os titulares (pessoas físicas) das participações societári as, descapitalizam
o investidor, reduzem a competitividade de nossa economia, criam obstáculos ao
investi mento produtivo e, principal mente, ao crescimento das empresas.
A não incidência de tributação nas operações de incorporação de
pa1ticipações societárias sem que ocorra torna, portanto, decorre da não existência de
ganho d e capital nessas operações. Não se trata de d esoneração ou renúncia tributária, mas,
tão somente, da não ocorrência de ganhos, da não ocorrência do fato gerador, conforme
definido na legislação do lRPF.
Nesse sentido, convém tornar claro e expresso que tais operações não se
subordinam às regras de apuração do ganho de capital, afastando-se, por conseguinte, a
aplicação das normas contidas no a11. 3° da Lei n° 7.7 13, de I 988, e no § 2° do a1t. 23 da
Lei n° 9.249, de 1995, mas desde que atend idos os requisitos da Lei Societária,
especialmente quanto à justa e correta avaliação dos bens e direitos aportados ao capital da
pessoa jurídica, moti vo pe lo qual se faz necessária a inclusão de dispositi vo interpretativo,
como forma de atribuir efetividade às normas legais vigentes, aos seus pressupostos legais
e, em especial, a segurança jurídica.

Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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Texto I Justificação

Fica acrescido o art. 4° ao texto da Medida Provisória n° 672 , de 24 de
março de 2015, com a seguinte redação, renumerando-se o último:

"Art. 4° A remuneração das Praças prestadoras do serviço militar
inicial das Forças Armadas não poderá ser inferior ao salário
mínimo, na forma estabelecida nesta Medida Provisória."

JUSTIFICAÇÃO

O prestador de serviço militar inicial, mais conhecido como "recruta", percebe,
atualmente, remuneração bruta de R$ 642,00 (seiscentos e quarenta e dois reais).
Tratam-se, em regra, de jovens oriundos de famílias carentes, que ao
ingressarem nas Forças Armadas, chegam com a esperança de ganhar ao menos um
salário mínimo e alimentação adequada , mas se deparam com outra realidade, pois, além
de remuneração abaixo da exigência constitucional, o suporte alimentar é deficiente.
O serviço militar, apesar de obrigatório, não pode deixar de oferecer um
mínimo de atrativo para os jovens. Assim , a remuneração que lhes deve ser paga não
pode ser inferior ao salário mínimo, como ocorre atualmente, contrariando a Constituição
Federal, especificamente em seu art. 7°, inciso IV, que garante a todos os trabalhadores
um salário mínimo capaz de atender ás necessidades vitais básicas com moradia ,
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social .
Visando a resgatar a dignidade para os nossos militares, conto com o irrestrito
apoio de meus pares para aprovação desta Emenda.

JAIR BOLSONARO- PP/RJ
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MEDIDA PROVISÓRIA W 672, de 2015 .

_.II

I
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____
_ _ _ _ _ _ . . N° PRONTUÁRIO .
_ ______
DEPUTADO
MANATOSD
TIPO
1 ( ) SUPRESSIVA
GLOBAL
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2 () SUBSTITUTIVA

3 ( ) MODIFICATIVA 4 (X ) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO

LI_ _A_R_T_IG_o_ _~_P_A_R_A_G_R_A_F_o_~--~N_c_l_s_o_ _~__A_L_IN_E_A_~

Acrescenta § 6° ao art. 1° da Medida Provisória n° 672, de 2015, que passa a viger com a
seguinte redação:

"Art. 1° ..................... ......... ............. ..................................

§ 6°. O disposto nessa Lei se aplica igualmente a todos
os benefícios concedidos, a título de aposentadoria, pelo Regime
Geral de Previdência Social- RGPS, estabelecidos na Lei n° 8.213 ,
de 24 de julho de 1991 " (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda objetiva garantir também aos aposentados os benefícios da
"política de valorização do salário mínimo para o período de 2016 a 2019", estabelecidos pela
Medida Provisória n° 672, de 2015.
É inegável os efeitos positivos da Lei n° 12.382, de 25 de fevereiro de 20 11 , na
valorização do salário mínimo no quadriênio 2012-2015 e, consequentemente, a manutenção e
preservação do poder de compra do trabalhador brasileiro.
A edição da Medida Provisória n° 672 , de 2015, buscou antecipar os efeitos da
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vontade legislativa das senhoras deputadas e senhores deputados federais , que já discutiam no
âmbito da Câmara dos Deputados sete projetos de lei ordinária, de autoria parlamentar, que
objetivam garantir a manutenção da política de valorização do salário minimo no quadriênio
2016-2019 . É vontade do parlamento que se continue recuperando cada vez mais a capacidade
de compra do salário mínimo, que atinge a grande maioria da classe trabalhadora brasileira .
Mas, não podemos esquecer dos trabalhadores de ontem, que suaram a camisa em
prol do desenvolvimento do nosso Brasil, que contribuíram sistematicamente, com uma parte
importante de seus parcos rendimentos, para o Sistema de Previdência Social para que hoje,
após uma longa caminhada , tivessem garantidas as suas aposentadorias.
Nada mais justo que corrijamos uma distorção histórica , basta conversar com
qualquer aposentado e ele vai dizer que se aposentou com dez salários mínimos e hoje está
ganhando apenas três ou quatro. Isso em função de uma política continuada de alijamento de
suas aposentadorias. Se continuar essa distorção, transformaremos o Brasil no país das
aposentadorias dos salários mínimos. Se for para ser assim que mudemos a lei para se se
contribua somente sobre o montante correspondente.
Então, nós pedimos a esta Casa, a este Congresso, á 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.

ASSINATURA

Brasília, 26 de março de 2015.
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EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA N° 672, DE 24 DE MARÇO DE 2015.

O Art. 1° da Medida Provisória n° 671 , de 24 de março de
2015, passa a vigorar acrescida do seguinte §6°:
"Art 1°....................... .... .. ............... .. ........ ............... .

§6° O disposto nessa Lei se aplica igualmente a
todos os benefícios a título de aposentadoria pelo Regime
Geral de Previdência Social- RGPS, estabelecido na Lei
n° 8.213, de 24 de julho de 1991." (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda objetiva ampliar a atual política de
reajuste para o salário mínimo para os benefícios pagos a título de
aposentadoria e pensão pelo Regime Geral de Previdência Social RGPS. O sistema de previdência e assistência social contempla 21
milhões de brasileiros ganhando um salário mínimo. No RGPS, ele
engloba 67% dos benefícios e 48% do total gasto. Acreditamos na
importância de aperfeiçoarmos a atual política de reajuste para os
próximos anos de forma a dar previsibilidade aos agentes
econômicos.
Precisamos continuar com medidas que façam com que a
imensa desigualdade social continue a cair em nosso país .

Deputado RUBENS BUENO
PPS/PR

227

228

Sexta-feira 19

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Junho de 2015

MPV 672

00040

EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA N° 672, DE 24 DE MARÇO DE 2015.

O Artigo 1o da Medida Provisória n° 672, de 24 de março de
2015 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1o

§4!! ...... .............. .

I - em 2016, será aplicado o percentual equivalente à taxa de
crescimento real do Produto Interno Bruto- PIB , apurada pelo IBGE, para
o ano de 2014, garantido um percentual mínimo de 2% (dois por cento);
11 - em 2017, será aplicado o percentual equivalente à taxa de
crescimento real do PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 2015,
garantido um percentual mínimo de 2% (dois por cento);
111 - em 2018, será aplicado o percentual equivalente à taxa de
crescimento real do PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 2016,
garantido um percentual mínimo de 2% (dois por cento); e
IV - em 2019, será aplicado o percentual equivalente à taxa de
crescimento real do PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 2017,
garantido um percentual mínimo de 2% (dois por cento)."

§ 5!! .... .......... .. .
§6° O disposto nessa Lei se aplica igualmente a todos os
benefícios a título de aposentadoria pelo Regime Geral de
Previdência Social - RGPS, estabelecido na Lei n° 8.213, de
24 de julho de 1991. (NR)"

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda objetiva assegurar um ganho real
mínimo de 2% para o salário mínimo e para os beneficiários do
RGPS. Tal iniciativa contempla os interesses de milhões de
brasileiros que sobrevivem com vencimentos que são bastante
distantes daqueles que merecem. Precisamos continuar com
medidas que façam com que a imensa desigualdade social continue
a cair em nosso país.
Cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros percebem o
salário mínimo. Já no sistema de previdência e assistência social
são 21 milhões de brasileiros ganhando um salário mínimo. No
RGPS, ele engloba 67% dos benefícios e 48% do total gasto.
Acreditamos na importância de aperfeiçoarmos a atual política de
reajuste para os próximos anos de forma a dar previsibilidade aos
agentes econômicos e garantia de ganhos reais aos trabalhadores.
Essa alteração é importante para que possamos assegurar
ganhos reais aos trabalhadores mesmo em períodos de estagnação
ou recessão na economia. Com isso não poremos em risco a
política de valorização do mínimo e dos reajustes dos benefícios do
RGPS que são políticas essenciais para a melhoria das condições
de vida de nossa população.

Deputado RUBENS BUENO
PPS/PR
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EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA N° 672, DE 24 DE MARÇO DE 2015.

Os incisos I a IV do §4° do Artigo 1o da Medida Provisória n°
672, de 24 de março de 2015, passam a vigorar com a seguinte
redação :
"Art. 1°.

§42 ...
I - em 2016, será aplicado o percentual equivalente à taxa de
crescimento real do Produto Interno Bruto - PIB, apurada pelo IBGE, para
o ano de 2014, garantido um percentual mínimo de 2% (dois por cento);
11 - em 2017, será aplicado o percentual equivalente à taxa de
crescimento real do PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 2015,
garantido um percentual mínimo de 2% (dois por cento) ;
111 - em 2018, será aplicado o percentual equivalente à taxa de
crescimento real do PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 2016,
garantido um percentual mínimo de 2% (dois por cento); e
IV - em 2019, será aplicado o percentual equivalente à taxa de
crescimento real do PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 2017,
garantido um percentual mínimo de 2% (dois por cento)."

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda objetiva assegurar um ganho real
anual mínimo de 2% para o salário mínimo. Tal iniciativa contempla
os interesses de milhões de brasileiros que sobrevivem com
vencimentos que são bastante distantes daqueles que merecem.
Precisamos continuar com medidas que façam com que a imensa
desigualdade social continue a cair em nosso país.
Acreditamos na importância de aperfeiçoarmos a atual política
de reajuste para os próximos anos de forma a dar previsibilidade
aos agentes econômicos e garantia de ganhos reais aos
trabalhadores. Essa alteração é importante para que possamos
assegurar ganhos reais aos trabalhadores mesmo em períodos de
estagnação ou recessão na economia. Com isso não poremos em
risco a política de valorização do mínimo que é uma política
essencial para a melhoria das condições de vida de grande parte de
nossa população.
Deputado RUBENS BUENO
PPS/PR
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EMENDA ADITIVA

Inclua-se onde couber

Art. XX0 A parcela do ajuste do valor do investimento, equivalente
aos lucros auferidos antes do imposto sobre a renda, por
controladas e coligadas, diretas ou indiretas , domiciliadas no
exterior, das pessoas jurídicas que majoritariamente desenvolvam
a produção ou comercialização de produtos alimentícios, não será
computada na determinação do lucro real e na base de cálculo da
CSLL da pessoa jurídica controladora ou coligada, domiciliada no
Brasil , desde que o montante seja integralmente reinvestido para a
expansão de suas atividades.

JUSTIFICAÇÃO
Considerando

o

fomento

ao

segmento

de

alimentos

e/ou

reinvestimento para expansão de atividades, apresentamos esta emenda.

Assinatura:
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EMENDA No
- CM
(à MPV no 672, de 20 15)

Inclua-se a seguinte em enda que trata da valorização dos benefícios do
Regime Geral da Previ dência Social com valores superior ao salári o mínimo, onde
couber:

"Art. É assegurado a todos os beneficios mantidos pela Previdência
Social o mesmo reajuste e a mesma política de valorização estipul ados
nesta Lei."

JUSTIFICAÇÃO

Há muito urge a implantação de uma política de va lorização do valor de
todos os benefícios previdenciários, já que, nos últimos anos. apenas aqueles
equi valentes a um salário mínimo têm sido objeto de reais elevações.
Ao longo dos anos, a discrepância entre as correções concedidas aos
benefícios equi va lentes ao salário mínimo e as concedidas aos benefícios cujos valores
superam este pata mar conduziu a um achatamento inaceitável das rendas dos
aposentados e pe nsioni stas. Isso tem que acaba r. Todos merecem a mesma valorização
de suas rendas.
A presente emenda representa uma proposta factível para essa COITeção
comum, que, em função da política de valorização do salário mínimo em curso, não
descatta a umentos adicionais que venham a ser concedidos aos benefícios que
equivalem ao piso salarial de nossa economia.
A proposta é util izar a mesma regra de valorização comum de reajuste de
todos os trabalhadores e aposentados e pensionistas que recebem um salário mínimo a
todos os demais benefícios previdenciários.
A inconstitucionalidade prevista no art. 7°, inciso IV. que veda a
vinculação ao salário mínimo se firma na proibição de fixação de reaj ustes ao valor do
salário mínimo.
O que se pretende é uti lizar a mesma política de valorização aplicada ao
salário mínimo, fato este totalmente diferente de vi ncular os vencimentos em número
desses salários, utilizando-se desse va lor como indexador ou índice de reaj uste.
Pmtanto, a emenda ora proposta em nada contraria a Carta Maior e o
ordenamento jurídico brasileiro, pelo contrário se coaduna com o principio
Consti tucional da dignidade da pessoa humana.

Sala da Comissão,

Senador PAULO PAIM
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EMENDA No
- CM
(à MPY no 672, de 20 15)

Inclua-se a seguinte emenda que trata da valorização dos beneficios do
Regime Geral da Previdênc ia Social com valores superior ao salário mínimo, onde
couber:
" A 1t . O a1t . 4 1-A da Le i n° 8.2 13, de 24 de julho de 1991. passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 41-A A valorização do valor dos beneficios e m
manutenção segui rá a seguinte sistemática, a ser aplicada em Iº de
janeiro de cada ano:
I - Os reajustes para a preservação do poder aquisit ivo dos
beneficios em m anutenção corre sponderão à va ri ação do Índ ice Nacio nal
de Preços ao Consu midor - INPC, calculado e divu lgado pela Fundação
Inst ituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acum ulada nos
doze meses ante riores ao mês do reajuste.

ri - A título de aumento real, será aplicado o percentual
equ ivale nte à taxa de cresci mento real da re muneração méd ia dos
trabalhado res empregados, observada no pen úl timo exercício a nterio r ao
do reaj uste, apurada com base nas informações constantes da Guia de
Recol himento do Fu ndo de Garantia do Tempo de Serviço e Info rmações
à Previdência Social - GF IP.
§ Io Na h ipótese de não d ivulgação do INPC referente a um ou
ma is meses compreendidos no período do cálculo até o últi mo dia útil
imediatamente anterior à vigência do reajuste, o Poder Executivo
estimará os índices dos meses não di sponíveis.
§ 2° Verificada a hipótese de que tra ta o § !º, os ín dices
estimados permanecerão vá lidos para os fi ns desta Lei, sem qualquer
rev1sao, sendo os eventuais resíduos compensados no reajuste
subsequente, sem retroatividade.
§3° Para fins do disposto no inciso 11 do capul, será utilizada a
taxa de crescimento real da remuneração média divulgada pelo
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Ministério da Previdência Social até o último dia útil do ano
imediatamente anterior ao da aplicação do respectivo aumento real.
§4° Os reajustes e aumentos fixados na forma deste artigo serão
estabelecidos pelo Poder Executivo, por meio de p01taria, nos termos
desta Lei.
§5° Nenhum beneficio corrigido poderá exceder o limite
máximo do salário-de-benefício na data do reajustamento, respeitados os
direitos adquiridos.
§ 6° Os benefícios com renda mensal superior a um salário
mínimo serão pagos do primeiro ao quinto dia útil do mês subsequente
ao de sua competência, observada a distribuição proporcional do número
de beneficiários por dia de pagamento.
§7° Os benefícios com renda mensal no valor de até um salário
mínimo serão pagos no período compreendido entre o quinto dia útil que
anteceder o fina l do mês de sua competência e o quinto dia útil do mês
subsequente, observada a distribuição proporcional dos beneficiários por
dia d e pagamento.

§ 8° Para os efe itos dos §§ 6° e r deste artigo, considera-se dia
útil aquele de expedi ente bancári o com horário normal de atend imento.
§ 9° O primeiro pagamento do beneficio será efetuado até
quarenta e cinco dias após a data da apresentação, pelo segurado, da
documentação necessária a sua concessão.
§ IO Para os beneficios que tenham sido majorados devido à
elevação do salário mínimo, o re ferido aumento deverá ser compensado
no momento da aplicação do disposto no caput deste artigo, de acordo
com normas a serem baixadas pelo Ministério da Previdência Social."
(NR)."

JUSTIFICAÇÃO
Há muito urge a implantação de uma política de valorização do valor de
todos os bene fícios previdenciários, j á que, nos últimos anos, apenas aqueles
equiva lentes a um salário mínimo têm s ido objeto de reais elevações.
Ao longo dos anos, a discrepância entre as correções concedidas aos
benefícios equivalentes ao salário m in imo e as concedidas aos benefícios cujos valores
superam este patamar conduziu a um achatamento inace itável das rendas dos
aposentados e pens ionistas. Isso tem que acabar. Todos merecem a mesma valorização
de suas rendas.
A presente emenda representa um a proposta factível para essa correção
comum, que, em função da política de valorização do sal ário mínimo em curso, não
descmta aum entos adicionais que venham a ser concedid os aos bene fícios que
equival em ao piso salarial de nossa economia.
A proposta é vincular a valorização comum de todos os beneficios
previdenciários ao crescimento real da remuneração média dos trabalhadores
empregados no mercado de trabalho formal. Assim, todo crescimento real observado
nas remunerações dos empregados ativos, ao longo de determin ado ano, passa a ser
igua lmente conced ida aos aposentados e pensionistas no segundo ano subsequente. Com
isso, vincula-se a renda dos traba lhadores ativos e inati vos, imped indo, assim, que estes
últimos deixem de acompanhar as me lhorias observadas no mercado de trabalho do
Pais.
Sala da Comissão,

Senador PAULO PAIM
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EMENDAN°

-CM

(à MPV n° 672, de 20 15)

MPV 672

00045

Acrescente-se o art. 3°-A à Medida Provisória n° 672, de 2015:
" Art. 3°-A. O art. 41-A da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a
vigorar com a seguinte alteração:
'Art. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado,
anua lmente, na mesma data e segundo a mesma fórmula do reaj uste do
salário mínimo .
.............................................................................................................'(NR)''

JUSTIFICAÇÃO
Propomos a repactuação da regra de reajuste do art. 41-A da Lei
n° 8.213, de 1991 , para que o valor dos benefícios dos aposentados e
pensionistas que ganham mais que um salário mínimo seja reajustado também
segundo a mesma fórmu la aplicada ao salário mínimo, e não somente na
mesma data do reajuste do mínimo, como na redação atual.
Nos últimos dez anos, os aposentados e pensionistas que
recebiam mais do que um salário mínimo tiveram aumento nominal de apenas
84%, enquanto os beneficiários que recebiam um salário mínimo receberam
203% de aumento. Assim, o aumento desses aposentados e pensionistas foi
60% menor do que o aumento dado aos que recebiam um salário mínimo.
Essa distinção faz com que aqueles que mais contribuíram para a
o INSS se sintam injustiçados, ao perceberem que os segurados que
contribuíram com valores menores recebem aumentos muito maiores.
Devemos ressaltar também que essa distinção é ruim até para as
contas do INSS, já que o trabalhador ainda na ativa tica incentivado a
contribuir com valores menores para a Previdência. Não há sentido em
contribuir com valores maiores se, contribu indo com apenas um salário
mínimo, ele receberá aumentos maiores no futuro, se igualando àqueles que
contribuíram com base maior.
A repactuação da regra constante do art. 41-A do Plano de
Beneficios da Seguridade Social (Lei n° 8.2 13, de 199 1) ajudará esses
segurados e suas famí lias a suportar o aumento do custo de vida justamente na
fase de suas vidas em que não possuem mais condições de trabalhar para
aumentar a renda familiar.
Diante desse quadro, conto com o voto dos nobres colegas para a
aprovação da emenda.
Sala da Comissão,
Senadora LÚCIA VÂNIA
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TEXTO I JUSTIFICA "AO

Acrescente-se o seguinte § 6° ao art. 1° da Medida Provisória
n° 672, de 2015:
"Art.1 ° .............................................................. .

§ 6° A partir de 2016, além dos acréscimos
previstos neste artigo, o salário mínimo
também deverá ser majorado por percentual
equivalente à diferença entre o valor utilizado
para a variação real do PIB e o novo valor
decorrente de revisão promovida pelo IBGE,
nos anos em que essa taxa foi utilizada para
fins de concessão de aumento real do salário
mínimo." (NR)
JUSTIFICAÇÃO
A sistemática de valorização do salário mínimo estabelece
que o reajuste seja feito com base na variação acumulada do INPC nos
doze meses anteriores ao mês do reajuste, a título de correção
monetária, acrescida de percentual equivalente à taxa de crescimento
real do Produto Interno Bruto - PIB de dois anos atrás, a título de
aumento real.
Ocorre que o IBGE tem promovido rev1soes da taxa de
crescimento do PIB, para mais, nos últimos anos; no entanto, esse
acréscimo não foi incorporado ao valor do salário mínimo nos anos
subsequentes.
Recentemente, o IBGE anunciou uma revisão do PIB entre
2000 e 2011 . Em 2011, por exemplo, a revisão alterou o crescimento de
2,7% para 3,9%. Segundo dados do Dieese, o salário mínimo de 2013,
que foi reajustado pelo PIB de 2011, deveria ter sido de R$ 686 ,31 e não
de R$ 678,00.
Portanto, a presente emenda objetiva corrigir essa injustiça.
Sala da Comissão,
Senador CÁSSIO CUNHA LIMA
Líder do PSDB

de março de 2015.
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TEXTO I J USTIFICA ÃO

Acrescente-se, onde couber, artigo à Medida Provisória n° 672 , de 24 de
março de 2015, o seguinte dispositivo:
"Art. XX Os reajustes e aumentos fixados no forma do art. 1° também serão
aplicados sobre as aposentadorias e pensões pagos pelo Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS."

JUSTIFICATIVA
Durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, uma das emendas
que tiveram grande repercussão social acabou fazendo parte do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. Ela permitiu o reajuste de todas as aposentadorias e
pensões, em benefício de mais de 1O mi lhões de brasileiros, restabelecendo-lhes, em
número de salários mínimos, o valor do momento em que haviam sido concedidas.
Foi uma medida muito criticada. Muitos disseram que seria impossível para o
País fazer essa correção. O fato é que isso fo i feito, o País suportou e muitos
brasileiros que, ao se aposentarem , recebiam 3 salários mínimos e estavam
recebendo 1 ou 1,5 salário mínimo, voltaram a receber o valor equivalente ao
benefício inicial. Portanto, tiveram um reajuste de mais de 100% em suas
aposentadorias e pensões, podendo, a partir daquele momento, ter uma
aposentadoria condigna.
De lá para cá , voltou o achatamento a cada ano, porque a correção das
aposentadorias e pensões se fez, nos governos passados e no atual, em função da
correção monetária e da inflação, enquanto a correção do salário mínimo foi maior do
que a inflação durante todo esse período.
Hoje não se está propondo uma correção integral para devolver aos
aposentados o valor de suas aposentadorias, no momento da concessão, em
números de salários mínimos. O que se está sugerindo é apenas uma pequenina
correção para que o reajuste, apenas do último ano, possa se dar concomitantemente
com o reajuste concedido para o salário mínimo. Apenas isso, por uma questão de
isonomia , de justiça , atendendo ao pleito desses aposentados .
PAR LAMENTAR
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auto r
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T EXTO / JUSTIFICA ÃO

Dê-se a seguinte redação ao § 4° do art. 1° da Medida Provisória n° 672, de
20 15:
"§ 4° A título de aumento real, serão aplicados percentuais equivalentes à
variação real do PIB observada para o 2° ano-calendário anterior ao do reajuste, se
positiva, assegurado percentual mínimo de 1%" (NR)

JUSTIFICATIVA

Trata-se de assegurar ao salário mínimo algum ganho real no período 20162019.
Dado o pífio crescimento em 2014, O,1%, e a quase certeza de recessão em
2015, além de fortes incertezas associadas aos anos subsequentes, tamanha a
incompetência do atual governo na condução da política econômica, julgamos
fundam ental assegurar algum ganho real para o salário mínimo.

Dep.PAUDERNEY AVELINO
PARLAMENTAR
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TEXTO / JUSTIFICA ÀO

Acrescente-se o segui nte art. 2° à M edida Provisória n° 672, de 2015,
re mune ra ndo-se os demais:
"Art. 2° Os reajustes e aumento real de que trata o art. 1° serão aplicados,
também, a todos os beneficios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social RGPS."

JUSTIFICATIVA

Trata-se de garantir a todos os aposentados do RGPS a mesma política de
valorização aplicada ao salário mínimo. A política de reajuste do RGPS provocou
distorções que afetam sobremaneira a qualidade de vida dos aposentados brasileiros
Aposentados que há 15, 20 anos se aposentavam recebendo 1 O salários
mín imos, recebem hoje apenas 3. Nessa fase da vida, aumentam muito os gastos
com planos de saúde, reméd ios, etc. Justamente quando mais precisam, seus
ganhos, quando muito, acompanham a inflação.
Mesmo acompanhando a inflação geral , que é uma média, não significa que o
aposentado tenha a garantia de manutenção de seu poder de compra . Muitas vezes,
a inflação dos remédios, alimentos especiais, equipamentos de locomoção, etc, é
ma is e levada que o índice geral. Não à toa, o IPC da 3" idade medido pela FGV ficou,
em 2014, acima do teto da meta de inflação.
O Brasil precisa cuidar melhor de seus aposentados. Um bom começo seria
arantindo aos beneficios a os a essas essoas uma
olitica de
valorização, como é fe ito com o salário mínimo.

Dep. PAUDERNEY AVELINO
PARLAMENTAR
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TEXTO / JUSTIFICAÇAO

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória
n° 672, de 24 de março de 2015:
Art. X O caput do art. 3° da Lei n° 9. 790, de 23 de março de 1999,
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XIII:
"Art. 3° .................. ...... .... ............. ............. ....... ................

XIII - estudos e pesquisas para o desenvolvimento, a
disponibilização e a implementação de tecnologias voltadas à
mobilidade de pessoas, por qualquer meio de transporte .
.................................. .. ......................... .. ... ............ ...... " (NR)
JUSTIFICAÇÃO

As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSC IP)
estão regidas pela Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, que dispõe sobre a
qualificação de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos e institui e
disciplina o termo de parceria, regulamentada pelo o Decreto no 3.1 00, de 30 de
junho de 1999.
As OSCIP e as Organizações Sociais (OS) surgiram da necessidade
de o Estado brasileiro atuar com mais flexibilidade, dinamismo e redução de
custos, adotando meios capazes e competentes para partilhar a implementação
de políticas públicas, mediante a participação competente de profissionais, nos
mais diversos níveis, pertencentes às estruturas de tais sociedades civis,
constituídas sem fins lucrativos, na formação do denominado terceiro setor.
Desse modo, podem ser estabelecidas relações entre organizações
de natureza jurídica diversa , de direito público e privado, objetivando obter maior

239

240

Sexta-feira 19

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

eficácia gerencial dos programas governamentais , em particular os de cunho
social, mediante acompanhamento e aferições contínuas de sua execução.
Destarte, adotando-se meios legais simplificados que propiciem a
rápida intervenção com o objetivo de corrigir os rumos da execução pelo poder
público dos seus programas, planos, metas e eventos específicos, supre-se a
deficiência da administração pública , em especial a direta , de obter no mercado
de trabalho, na urgência exigida pela sociedade, de profissionais capazes e
qualificados para a realização eficaz e eficiente dos programas sociais estatais.
Nossa emenda, ao propor a inserção do inciso XIII ao art. 3° da
referida Lei n° 9.790, de 1999, objetiva, especificamente, dar especial atenção ao
tema dos transportes, haja v ísta a sua relevância para o povo brasileiro.
A alteração que ora propomos constituirá o instrumento lega l para
que possam as OSCIP atuar, de modo evolutivo e dinâmico, para incrementar a
mobilidade de pessoas em geral, mantendo pesquisas e estudos permanentes
quanto ao desenvolvimento, disponibilização e implementação de tecnologias
contemporâneas e abrangentes, referentes aos

meios

aéreos, terrestres

(rodoviários e ferroviários) e aquaviários (marítimos, fluvia is e lacustres).
Busca-se, enfim, a efetivação do princípio da universalização e do
interesse social no que se refere á mobilidade dos brasileiros, propiciando, assim ,
melhor qualidade de vida para todos.

PARLAMENTAR
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EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA N° 672, DE 24 DE MARÇO DE 2015.

Os Artigos 1o e 3° da Medida Provisória n° 671 , de 24 de
março de 2015 , passam a vigorar com as seguintes redações :
Art. 1~ Ficam estabelecidas as diretrizes para a política de
valorização do salário mínimo e dos benefícios pagos a título de
aposentadoria e pensão pelo Regime Geral de Previdência Social RGPS, estabelecido na Lei n° 8.213 , de 24 de julho de 1991 , a
vigorar entre 2016 e 2019 , inclusive, a serem aplicadas em 1~ de
janeiro do respectivo ano. (NR)

§ 1-2 Os reajustes para a preservação do poder aquisitivo do
salário mínimo e dos benefícios pagos a título de aposentadoria e
pensão pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS
corresponderão à variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC , calculado e divulgado pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulada nos doze
meses anteriores ao mês do reajuste. (NR)
Art. 3~ Até 31 de dezembro de 2019, o Poder Executivo
encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre
a política de valorização do salário mínimo e dos benefícios pagos a
título de aposentadoria e pensão pelo Regime Geral de Previdência
Social - RGPS para o período compreendido entre 2020 e 2023,
inclusive.

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda objetiva ampliar a atual política de
reajuste para o salário mínimo para os benefícios pagos a título de
aposentadoria e pensão pelo Regime Geral de Previdência Social RGPS. O sistema de previdência e assistência social contempla 21
milhões de brasileiros ganhando um salário mínimo. No RGPS, ele
engloba 67% dos benefícios e 48% do total gasto Acreditamos na
importância de aperfeiçoarmos a atual política de reajuste para os
próximos anos de forma a dar previsibilidade aos agentes
econômicos e para fazer justiça com os milhões de aposentados e
pensionistas que tem perdido poder de compra ao longo dos últimos
anos.

Deputada CARMEN ZANOTTO
PPS/SC
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TEXTO I JUSTIFICAÇÃO

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao texto da Medida Provisória 672 de 2015, onde couber, o seguinte
dispositivo:
"Art ..... Ficam criadas as Linhas Pioneiras, com garantia de exploração exclusiva para
as operadoras regionais, pelo período de 1O (dez) anos, que irão executar a ligação de
transporte aéreo regular enquadrado como rota de baixa densidade de tráfego e que
não esteja sendo operada comercialmente até a data da publicação desta Medida
Provisória, vedado recebimento de subsidio federal de que trata a lei n° 13.097 de 2015.
Parágrafo único - As empresas que irão operar as linhas pioneiras, serão regionais,
cuja função será de alimentar as linhas comerciais em atuação no país, seja por acordo
de coorperação (code share), seja por contrato de prestação de serviços e terão
características, regulação e consequentemente custos diferentes das atuais linhas
comerciais, que não poderão operar estas linhas no mesmo CNPJ.

JUSTIFICATIVA

A consolidação de linhas regionais demanda subsídio, seja do poder público, no
espírito desta Medida provisória, quando há aporte de valores para sustentar a
operação destas linhas, seja por aporte do empresário, que opera a linha com prejuízo,
até sua maturação, mas que em seguida lucra com a rota consolidada, devido a seu
caráter de exclusividade como pioneiro na linha por período de dez anos, quando então
outras empresas regionais poderão solicitar operação no mesmo trecho.
A presidenta Dilma anunciou e está investindo recursos do FNAC em aeroportos
regionais, que correm serio risco de serem inaugurados e não terem operação de
linhas comerciais.
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Nos últimos anos, mais de cem aeroportos brasileiros que operavam linhas comerciais,
hoje não operam. As linhas pioneiras são a forma de fomentar a retomada da operação
comercial nestes aeroportos e em outros, sem que haja investimento, direto de
recursos públicos, mas sim uma regulação adequada e eficiente que estimule a
iniciativa privada a integrar brasileiros através da aviação comercial.
São linhas pioneiras, aquelas que não estejam sendo operadas comercialmente até a
data da publicação desta Medida Provisória.

CONSULTA PÚBLICA N° 2/2013- PROGRAMA DE SUBSÍDIO DE ROTAS REGIONAIS DE
INTERESSE PÚBLICO

2.2 Objetivos específicos:
a) Aumentar o acesso da população brasileira ao sistema aéreo de transporte por meio da
red ução do preço médio dos bilhetes aéreos
b) Integrar comunidades isoladas à rede nacional de aviação civil, no intuito de facilitar a
mobilidade de seus cidadãos e o transporte de bens fundamentais, como alimentos e
medicamentos, por exemplo;
c) Integrar regiões de menor potencial econômico aos médios e grandes centros urbanos;
d) Facilitar o acesso a regiões com potencial turístico;
e) Adensar o movimento de passageiros em rotas jà existentes;
f) Aumentar a frequência das rotas regionais operadas regularmente;
g) Aumentar o número de municípios atendidos por transporte aéreo regular de passageiros;
3. DEFINIÇÕES
Para efeitos desta proposta, serão consideradas as seguintes definições:
Aeroportos de baixa densidade de tráfego: aqueles com movimentação anual (embarque+
desembarque + conexão) igual ou inferior a 50 mil passageiros, excluídos os que atendam
capitais (ver anexo 1).
Aeroportos de média densidade de tráfego: aqueles com movimentação anual (embarque
+ desembarque + conexão) entre 50 mil e 800 mil passageiros, excluídos os que atendam
capitais (ver anexo 1).
Aeroportos de alta densidade de tráfego: aqueles com movimentação anual (embarque +
desembarque + conexão) superior a 800 mil passageiros ou que atendam a capitais (ver
anexo 1).

Rotas de baixa densidade de tráfego: São as rotas em voo direto que façam ligação entre
a) dois aeroportos de baixa densidade de tráfego;
b) um aeroporto de baixa densidade de tráfego e um aeroporto de média densidade de
tráfego; ou
c) um aeroporto de baixa densidade de tráfego e um aeroporto de alta densidade de tráfego.

PARLAMENTAR

Deputado RICARDO BARROS - PP/PR
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TEXTO I JUSTIFICAÇAO

Inclua-se onde couber:
Dê-se ao§ 5° do art. 81, constante da Lei n° Lei n° 12.973, de
13 de maio de 2014, a seguinte redação:

"Art. 81 ...... ... ............................ ....... .................... ................ ... .

§ 5° Para fins do disposto neste artigo, poder-se-á equiparar

à condição de controlada , à opção do contribuinte, os
empreendimentos controlados em conjunto com partes não
vinculadas." (NR)

JUSTIFICAÇÃO
O tratamento como controlada, que aparentemente é mais
gravoso ao contribuinte residente no Brasil por tributar os lucros do
exterior em bases correntes, pode ser mais adequado em algumas
situações empresariais, quando as subsidiárias co-controladas
operam de maneira integrada com a matriz brasileira. Caso o
contribuinte não opte pela tributação com base no regime de caixa,
deverá tributar os lucros do exterior de acordo com a mesma
sistemática aplicável à tributação de lucros auferidos por suas
controladas no exterior, ainda que auferidos por suas coligadas.
ASSINATURA
DEPUTADO MANOEL JUNIOR
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Inclua-se onde couber:
Dê-se ao caput do art. 87, constante da Lei n° Lei n° 12.973,
de 13 de maio de 2014 , a seguinte redação:
"Art. 87 . A pessoa jurídica poderá deduzir, na proporção de
sua participação, o imposto sobre a renda pago no exterior pela
controlada direta ou indireta, e coligada, incidente sobre as
parcelas positivas computadas na determinação do lucro real da
controladora no Brasil, até o limite dos tributos sobre a renda
incidentes no Brasil sobre as referidas parcelas."
........ ..... ..... ...... .. ..... ..... ... .. ......... ........ ...... .... .... ... .... .. .... .... .... .... (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A redação atual não permite que o imposto corporativo pago
pela coligada no exterior seja aproveitado no Brasil, como crédito.
Isso leva a uma dupla tributação da mesma renda , já que o lucro da
coligada é tributado uma vez no exterior, e outra no Brasil.
Por exemplo, suponha-se uma coligada que teve lucro de $
100, e pagou $ 20 de imposto de renda no exterior. O lucro líquido
de$ 80 será tributado novamente no Brasil, na alíquota de 34% (ou
40% , se a investidora for um banco), sem que os $ 20 pagos no
exterior sejam aproveitados como crédito.
Com isso, o lucro efetivamente disponível para a investidora no
Brasil será de apenas $ 52,8, e terá havido uma tributação efetiva
47,2%.
A sistemática do artigo 87 seria mantida para os instrumentos
mantidos a custo, nos quais, de fato, a matriz brasileira não dispõe
de informações suficientes em relação a sua investida que lhe
permita aproveitar o crédito de imposto corporativo no exterior.
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TEXTO I J USTIFICAÇAO

Inclua-se onde couber:
Art. . As empresas titula res de projetos aprovados pelas
extintas Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), beneficiárias de
recursos incentivados sob a forma de debêntures, conversíveis ou nãoconversíveis, subscritas em favor do Fundo de Investimentos do Nordeste
(FINOR) ou do Fundo de Investimentos da Amazônia (FINAM ), relativamente
às debêntures vencidas e vincendas até a data de publicação desta lei ,
poderão, dispensados os juros moratórios e multas previstos nas respectivas
escrituras de emissão:
- quitar, total ou parcialmente o saldo atualizado das
debêntures vencidas e vincendas, com encargos de situação de normalidade,
em moeda corrente do país, com redução de 30% (trinta por cento) sobre o
montante de pagamento à vista, ou redução de 15%( quinze por cento) sobre o
montante parcelado no prazo máximo de 1O anos, não podendo a parcela
inicial ser inferior a 5%(cinco por cento);
li - quitar total ou parcialmente o montante dos encargos
contratuais incorporados ao saldo devedor, considerado em situação de
normalidade, mediante a utilização de Precatórios Federais, Créditos Fiscais
junto a RFB passíveis de restituição, Títulos da Dívida Agrária - TOA ou de
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outros títulos de créditos não prescritos de responsabilidade do Banco Central
do Brasil ou do Tesouro Nacional, próprios ou de terceiros, tomando por base
os respectivos valores atualizados até o mês anterior ao da data de
formalização da repactuação ;
111 - converter em ações preferenciais nominativas, total
ou parcialmente, o saldo devedor inadimplido e o vincendo, atualizado com
encargos de situação de normalidade;
IV - renegociar, total ou parcialmente, o saldo devedor
inadimplido e o vincendo, apurado com encargos de situação de normalidade,
mediante a emissão de novas debêntures não conversíveis, com prazo de
carência e de amortização máximos de dois e dez anos, respectivamente,
conforme capacidade de pagamento de cada empresa , aplicando-se a taxa de
juros praticada pelos Fundos Constitucionais FNE e FNA, na ocasião da
formalização do novo contrato.

§ 1° As disposições estabelecidas neste artigo não se
aplicam

às

empresas

que,

durante

a

execução

de

seus

projetos,

comprovadamente apresentaram desvios ou fraudes na aplicação dos recursos
incentivados.

§ 2° As empresas poderão se utilizar, a seu critério, de
uma ou mais das alternativas elencadas no caput deste artigo, desde que
procedam à total regularização dos respectivos débitos vencidos junto aos
Fundos credores.
Art. .. Aplica-se, no que couber, o disposto no art. 1° ao
Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (FUNRES) e
ao

Grupo Executivo para

Recuperação

Econômica do Espírito Santo

(GERES)."

JUSTIFICAÇÃO
A política de incentivos fiscais e creditícios à iniciativa
privada nas regiões Norte e Nordeste do Brasil foi instituída pelo Governo
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Federal há cerca de 60 anos, com o objetivo de estimular e atrair investimentos
produtivos,

possibilitando a redução das disparidades socioeconômicas

historicamente verificadas entre citadas regiões e as Regiões Sul e Sudeste.
Nesse

mister,

fo ram

instituídos

vários

organismos

regionais , como o BNB e a SUDENE, no Nordeste, e o BASA, a SUDAM e a
SUFRAMA, no Norte. No âmbito da SUDAM e da SUDENE , fo ram criados
programas especiais de fomento aos setores agropecuário e industrial, de
modo a suprir a reduzida taxa de poupança interna e compensar as
desvantagens locacionais dos empreendimentos que se instalassem naquelas
áreas.
Particularmente merece enfoque especial o mecanismo
de participação acionária no capital das empresas titulares dos projetos
beneficiários desses recursos incentivados. Originários da renúncia fisca l de
parte do imposto de renda devido pelas pessoas j urídicas em todo o território
nacional, a dedução opcional era convertida em investimento acionário a favor
da empresa contribuinte optante dessa modalidade.
Referido mecanismo sofreu várias alterações ao longo do
tempo, sendo uma das mais relevantes a ocorrida em 1974, através do Dec.
Lei

n° 1.376/74,

quando foi

instituída

a sistemática dos

Fundos de

Investimentos Regionais, denominados de FINAM e FINOR , com atuação nas
regiões Norte e Nordeste, respectivamente, alterada pelo Decreto-Lei n°
2.304/86. Entretanto, este mecanismo de fomento sofreu modificação radical
em 1991 , com a edição da Lei n° 8.1 67/91 , regulamentada pelo Decreto n°
101/91,

tornando

compulsória

a

aplicação

dos

recursos

incentivados

exclusivamente sob a forma de debêntures conversíveis e não conversíveis.
Posteriormente, a Lei n° 8.167 foi modificada pela Lei n° 9.808/99 e pelas MPs
n os

2.058/2000 e 2.119-14/2001 .
Este novo formato foi imposto a todos os projetos

anteriormente aprovados pela SUDAM e SUDENE sob a égide da legislação
anterior, desvirtuando sua concepção original. As empresas beneficiárias que
não pretendessem aderir ao novo regime teriam seus projetos cancelados,
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independentemente do estágio em que se encontrassem, em frontal ofensa ao
direito adquirido.
Nessa nova sistemática, regulamentada internamente
pela Resolução SUDAM n° 7.077, de 16/08/1991, e pela Portaria SUDENE n°
855, de 15/12/1994, a cada liberação de recursos, a empresa beneficiária
emitia as debêntures correspondentes, parte delas conversíveis em ações
quando seu projeto fosse declarado concluído, subordinando-se, porém , à
incidência de juros desde a data de sua emissão.
Ocorreram,

desde

então,

duas

comprometedoras

incongruências: de um lado, os recursos previstos nos cronogramas financeiros
dos projetos eram liberados com acentuado e habitual atraso, em contrapartida
aos prévios aportes de recursos próprios dos controladores, sem que estes
merecessem qualquer tipo de atualização monetária; de outro, os recursos
incentivados, sob a forma de debêntures, passaram a sofrer a incidência de
juros desde sua emissão ou liberação. É de fácil compreensão as distorções
acarretadas por aqueles perversos e equivocados procedimentos ao longo do
efetivo período de implantação dos projetos , não inferior a cinco anos, fato
agravado pela economia vivenciando elevado nível de inflação.
Ademais, há de considerar-se, ainda, a má prática
adotada pelos então gestores do FINAM e do FINOR, em decorrência da
insuficiência dos recursos disponíveis em relação ao montante demandado
pelos empreendimentos aprovados , ou seja , a de negociar a prematura
emissão do Certificado de Empreendimento Implantado - CEI , em troca da
liberação de alguma parcela de recursos incentivados, já recomendada em
nível de fiscalização físico-contábil, mas normalmente de valor inferior ao
requerido pelo projeto .
É evidente que referidas distorções comprometeram a
estabilidade financeira e operacional das empresas incentivadas, afetando
significativamente sua capacidade de pagamento e resultando na generalizada
inadimplência quando do vencimento das debêntures emitidas, então com valor
bastante acrescido pela acumulação dos juros ao longo dos anos.
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Consoante informações emanadas do Ministério da
Integração Nacional, existem atualmente 1. 180 empresas beneficiárias de
incentivos em situação de irregularidade junto aos fundos FINAM e FINOR,
cujo passivo, representado por debêntures, conforme balanços em 31.12.2013
dos Bancos operadores BASA e BNB , é da ordem de R$ 23,5 bilhões , parte
dos

quais

poderá

ser

recuperável,

desde

que

oferecidas condições

excepcionais compatíveis. Caso contrário, em prevalecendo as condições
contratuais firmadas nas escrituras de emissão daqueles títulos, referida dívida
permanecerá impagável, em face da incapacidade das empresas de liquidá-la.
Para ilustrar referido cenário, são apresentados a seguir
os dados relativos ao FINAM e ao FINOR, operados pelo Banco da Amazônia e
pelo Banco do Nordeste do Brasil:
FINAM
• Número total de projetos beneficiários de recursos
do fundo:
• Número total de empresas emissoras de debêntures:
• Número total de empresas inadimplentes junto ao
fundo: 668
• Valor atualizado das debêntures vencidas: R$ 6,3
bilhões
• Índice de inadimplência:
FINOR:
• Número total de projetos beneficiários de recursos
do fundo: 1.120
• Número total de empresas beneficiárias emissoras
de debêntures: 519
• Número total de empresas inadimplentes junto ao
fundo: 512

Junho de 2015

Junho de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

• Índice de inadimplência: 99%
• Valor atualizado das debêntures vencidas (em
31.12.2013) R$17,2 bilhões
Observa-se, pela abrangência da inadimplência, que o
problema tem origem na perversa sistemática operacional adotada na forma de
concessão dos incentivos. Há de se convir que sua magnitude é por demais
significativa para continuar seguindo sem uma solução adequada, "status quo"
que não interessa a nenhuma das partes, conforme se justifica adiante:
a)

Não interessa aos fundos FINAM e FINOR manter

tão elevada soma de recursos contabilizada como prejuízo, mormente face à
real possibilidade de recuperar parte dela e realimentar suas disponibilidades e
ampliar suas operações;
b)

Igualmente, não interessa aos Bancos Operadores

BASA e BNB apresentarem balanços negativos em suas carteiras relativas aos
respectivos Fundos geridos;
c)

Muito menos às empresas beneficiárias interessa a

manutenção de suas inadimplências, haja vista que se encontram inscritas no
CADIN e acionadas judicialmente pelos Bancos operadores, permanecendo
consequentemente impedidas de contratarem operações de crédito j unto à
rede de bancos oficiais para expansão de suas atividades produtivas;
d)

Tampouco interessa ao Ministério da Integração

Nacional, responsável maior pelas políticas de desenvolvimento regional e ao
qual estão subordinadas a SUDAM , a SUDENE, o BASA e o BNB , manter
"engessadas" centenas de empresas produtivas e viáveis, prejudicadas que
foram pelas distorções já mencionadas, inviabilizando a recuperação de
recursos de remoto retorno, quando poderia reintegrá-los ao sistema.
Cabe observar, por oportuno, que grandes avanços foram
registrados nas Regiões Norte e Nordeste em decorrência desta e de outras
políticas regionais de desenvolvimento, a exemplo da redução das taxas de
analfabetismo, morta lidade infantil, natalidade e desemprego, seguidas da
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elevação da renda "per capita" e do padrão de vida das populações residentes
nas regiões incentivadas.
Entretanto, apesar do esforço envidado ao longo de mais
de meio século, a renda per capita das regiões incentivadas continua defasada
em relação à média nacional. No caso específico da Região Nordeste, por
exemplo, ela tem-se mantido relativamente inalterada , nos últimos 50 anos,
correspondendo a cerca de 50% da média nacional.
Referida

constatação ,

em

respeito

aos

preceitos

constitucionais estatuídos no art. 43, § 2°, inciso 11 , e art. 151 , inciso I, impõe a
necessidade da continuidade das políticas de concessão de incentivos fiscais e
creditícios às regiões menos desenvolvidas do país , justificando, inclusive, a
adoção de normas especiais de correção das distorções incorridas.
Face ao exposto, requeremos a aceitação da presente
Emenda, haj a vista sua relevância e benefícios para as economias das
Regiões Norte e Nordeste, a exemplo das recentes medidas para renegociação
de débitos com os Fundos Constitucionais.

ASSINATURA
DEPUTADO MANOEL JUNIOR
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TEXTO I J USTIFICAÇAO

Inclua-se onde couber:

Art. 1° Os artigos 2°, 58-C, 58-J, 58-M, 58-N, 58-0, 67,
69 e 76 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 , passam a
vigorar com as seguintes
alterações:

§10 ........ ........................................ .................................. .

IX- no inciso 11 do art. 58-C desta Lei, no caso de venda
das bebidas mencionadas no art. 58-A desta Lei,
quando efetuada por pessoa jurídica optante pelo
regime especial instituído pelo art. 58-J desta Lei;

Art. 58-C ....................................................................

11 - mediante a aplicação das alíquotas da Contribuição
para o PIS!Pasep e da Cofins de 2,5% (dois inteiros e
cinco décimos por cento) e 11,9% (onze inteiros e nove
décimos por cento), respectivamente.
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Art. 58-.J A pessoa jurídica que industrializa ou importa
os produtos de que trata o art. 58-A desta Lei poderá
optar por regime especial de tribulação, no qual a
Contribuição para o PIS/Pasep, a Cofins e o IPI serão
apurados por meio de alíquotas específicas, expressas
em reais por litro, correspondentes ao resultado da
multiplicação dos valores de referência constantes do
Anexo Único desta lei, pelos fatores de distanciamento
entre marcas a serem divulgados pelo Poder Executivo.

§10
§20 ..
§30 ...
§4° Decorrido o prazo mínimo de 12 meses do último
reajuste, os valores de referência indicados no Anexo
Único poderão ser reajustados linearmente pelo Poder
Executivo não excedendo ao índice acumulado de
inflação dos últimos doze meses divulgado por
instituição de notória especialização, observadas as
condições de mercado e políticas governamentais.
§ 5o Os fatores de distanciamento entre marcas
corresponderão ao resultado da divisão do preço de
venda a varejo de cada marca comercial pela média
geral dos preços de venda a varejo do mercado.
§ 6° A média geral dos preços de venda a varejo do
mercado corresponderá ao valor da média ponderada
dos preços de venda a varejo das marcas de maior
volume de produção que componham, no mínimo, 85%
(oitenta e cinco por cento) do volume de produção total
nacional, conforme apurado por meio dos equipamentos
de que trata o art. 58-T do ano-calendário anterior.
§7" O Poder Executivo poderá atualizar os fatores de
distanciamento entre marcas, em periodicidade não
inferior a três anos, observado o resultado da divisão do
preço de venda a varejo de cada marca comercial pela
média geral dos preços de venda a varejo praticados no
mercado, conforme descrição de embalagem constante
do Anexo Único desta Lei.
§8° A atualização dos fatores de distanciamento entre as
marcas poderá ser feita com base em pesquisa
realizada por instituição de notória reputação
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encomendada por Pessoa Jurídica optante pelo
Especial de Tributação ou por entidade
represente, mediante termo de compromisso
pelo encomendante com a anuência da Receita
do Brasil, na forma do regulamento.

Sexta-feira 19

Regime
que a
firmado
Federal

§10
§11
§ 12

§ 13

§ 14

§ 15

§ 16
§ 17 Fica concedida redução para as pessoas jurídicas
que fabricam os produtos classificados na TIPI sob os
números 2202.10.00 e 2106.90.10 Ex 02, cujo volume
de produção anual não exceda 40 (quarenta) milhões de
litros com base na leitura acumulada dos últimos 12
(doze) meses do SICOBE, a ser aplicada conforme a
tabela escalonada constante no Anexo Único desta lei
sobre os valores de referência indicados no mesmo
anexo, desde que tais pessoas jurídicas tenham
instalado em seus estabelecimentos equipamentos
contadores de produção de que trata o art. 58-T desta
lei.
§18. A permanência da pessoa jurídica no regime
especial de tributação previsto no caput está
condicionada à manutenção dos postos de trabalho
existentes no ano-calendário anterior à opção, exceto no
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caso de caso fortuito, força maior ou ocorrência de fato
que venha alterar substancialmente a situação
econômico-financeira da optante ou reestruturação
societária.
§ 19. O reajuste dos valores de referência previsto no
§4° bem como a atualização dos fatores de
distanciamento entre marcas prevista nos §§r e
deste artigo, serão divulgados por ato do Poder
Executivo, vigorando a partir do primeiro dia do segundo
mês subsequente ao da publicação no Diário Oficial da
União.

ao

§ 20. No caso das embalagens destinadas a consumo
familiar para bebidas não-alcoólicas (PET e REFPET),
os valores de referência expressos no Anexo Único
consideram a redução de 25% (vinte e cinco por cento)
em relação à carga tributária vigente em 1 o de julho de
2014 para tais embalagens.

Art. 58-M.
Para os efeitos do regime especial as
alíquotas específicas das contribuições e do imposto
aplicam-se às pessoas jurídicas referidas no art. 58-A
também na operação de revenda dos produtos nele
relacionados, admitido, neste caso, o crédito dos valores
cobrados nas respectivas aquisições.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplicase às operações de revenda promovidas por
estabelecimento da pessoa jurídica ou firma coligada,
controlada ou controladora ou interligada, mediante
opção a ser exercida nos termos e condições definidos
pela Secretaria da Receita Federal.

Art. 58-N .............................................. .
I - uma única vez sobre os produtos nacionais na saída
do estabelecimento industrial, observado o disposto no
parágrafo 1 o; e

§1 ° Quando a industrialização se der por encomenda, o
imposto será devido na saída do estabelecimento que
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industrializar os produtos, observado o disposto no
parágrafo único do art. 58-A desta Lei.
§2° O regime especial de que trata este artigo exclui a
aplicação das regras de suspensão do IPI a partir da
data de publicação desta lei.

Art

58-

o ..................................................................................... .
§20 ...... .. .... .. ... ...... ..... .... ............ .......... .. ............ ......... ..... .. .

11 - anterior ao de início de vigência da alteração da
alíquota específica pelo Poder Executivo, hipótese em
que a produção de efeito dar-se-á a partir do primeiro
dia do mês de início de vigência da citada alteração.

§5° No ano-calendário de 2014, a opção de que trata o
caput deste artigo poderá ser exercida até o último dia
útil do mês de dezembro, produzindo efeito a partir de lo
de janeiro de 2015.

§ a o Fica reaberto o prazo da opção referida no caput

deste artigo até o dia 30 de junho de 2015, hipótese em
que alcançará os fatos geradores ocorridos a partir de 1 o
de j aneiro do mesmo ano.
Art. 67........ .................. ... .......... .... ....... .
§ 1o Na hipótese prevista neste artigo, a base de cálculo

do Imposto de Importação será arbitrada em valor
equivalente à média dos valores por quilograma das
mercadorias importadas a título definitivo, pela mesma
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via de transporte internacional, constantes de
declarações registradas no semestre anterior, incluídas
as despesas de frete e seguro internacionais, nos
termos, limites e condições disciplinados pelo Poder
Executivo.

Art. 69 .................................................. .
§ 3° Quando aplicada sobre a exportação, a multa
prevista neste artigo
incidirá sobre o preço normal definido no art. 2° do
Decreto-lei no 1.578, de 11 de outubro de 1977.
Art. 76 ........... .................................................................. . .

§1 0

(FALTA A CONTINUAÇÃO) "

Art. 2° O artigo 2° da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, passa a vigorar com a seguinte alteração:
"Art 2°
§ 10
IX- no inciso 11 do art. 58-C da Lei no 1O. 833, de 29
de dezembro de 2003, no caso de venda das
bebidas mencionadas no art. 58-A da mesma Lei,
quando efetuada por pessoa jurídica optante pelo
regime especial instituído pelo art. 58-J da
mencionada Lei;" (NR)
Art. 3° Ficam revogados os artigos 58-L, 58-P, 58-Q e 58-V
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor após a sua publicação e a
respectiva publicação pelo Poder Executivo dos fatores de
distanciamento entre marcas previstos no caput do art. 58- J desta
Lei.
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Parágrafo único. Até a regulamentação de que trata o
caput, permanecem em vigor, para as pessoas jurídicas optantes
do regime especial de tributação previsto no art. 58-J da Lei no
10.833/2003, as tabelas vigentes em 1 o de julho de 2014.

JUSTIFICAÇÃO
Há um consenso estabelecido de que o atual modelo de tributação aplicável ao
setor de bebidas previsto na Lei 10.833 de 2003 atingiu seu limite , sendo
fundamental seu pronto aperfeiçoamento. A alteração proposta introduz
avanços importantes e necessários para a manutenção dos investimentos do
setor, criando condições para uma simplificação do processo de apuração e
recolhimento de tributos, sem provocar queda na arrecadação. Consta da
proposta também a obrigatoriedade de se manter os altos níveis de empregos
atuais das empresas do setor para se optar pelo modelo ora previsto.
Importante observar que as alterações aqui propostas preservam os avanços
da legislação anterior, ta is quais (i) o combate à informalidade (por meio do
Sicobe - Sistema Contador de Bebidas - e por não permitir planejamento
tributário, subfatu ramentos e triangulações) e (ii) a justiça tributária , com
tratamento distinto entre grandes e pequenos.
A proposta , portanto, responde a um consenso de que o modelo atual de
tributação do setor de bebidas precisa ser revisto a fim de garantir a
manutenção de investimentos e aumento de empregabilidade do setor, sem
gerar renúncia ou queda de arrecadação. Mais importante, ficam mantidos os
avanços da legislação anterior, conforme acima mencionado.
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T EXT O I J UST IFICA ÇAO

Inclua-se na Medida Provisória em epígrafe o seguinte art. ,
renumerando-se os artigos subsequentes:
Art. xxx A Lei n° 9.826, de 23 de agosto de 1999, passa a vigorar
com o artigo 1°-A, nos seguintes termos:
"Art. 1°-A. Os empreendimentos industriais referidos no art. 1° poderão
apurar crédito presumido do IPI , como ressarcimento das contribuições
de que tratam as Leis Complementares n°S 7, de 7 de setembro de
1970; 8, de 3 de dezembro de 1970; e 70, de 30 de dezembro de 1991 ,
no montante do valor das contribuições devidas, em cada mês,
decorrente das vendas no mercado interno, multiplicado por:
I - 2 (dois), no período de 1° de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de
2015;
li - 1,9 (um inteiro e nove décimos), no período de 1° de janeiro de
2016 a 31 de dezembro de 2016;
111 - 1,8 (um inteiro e oito décimos), no período de 1° de janeiro de 2017
a 31 de dezembro de 2017;
IV - 1,7 (um inteiro e sete décimos), no período de 1° de janeiro de
2018 a 31 de dezembro de 2018; e
V - 1,5 (um inteiro e cinco décimos), no período de 1° de janeiro de
2019 a 31 de dezembro de 2019.
§ 1° No caso de empresa sujeita ao regime de apuração nãocumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, o
montante do crédito presumido de que trata o caput deste artigo será
calculado com base no valor das contribuições efetivamente devidas,
em cada mês, decorrentes das vendas no mercado interno,
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considerando-se os débitos e os créditos referentes a essas operações
de venda.
§ 2° Para os efeitos do § 1°, o contribuinte deverá apurar
separadamente os créditos decorrentes dos custos, despesas e
encargos vinculados às receitas auferidas com a venda no mercado
interno e os créditos decorrentes dos custos, despesas e encargos
vinculados às receitas de exportações , observados os métodos de
apropriação de créditos previstos nos §§ 8° e 9° do art. 3° da Lei n°
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos §§ 8° e 9° do art. 3° da Lei
n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3° Para apuração do valor da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS devidas na forma do § 1°, devem ser utilizados os créditos
decorrentes da importação e da aquisição de insumos no mercado
interno.
§ 4° O benefício de que trata este artigo fica condicionado à realização
de investimentos:
I - no valor mínimo de R$ 1.250.000.000,00 (um bilhão e duzentos e
cinquenta milhões de reais) na região, incluindo pesquisa,
desenvolvimento e inovação tecnológica , até 31 de dezembro de 2019;

e
11 - em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica na região,
inclusive na área de engenharia automotiva, correspondentes a, no
mínimo, 10% (dez por cento) do valor do crédito presumido apurado.
§ 5° A empresa perderá o benefício de que trata este artigo caso não
comprove para o Ministério da Ciência e Tecnologia a realização dos
investimentos previstos no § 4°, na forma estabelecida em
regulamento."

JUSTIFICAÇÃO
No intuito de aprimorar o debate sobre a matéria, apresentamos
a presente contribuição que representa importante demanda social.
ASSINATURA
DEPUTADO MANOEL JUNIOR
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T EXTO I J USTIFICAÇAO

Inclua-se onde couber:
Art. A substituição de participações societárias em decorrência de
operações de reorganizações societárias , como cisão, fusão,
incorporação de sociedades e de ações ou quotas, não implica
apuração de ganho de capital por não ter natureza de operação
que importe alienação ou transferência de que tratam o art. 3° da
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e o § 2° do art. 23 da Lei
n' 9.249, de 26 de dezembro de 1995, respectivamente,
mantendo a pessoa física o mesmo custo de aquisição das
participações originárias para as participações recebidas em
substituição, independentemente do valor pelo qual as
participações originárias ingressaram no patrimônio da pessoa
jurídica, observadas as normas da legislação societária. (IR)
Art. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, observado,
quanto ao art._ , o disposto no inciso I do art. 106 da Lei 5.172 , de
25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), exceto:
...... ...... ... .. .. .... ... .. . (NR)

JUSTIFICAÇÃO

Objetivando estimular a capitalização das empresas
nacionais, mediante aporte de bens de pessoas físicas ao capital
da pessoa jurídica , foi editado o art. 23 da Lei no 9.429 , de 1995,
mediante o qual a tributação do ganho de capital somente
ocorrerá no caso de a pessoa física optar por atribuir às
participações recebidas o valor pelo qual os bens apertados
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foram registrados no património da pessoa jurídica e desde que
superior ao daqueles bens.
Referido dispositivo legal também estimulou as
reorganizações societárias, por incluir, dentre os bens passíveis
de aporte pela pessoa física , participações societárias de sua
propriedade. Assim , a manutenção do mesmo valor das
participações originárias para as participações recebidas pela
integralização caracteriza mera permuta, sem qualquer acréscimo
patrimonial, sequer caracterizando fato gerador do imposto de
renda .
Nesse sentido, convém tornar claro e expresso que
tais operações não se subordinam às regras de apuração do
ganho de capital, afastando-se, por conseguinte, a aplicação das
normas contidas no art. 3° da Lei no 7.713, de 1988, e no§ 2° do
art. 23 da Lei no 9 .249 , de 1995, mas desde que atendidos os
requisitos da Lei Societária, especialmente quanto à justa e
correta avaliação dos bens e direitos apertados ao capital da
pessoa jurídica, motivo pelo qual se faz necessária a inclusão de
dispositivo interpretativo, como forma de atribuir efetividade às
normas legais vigentes, aos seus pressupostos legais e, em
especial , a segurança jurídica.

ASSINATURA
DEPUTADO MANOEL JUNIOR
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TEXTO I JUSTI FICAÇAO

Inclua-se onde couber:
Art. . As empresas titulares de projetos aprovados pelas
extintas Superintendê ncia do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), beneficiárias de
recursos incentivados sob a forma de debêntures, conversíveis ou nãoconversíveis , subscritas em favor do Fundo de Investimentos do Nordeste
(FINOR) ou do Fundo de Investimentos da Amazônia (FINAM), relativamente
ás debêntures vencidas e vincendas até a data de publicação desta lei ,
poderão, dispensados os juros moratórios e multas previstos nas respectivas
escrituras de emissão:
I - quitar, total ou parcialmente o saldo atualizado das
debêntures vencidas e vincendas, com encargos de situação de normalidade,
em moeda corrente do país, com redução de 30% (trinta por cento) sobre o
montante de pagamento à vista, ou redução de 15%( quinze por cento) sobre o
montante parcelado no prazo máximo de 1O anos, não podendo a parcela
inicial ser inferior a 5%(cinco por cento);
li - quitar total ou parcialmente o montante dos encargos
contratuais incorporados ao saldo devedor, considerado em situação de
normalidade, mediante a utilização de Precatórios Federais, Créditos Fiscais
junto a RFB passíveis de restituição, Títulos da Dívida Agrária - TOA ou de
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outros títulos de créditos não prescritos de responsabilidade do Banco Central
do Brasil ou do Tesouro Nacional, próprios ou de terceiros, tomando por base
os respectivos valores atualizados até o mês anterior ao da data de
formalização da repactuação ,
111 -

converter em ações preferenciais nominativas, total

ou parcialmente, o saldo devedor inadimplido e o vincendo, atualizado com
encargos de situação de normalidade;
IV - renegociar, total ou parcialmente, o saldo devedor
inadimplido e o vincendo, apurado com encargos de situação de normalidade,
mediante a emissão de novas debêntures não conversíveis, com prazo de
carência e de amortização máximos de dois e dez anos, respectivamente,
conforme capacidade de pagamento de cada empresa , aplicando-se a taxa de
juros praticada pelos Fundos Constitucionais FNE e FNA, na ocasião da
formalização do novo contrato.

§ 1° As disposições estabelecidas neste artigo não se
aplicam

ás

empresas

que,

durante

a

execução

de

seus

projetos,

comprovadamente apresentaram desvios ou fraudes na aplicação dos recursos
incentivados.

§ 2° As empresas poderão se utilizar, a seu critério, de
uma ou mais das alternativas elencadas no caput deste artigo, desde que
procedam á total regularização dos respectivos débitos vencidos junto aos
Fundos credores.
Art. .. Aplica-se, no que couber, o disposto no art. 1° ao
Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (FUNRES) e
ao

Grupo Executivo para

(GERES)."

Recuperação

Econômica do Espírito Santo
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JUSTIFICAÇÃO
A política de incentivos fiscais e creditícios à iniciativa
privada nas regiões Norte e Nordeste do Brasil foi instituída pelo Governo
Federal há cerca de 60 anos, com o objetivo de estimular e atrair investimentos
produtivos, possibilitando a redução das disparidades socioeconômicas
historicamente verificadas entre citadas regiões e as Regiões Sul e Sudeste.
Nesse

mister, fo ram

instituídos

vários

organismos

regionais , como o BNB e a SUDENE, no Nordeste, e o BASA, a SUDAM e a
SUFRAMA, no Norte. No âmbito da SUDAM e da SUDENE, foram criados
programas especiais de fomento aos setores agropecuário e industrial, de
modo a suprir a reduzida taxa de poupança interna e compensar as
desvantagens locacionais dos empreendimentos que se instalassem naquelas
áreas .
Particularmente merece enfoque especial o mecanismo
de participação acionária no capital das empresas titulares dos projetos
beneficiários desses recursos incentivados. Originários da renúncia fis cal de
parte do imposto de renda devido pelas pessoas j urídicas em todo o território
nacional, a dedução opcional era convertida em investimento acionário a favor
da empresa contribuinte optante dessa modalidade.
Referido mecanismo sofreu várias alterações ao longo do
tempo, sendo uma das mais relevantes a ocorrida em 1974, através do Dec.
Lei

n° 1.376/74, quando foi

instituída

a sistemática dos

Fundos de

Investimentos Regionais, denominados de FINAM e FINOR , com atuação nas
regiões Norte e Nordeste, respectivamente, alterada pelo Decreto-Lei n°
2.304/86. Entretanto, e ste mecanismo de fomento sofreu modificação radi cal
em 1991 , com a edição da Lei n° 8.167/91, regulamentada pelo Decreto n°
101/91 , tornando

compulsória

a

aplicação

dos

recursos

incentivados

exclusivamente sob a form a de debêntures conversíveis e não conversíveis.
Posteriormente, a Lei n° 8.167 foi modificada pela Lei n° 9.808/99 e pelas MPs
nos 2. 058/2000 e 2.119-14/2001 .

Este novo formato foi imposto a todos os projetos
anteriormente aprovados pela SUDAM e SUDENE sob a égide da legislação
anterior, desvirtuando sua concepção original. As empresas beneficiárias que
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não pretendessem aderir ao novo regime teriam seus projetos cancelados,
independentemente do estágio em que se encontrassem, em frontal ofensa ao
direito adquirido.
Nessa nova sistemática, regulamentada internamente
pela Resolução SUDAM n° 7.077, de 16/08/1991 , e pela Portaria SU DENE n°
855, de 15/12/1994, a cada liberação de recursos, a empresa beneficiária
emitia as debêntures correspondentes, parte delas conversíveis em ações
quando seu projeto fosse declarado concluído, subordinando-se, porém, á
incidência de juros desde a data de sua emissão.
Ocorreram,

desde

então,

duas

comprometedoras

incongruências: de um lado, os recursos previstos nos cronogramas financeiros
dos projetos eram liberados com acentuado e habitual atraso, em contrapartida
aos prévios aportes de recursos próprios dos controladores, sem que estes
merecessem qualquer tipo de atualização monetária; de outro, os recursos
incentivados, sob a forma de debêntures, passaram a sofrer a incidência de
juros desde sua emissão ou liberação. É de fácil compreensão as distorções
acarretadas por aqueles perversos e equivocados procedimentos ao longo do
efetivo período de implantação dos projetos, não inferior a cinco anos, fato
agravado pela economia vivenciando elevado nível de inflação.
Ademais , há de considerar-se, ainda , a má prática
adotada pelos então gestores do FINAM e do FINOR , em decorrência da
insuficiência dos recu rsos disponíveis em relação ao montante demandado
pelos empreendimentos aprovados, ou seja, a de negociar a prematura
emissão do Certificado de Empreendimento Implantado - CEI, em troca da
liberação de alguma parcela de recursos incentivados , já recomendada em
nível de fiscalização físico-contábil, mas normalmente de valor inferior ao
requerido pelo projeto.
É evidente que referidas distorções comprometeram a
estabilidade financeira e operacional das empresas incentivadas , afetando
significativamente sua capacidade de pagamento e resultando na generalizada
inadimplência quando do vencimento das debêntures emitidas, então com valor
bastante acrescido pela acumulação dos juros ao longo dos anos.
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Consoante informações emanadas do Ministério da
Integração Nacional, existem atualmente 1.180 empresas beneficiárias de
incentivos em situação de irregularidade junto aos fundos FINAM e FINOR,
cujo passivo, representado por debêntures, conforme balanços em 31 .12.2013
dos Bancos operadores BASA e BNB , é da ordem de R$ 23,5 bilhões , parte
dos

quais

poderá

ser

recuperável,

desde

que

oferecidas condições

excepcionais compatíveis. Caso contrário, em prevalecendo as condições
contratuais firmadas nas escrituras de emissão daqueles títulos, referida dívida
permanecerá impagável, em face da incapacidade das empresas de liquidá-la.
Para ilustrar referido cenário, são apresentados a seguir
os dados relativos ao FINAM e ao FINOR, operados pelo Banco da Amazônia e
pelo Banco do Nordeste do Brasil:
FINAM
• Número total de projetos beneficiários de recursos
do fundo:
• Número total de empresas emissoras de debêntures:
• Número total de empresas inadimplentes junto ao
fundo: 668
• Valor atualizado das debêntures vencidas: R$ 6,3
bilhões
• Índice de inadimplência:
FINOR :
• Número total de projetos beneficiários de recursos
do fundo: 1.120
• Número total de empresas beneficiárias emissoras
de debêntures: 519
• Número total de empresas inadimplentes j unto ao
fundo: 51 2
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• Índice de inadimplência: 99%
• Valor atualizado das debêntures vencidas (em
31 .12.2013) R$ 17,2 bilhões
Observa-se, pela abrangência da inadimplência , que o
problema tem origem na perversa sistemática operacional adotada na fo rma de
concessão dos incentivos. Há de se convir que sua magnitude é por demais
significativa para continuar seguindo sem uma solução adequada, "status quo"
que não interessa a nenhuma das partes, conforme se justifica adiante:
a)

Não interessa aos fundos FINAM e FINOR manter

tão elevada soma de recursos contabilizada como prejuízo, mormente face à
real possibilidade de recuperar parte dela e realimentar suas disponibilidades e
ampliar suas operações;
b)

Igualmente, não interessa aos Bancos Operadores

BASA e BNB apresentarem balanços negativos em suas carteiras relativas aos
respectivos Fundos geridos;
c)

Muito menos às empresas beneficiárias interessa a

manutenção de suas inadimplências, haja vista que se encontram inscritas no
CADIN e acionadas judicialmente pelos Bancos operadores, permanecendo
consequentemente impedidas de contratarem operações de crédito j unto à
rede de bancos oficiais para expansão de suas atividades produtivas;
d)

Tampouco interessa ao Ministério da Integração

Nacional, responsável maior pelas políticas de de senvolvimento regional e ao
qual estão subordinadas a SUDAM , a SUDENE, o BASA e o BNB , manter
"engessadas" centenas de empresas produtivas e viáveis, prejudicadas que
foram pelas distorções já mencionadas, inviabilizando a recuperação de
recursos de remoto retorno, quando poderia reintegrá-los ao sistema.
Cabe observar, por oportuno, que grandes avanços foram
registrados nas Regiões Norte e Nordeste em decorrência desta e de outras
políticas regionais de desenvolvimento, a exemplo da redução das taxas de
analfabetismo, morta lidade infantil, natalidade e desemprego, seguidas da
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elevação da renda "per capita" e do padrão de vida das populações residentes
nas regiões incentivadas.
Entretanto, apesar do esforço envidado ao longo de mais
de meio século, a renda per capita das regiões incentivadas continua defasada
em relação à média nacional. No caso específico da Região Nordeste, por
exemplo, ela tem-se mantido relativamente inalterada , nos últimos 50 anos,
correspondendo a cerca de 50% da média nacional.
Referida

constatação,

em

respeito

aos

preceitos

constitucionais estatuídos no art. 43, § 2°, inciso 11 , e art. 151 , inciso I, impõe a
necessidade da continuidade das políticas de concessão de incentivos fiscais e
creditícios às regiões menos desenvolvidas do país, justificando, inclusive, a
adoção de normas especiais de correção das distorções incorridas.
Face ao exposto, requeremos a aceitação da presente
Emenda, haj a vista sua relevância e benefícios para as economias das
Regiões Norte e Nordeste, a exemplo das recentes medidas para renegociação
de débitos com os Fundos Constitucionais.

ASSINATURA
DEPUTADO MANOEL JUNIOR
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TEXTO I JUSTIFICA ÃO
Inclua-se onde couber:
Art. X É permitida a participação direta ou indireta , inclusive controle, de
empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos seguintes casos:
I -doações de organismos internacionais vinculados à Organização das
Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e
empréstimos;
11 - pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar:

a)

hospital geral, inclusive filantrópico, hospital

especial izado, policlínica, clínica geral e clínica especializada ; e
b)

ações e pesquisas de planejamento fam iliar.

111- serviços de saúde mantidos , sem fina lidade lucrativa , por empresas, para
atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a
seguridade social ; e
IV- demais casos previstos em legislação específica.
Art. Y Na qual idade de ações e serviços de saúde, as atividades de apoio à
assistência à saúde são aquelas desenvolvidas pelos laboratórios de genética
humana, produção e fornecimento de medicamentos e produtos para saúde,
laboratórios de anàlises clínicas, anatomia patológica e de diagnóstico por imagem e
são livres à participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros.

JUSTIFICAÇÃO
No intuito de aprimorar o debate sobre a matéria, apresentamos uma
importante demanda da sociedade. Ante o exposto, solicito apoio dos nobres pares
na aprovação desta emenda.
ASSINATURA
DEPUTADO MANOEL JUNIOR
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TEXTO I JUSTIFICAÇÃO
Inclua-se na Medida Provisória em epígrafe o seguinte art., renumerando-se

os artigos subsequentes:
Art xx0 O art. 8° da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995, passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 8. O aproveitamento de potenciais hidráulicos iguais ou inferiores a
3.000 (três mil) kW e a implantação de usinas termoelétricas de potência igual ou
inferior a 5.000 (cinco mil) kW estão dispensadas de concessão, permissão ou
amortização, devendo apenas ser comunicado o poder concedente.

§ 1° Nos casos em que os potenciais hidráulicos acima estej am localizados
em rios com inventários hidroenergéticos já aprovados pela ANEEL, o
empreendimento deverá respeitar a potência e as cotas de montante e jusante
estabelecidas pelo mesmo.

§ 2° No caso de empreendimento hidrelétrico igual ou inferior a 3.000 (três
mil) kW, construído em rio sem inventário aprovado pela ANEEL, na eventualidade
do mesmo ser afetado por aproveitamento ótimo do curso dágua, não caberá
qualquer indenização ao empreendedor" (NR)

JUSTIFICATIVA

Estamos incluindo esse artigo na MP 656/14, que é remanescente do PLV 12
de 2014. Por esta razão estamos pedindo a aprovação aos nossos pares da
referida emenda que é de fundamental relevância para o País.

PARLAMENTAR
Deputado MANOEL JUNIOR (PMDB/PB)
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TEXTO i JUSTIFICA AO

Art. X. A Lei n° 7 .565, de 19 de dezembro de 1986, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 29. Os aeródromos civis são classificados em públicos e privados:
I- públicos: destinados ao uso público, podendo ser explorados comercialmente,
conforme o disposto no art. 36.

ll- privados: destinados, exclusivamente, ao uso partic ular do seu proprietário,
vedada a exploração comercial, conform e o disposto no §2°, do artigo 30.
"Art. 36 .......................................................................................... ........ ... ................... ........ .
§ 6°. O particular interessado no regime de autorização para construir, manter e
exp lorar aeródromos públicos deve apresentar título de propriedade, inscr ição de
ocupação, ce1tidão de aforamento, cessão de direito real ou outro instrume nto
j urídi co que assegure o direito de uso e fruição do respectivo terreno, além de outros
documentos que a Administração Pública poderá exig ir quando da a nálise do
requerimento de autorização."
"Art. 37 ............................................................................................................... ................ .

§ I0 • As facilidad es colocadas à disposição das aeronaves, dos passageiros ou da
carga, e o c usto operacional do aeroporto serão cobrados mediante:
I - tarifas, fixadas em tabe las aprovadas pela autoridade aeronáutica, quando o
serv iço for ex plorado pela Adm inistração Pública, Direta ou Indi reta, ou por
pa1ticulares, sob o regime de concessão, permissão ou autorização.

li- preços, fi xados li vremente, quando o serviço for explorado por particulares,
sob o regime jurídico de autorização, nos casos de aeroportos de aeródromo civil
público, construídos a pa1tir de projetos greenfie ld.

§ 2°. Em relação ao inciso 11 do parágrafo a nterior, serão observadas as atri buições
da Un ião para reprimir toda prática prej udicial à concorrência e o abuso de poder
econômico, nos termos da legislação própria.
Art. XX. A Lei n° 12.462, de 20 l i, Passa a vigorar com as seguintes alterações:
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Art. 63 B. A partir da data da homologação de que trata o art. 30 da Lei n° 7.565, de 19
de dezembro de 1986. para fins de manutenção da outorga de aeroportos de aeródromos
civis pliblicos, construídos a partir de projetos greenfield, sob o regime de autorização. o
autorizatário fica obrigado a recolher contrapa1tida anual à União. sendo que o seu valor:
I - constituirá receita ao Fundo Nacional de Aviação Civil - FNAC, nos te rmos
do inciso rrr, § 1°, art. 63, desta Lei .
11 - será calculado mediante percentual de 50% incidente sobre o valor do
adicional tarifário previsto no art. 1°. da Lei n° 7.920. de 1989. como devido
fosse.
lU. será recolhido na forma regulamentada pela ANAC a partir do início do 8°
(oitavo) ano da data de homologação para a abertura ao tráfego, de que trata o mt.
30, § I 0 , da Lei n° 7.565, de 1986.

A1t. 63 C. A paitir da publicação desta Lei, os aeroportos de aeródromo civil pliblico,
construídos a partir de projetos greenfield, explorados sob o regime jurídico de
autorização, não estarão na sujeição passiva dos adicionais tarifários, previstos nos
a1tigos I 0 da Lei n° 7 .920, de 12 de dezembro de 1989, e I 0 da Lei n° 9 .825, de 23 de
agosto de 1999.

JUSTIFICAÇÃO

No intuito de aprimorar o debate sobre a maté ria, apresentamos uma importante demanda
da sociedade.
Ante o exposto, solicito apoio dos nobres pares na aprovação desta emenda.

ASSINATURA
DEPUTADO MANOEL JUNIOR
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TEXTO I JUSTIFICAÇAO

Inclua-se onde couber:
Dê-se ao art. 78, constante da Lei n° Lei n° 12.973, de 13 de
maio de 2014, a seguinte redação:
"Art. 78. Até o ano-calendário de 2022, as parcelas de que
trata o art. 77 poderão ser consideradas de forma consolidada
na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL
da controladora no Brasil, excepcionadas as parcelas
referentes às pessoas jurídicas investidas que se encontrem
em pelo menos uma das seguintes situações, salvo se tais
pessoas jurídicas não exercerem quaisquer atividades
operacionais, e forem meras detentoras de participações
societárias (empresas holdings), hipótese em que devem
ser consideradas apenas as suas investidas:
I - estejam situadas em país com o qual o Brasil não
mantenha tratado ou ato com cláusula específica para troca
de informações para fins tributários;
11 - estejam localizadas em país ou dependência com
tributação favorecida , ou sejam beneficiárias de regime fiscal
privilegiado, de que tratam os arts. 24 e 24-A da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, ou estejam submetidas a regime
de tributação definido no inciso 111 do caput do art. 84 da
presente Lei; ou
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111- tenham renda ativa própria inferior a 80% (oitenta por
cento) da renda total , nos termos definidos no art. 84. "
(NR)

JUSTIFICAÇÃO
A não consolidação impede a compensação de prejuízos de uma
subsidiária no exterior com lucros de outra, o que aumenta a carga
fiscal sobre operações internacionais e coloca as multinacionais
brasileiras em desvantagem se comparadas a competidores
sediados em outros países.
Muitos dos regimes fiscais classificados como "privilegiados" e
"de subtributação" são situados em países sérios, com rígidos
controles societários, supervisão governamental e alíquotas
tributárias comparáveis com as praticadas no Brasil (no regime do
lucro presumido, por exemplo). Vedar a consolidação de resultados
auferidos em tais países representa uma restrição injustificada a um
tratamento equitativo e justo, especialmente quando o requisito de
que apenas lucros de empresas operacionais são passíveis de
consolidação.
As empresas holdings não mudam as condições econômicas
do investimento nas empresas operacionais no exterior,
funcionando como um importante instrumento de governança
corporativa que assegura aos investidores que as decisões
políticas/societárias do investimento sigam os acordos existentes.
Por esta razão devem ser desconsideradas na aplicação dos
requisitos deste artigo.

ASSINATURA
DEPUTADO MANOEL JUNIOR
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TEXTO I JUSTIFICA ÇÃO

Inc lua-se onde couber
Art. X. A Lei n° 7.565, de !9 de dezembro de 1986, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
" Art. 29. Os aeródromos civis são classificados em públicos e pri vad os:
I - públicos: desti nados ao uso público, podendo ser ex plorados comercialmente, conforme o
disposto no art. 36.

11 - privados: destinados, excl usivamente, ao uso parti cular do seu proprietário, vedada a
exploração comercial, conforme o disposto no §2°, do artigo 30.
" Art. 36........................................................................ .................... ................... ........................ .
§6°. O particular interessado no regime de autorização para constru ir, manter e explorar
aeródromos públicos deve apresentar título de propriedade, inscrição de ocupação, certidão de
aforamento, cessão de direito real ou outro instrum ento jurídico que assegure o di reito de uso
e fruição do respecti vo terreno, além de outros documentos que a Administração Pública
poderá exig ir quando da análise do requerimento de autorização."
" Art. 37 . ................. ............. .................................. .
§ I 0 • As facilidades colocadas à disposição das aeronaves, dos passageiros ou da carga, e o
custo operacional do aeroporto serão cobrados mediante:
l - tarifas. fixadas em tabelas aprovadas pela autoridade aeronáuti ca. q uando o serviço for
explorado pela Administração Públ ica. Direta ou Indireta, ou por parti culares, sob o regime de
concessão ou permissão.

11 - preços. fixados livremente, quando o servi ço for explorado por parti culares, sob o regi me
de autorização. sendo observadas as atribuições da União para reprimir toda a prática
prej udicial láconcorrência e o abuso de poder econômico, nos termos da legislação própria.
§2°. A partir da data da homologação de que trata o art. 30 desta Le i, para fins de manutenção
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da outorga de infraestrutura de ae ródromos civis públicos, sob o regime de autorização, o
autorizatário fica obrigado a recolher contrapartida anual à União, sendo que :
I - constituirá receita ao Fundo Nacional de Aviação C ivil - FNAC, nos termos do inciso 111,
§ I 0 , art. 63, da Lei n° 12.462, de 4 de agosto de 20 I I.
11 - será calculada mediante percentual de 50% incidente sobre o valor do ad icional tarifário
previsto no art. I0 , da Le i n° 7.920, de 1989. como devido fosse.
lll - será recolhida na fom1a regulamentada pela ANAC a pa1tir do início do 8° (oitavo) ano
da data de homologação para abe11ura ao tráfego, d e que trata o a11. 30, § 1°, da Lei n° 7.565 ,
de 1986.
Art. XX A partir da publicação desta Lei, os aeroportos de aeródromo civil público,
construídos a pa11ir de projetos greenfle/d, explorados sob o regime jurídico de autorização,
não estarão na sujeição passiva dos adicionais tarifários, previstos nos artigos I 0 da Lei n°
7. 920, de 12 de deze mbro de 1989, e I0 da Lei n° 9 .825, de 23 de agosto de 1999.

JUSTIFICAÇÃO
No intuito de aprimorar o debate sobre a matéria, apresentamos uma importante
demanda da sociedade.
Ante o exposto, solicito apoio dos nobres pares na apro vação desta emenda.

ASSINATURA
DEPUTADO MANOEL JUNIOR
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DEPUTADO FEDERAL MARCO TEBALDI

PROPOSTA DE EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA 672 DE 2015
(Sr. Marco Antonio Tebaldi)
Emenda Modificativa à MP n° 672, de 2015.

Altera os Incisos I, 11, 111 e IV do
parágrafo §4°, e, o parágrafo §5°
da Medida Provisória n° 672 de 24
de março de 2015, que dispõe
sobre a política de valorização do
salário mínimo para o período de
2016 a 2019.

O CONGRESSO NACIONAL Decreta:

Art. 1° - Os Incisos I, 11, 111 e IV do parágrafo §4°, e, o parágrafo 5° da
Medida Provisória n° 672 de 24 de março de 2015, que dispõe sobre a política de
valorização do salário mínimo para o período de 2016 a 2019, passam a vigorar
com as Seguintes alterações:

"§ 4- ............. ....... .
I - em 2016, será aplicado o percentual da taxa de crescimento real do
Produto Interno Bruto- PIB, do ano de 2014, quando o percentual for equivalente
ou maior a média dos últimos 5 (cinco) anos, apurado pelo IBGE;

11 - em 2017, será aplicado o percentual da taxa de crescimento real do
Produto Interno Bruto- PIB, do ano de 2015, quando o percentual for equivalente
ou maior a média dos últimos 5 (cinco) anos, apurado pelo IBGE;
111 - em 2018, será aplicado o percentual da taxa de crescimento real do
Produto Interno Bruto - PIB, do ano de 2016, quando o percentual for equivalente
ou maior a média dos últimos 5 (cinco) anos, apurado pelo IBGE;
IV - em 2019, será aplicado o percentual da taxa de crescimento real do
Produto Interno Bruto- PIB, do ano de 2017, quando o percentual for equivalente
ou maior a média dos últimos 5 (cinco) anos, apurado pelo IBGE.

Câmara dos Deputados - Anexo IV- Gab. 452 - Fone: (61) 3215.5452 - Fax: (61) 3215 2452
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§ 5°- Para fins do disposto no §4°, será utilizada a taxa de crescimento real
do PIB para o ano de referência, somente quando o percentual for equivalente ou
maior a média dos últimos 5 (cinco) anos, divulgada pelo IBGE até o último dia útil
do ano imediatamente anterior ao de aplicação do respectivo aumento real." (NR)
Justificação
Na Medida Provisória 672 de 24 de março de 2015, o Governo propõe
estabelecer as diretrizes para a política de valorização do salário mínimo a vigorar
entre 2016 e 2019, em atendimento ao disposto do art. 4° da Lei n° 12.382, de 25
de fevereiro de 2011. Na proposta do Governo Federal, estabelece que a regra
para o reajuste do salário mínimo a partir de 2016 seja o percentual equivalente á
variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC,
acrescido da taxa de crescimento real do PIB de dois anos anteriores, conforme
determina o artigo 7°, inciso IV, da Constituição.
A política de valorização do salário mínimo é muito importante para
promover a redução da desigualdade de renda entre os brasileiros, mais os
cenários para os próximos anos do crescimento do PIB é vergonhoso. Com o
minguado PIB de 2014 de O, 1% de crescimento, a recessão que está às portas
dos brasileiros, a economia desoladora e o aumento dos impostos que afeta a
vida de todos os brasileiros, não podemos permitir um aumento real de O,1% aos
trabalhadores que estão sendo prejudicados com esse desgoverno.
Com um cenário projetado de baixo crescimento do PIB para os próximos
anos, devemos adotar como ganho real a ser repassada ao salário mínimo, a
média dos últimos cinco anos ou a do ano de referência quando for equivalente
ou maior que a média.
Neste contexto, somos favoráveis à manutenção da política de valorização
do salário mínimo, mas adotando a partir de 2016, a média dos últimos cinco anos
quando ela for maior que o PIB do ano referência como parâmetro de acréscimo.
Com a presente emenda buscamos corrigir uma injustiça deste governo,
que quer transferir o ônus de uma má gestão econômica para os trabalhadores e
os deixando sem um aumento real devido ao baixo desempenho do PIB brasileiro.
Diante do aqui exposto, solicito o apoio dos nobres pares para aprovação
da presente proposição.

Sala das sessões , 30 de março de 2015.

MARCO TEBALDI
Deputado Federal - PSDB/SC

Câmara dos Deputados - Anexo JV- Gab. 452 - Fo ne: (61) 3215.5452 - Fax: (61) 3215 2452
Endereço eletrônico: dep.marcotebaldi@camara.gov.br
BRASÍLIA · DF
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 672, de 2015.

Dispõe sobre a política de valorização do
salário mínimo para o período de 2016 a 2019.

EMENDA ADITIVA

O § 4° do art. 28 da Lei n° 9.096, de 19 de setembro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 28.

§ 4° As despesas realizadas por órgãos partidários
municipais ou estaduais ou por candidatos majoritários nas
respectivas circunscrições devem ser assumidas e pagas
exclusivamente pela esfera partidária correspondente, salvo
acordo expresso com órgão de outra esfera partidária, que
poderá utilizar recursos próprios, inclusive os oriundos do
Fundo Partidário, ainda que esteja suspensa a participação
do órgão originalmente responsável no referido Fundo .
... " (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A Lei dos Partidos Políticos, em seu art. 28, § 4°, admite
expressamente que, mediante acordo, despesas de órgãos partidários
municipais ou estaduais sejam pagas por outra esfera partidária.
Como sabemos, a redistribuição das cotas do Fundo Partidário
pelo diretório nacional entre os demais diretórios estaduais e municipais segue
critérios estabelecidos no estatuto de cada partido político, em homenagem á
autonomia constitucional de tais organizações.
Ocorre que, muito frequentemente, os valores arrecadados por
diretórios estaduais e municipais, inclusive do Fundo Partidário, são
insuficientes para fazer frente ás despesas necessárias à manutenção do
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diretório, razão pela qual se veem obrigados a contar com a colaboração de
diretórios de outra esfera para viabilizar a continuidade do funcionamento.
Não obstante, recentemente o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
editou a Resolução n° 23432, de 2014, que proíbe que órgão partidá rio utilize
recursos legal e legit imamente recebidos do Fundo Partidário para arcar,
espontaneamente, com despesas de órgão partidário de outra esfera, caso o
devedor originário esteja impedido de receber recursos do referido Fundo (art.
23).
Entendemos, todavia, que a medida adotada pelo TSE fere a
autonomia constitucionalmente conferida aos partidos políticos, pessoas
jurídicas de direito privado que gozam de liberdade para realizar suas
atividades e gerir seus recursos. Portanto, seria desprovido de razoabilidade
interferir na autonomia dos partidos para impedir que utilizem recursos
legalmente recebidos no pagamento de despesas que frequentemente
garantem a sobrevivência de diretórios municipais ou estaduais.
Ademais, não há falar em desnaturação da sanção de suspensão
das cotas do Fundo Partidário, porquanto neste caso, o órgão partidário
sancionado continuará temporariamente inabilitado para receber recursos do
diretório nacional e, portanto, ficará impossibilitado de planejar suas atividades
com base em tais recursos pelo prazo determinado.
No entanto , assim como um órgão partidário não possui
responsabilidade subsidiária pelas despesas inadimplidas por outra esfera
partidária, um órgão partidário tampouco pode ser impedido de abrir mão dos
próprios recursos, recebidos em conformidade com a lei e com o respectivo
estatuto, bem como dos planos de utilização de tais recursos para arcar parci al
ou integralmente com despesas de diretório municipal ou estadual, inclusive
com recursos do Fundo Partidário, caso considere a medida conveniente ,
oportuna e, mesmo, necessária para a manutenção e fortalecimento da sigla
partidária em todo o território nacional.
Por esta razão, entendemos que a Lei dos Partidos Políticos
merece ser aperfeiçoada, a fim de permitir expressamente que as despesas de
um órgão partidário sejam pagas por outro, utilizar com recursos oriundos do
Fundo Partidário, mesmo que esteja suspensa a participação do órgão
originalmente responsável no referido Fundo.
Sala das Sessões, em

de março de 2015.

Deputado RICARDO BARROS
(PP/PR)
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MEDIDA PROVISÓRIA N º 672, DE 201S

Dispõe sobre a política
de valorização da salário mínimo
para o período de 2016 a 2019.

EMENDA Nº

, DE 201S

A Medida Provisória nº 672, de 2015, passa a vigorar acrescida dos
seguintes artigos:

"Art. {. ..] O salário mínimo será reajustado
anualmente no dia 1º de janeiro de cada ano.
Art. [. ..] Os índices de reajustes corresponderão à
variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC, calculado e divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, acumulada nos doze meses anteriores ao
mês do reajuste.
Art. [. .. ]A título de aumento real será aplicado ao
vaiar do salário mínimo o percentual equivalente
à taxa de crescimento real do Produto Interno
Bruto - PIB per co pita da ano retrasado, apurado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
- IBGE.
Art. [. ..] Os reajustes fixados na forma desta lei
serão divulgados anualmente pelo Poder
Executivo, por meio de decreto.
Parágrafo único. O decreto a que se refere o
capu t divulgará a cada ano o valor mensal, diário
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e horário do salário mínimo, correspondendo o
valor diário a um trinta avos e o valor horário a
um duzentos e vinte avos do valor mensal.
Art. [. ..] Fica revogada a Lei nº 12.382, de 25 de
fevereiro de 2011.
Art. [. .. ] Esta Lei entra em vigor no primeiro dia
do ano subseqüente à data de sua publicação .
.......................... .................... " (NR).

JUSTIFICATIVA

O salário mínimo no Brasil é reajustado com base na Lei nº
12.382/2011, até 2015. De acordo com a legislação vigente, o reajuste do salário
mínimo deve ser realizado com ba se na variação do PIB real do ano retrasado mais
a inflação acumulada no ano anterior medida pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor {IN PC) do IBGE.
A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu art. 7º, IV, que são
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria
de sua condição social: salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado,
capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família como
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e
previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo,
sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim .
Como dispõe a Carta Magna, o piso da previdência social não poderá
ser inferior ao salário mínimo, mas o grande problema a ser observado é que os
aumentos reais verificados nos últimos anos vêm elevando as despesas com o
pagamento de benefícios da previdência social, contribuindo para o crescimento do
déficit.
Diante deste cenário, propõe-se a revisão da fórmula de cálculo do
salário mínimo de forma a retratar a realidade brasileira, ainda mais em um
ambiente de incertezas econômicas, em que o ajuste fiscal se faz necessário. De
nada adianta reajustar o salário mínimo pelo PIB real do ano retrasado e a inflação
do ano anterior, se a produtividade média brasileira vem crescendo menos com um
aumento da população.
Assim, ao invés de se considerar no cálculo do salário mínimo o PIB
real do ano ret ra sado, a sugestão é de que seja levado em conta o PIB per capita 1
1

PIB percapita corresponde ao total da produção do país (PIB) dividida pelo número de habitantes.
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do ano retrasado. Se o PIB real cresce menos e a população cresce mais,
evidentemente que a produtividade média será menor. E é este o cenário que vem
sendo observado nos últimos anos. Com a expectativa de envelhecimento da
população, a atual m etodologia de cálculo poderá tornar inviável o pagamento das
aposentadorias no longo prazo.
Além disso, não é justificado o aumento real sendo que a
produtividade média não cresce na mesma proporção. O gráfico abaixo mostra que
o PIB per capita segue a mesma t endência do PIB real, porém é relativamente
menor.

\á'ia;ãs RHs cb RBanraa;;ã> a:>a-oatericr
7,5

2001

2002

2003

2004
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2010

2007

2008

2009

2010

2011
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2013

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística {IBGE]2

Conforme demonstrado na tabela abaixo, caso o sa lário mínimo fosse
calculado pelo PIB per capita, o valor referente a 20143, por exemplo, seria de,
aproximadamente, R$ 702,00, uma diferença de -3% em relação ao que foi definido
para o respectivo ano (R$ 724,00). Evidentemente que tal diferença teria um
impacto significativo nas contas da previd ência.
CÁLCULO SALÁRIO MÍNIMO

Data

Quantidade de

Valor acumulado das

benefícios

despesas com

emitidos RGPS*
benefícios
(em dezembro) ANUAL (A) (R$ bilhões)

2012 ..•..•..•.....•..•..•..•..•..•..•..
30.057.265
2013
31.199.043
2014
32 .152.518

316.589.500.000
.......................................•..•........
357 .003.100.000
396.314.893.000

Valor acumulado das
despesas com benefícios
MÉDIA MENSAL (B)
(bilhões)

BASEADO NO PIB
(R$)

PIB REAL

26.382.458.333
...•..•..•..•.....•..•..•..•..•..•..•...

?.PP.O.

29.750.258.333
33.026.241.083

678,00
724,00

PERCAPITA

. .... .§1.5.,~~
665,04
702,68

Base de dados Pnmána: Mm1stério da Prev1dêncw Socwl {MPS}, Instituto Brasileiro de Geografw e
Estatística {IBGE)
Elaboração e estimativas: Fecomercio SP
*Inclui Benefícios Previdenciários, Acidentários, Assistenciais e Encargos Previdenciários da União
{EPU}

2
Como ainda não foram d ivulgados pelo IBGE os dados referentes a 2014, o gráfico está atualizado
até 2013, mas é mantida a mesma tendência, não perdendo o seu teo r técnico.
3
Para a simulação estão send o considerados os dados referentes a 2013, uma vez que os dados da
Previdência Social, até a data de fechamento deste trabalho, ainda não tinham sido divulgados.
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Em 2014, segundo dados oficiais divulgados pela Previdência Social, o
país gastou com as suas aposentadorias, algo em torno de R$ 396,3 bilhões. Caso, o
método de cálculo do salário mínimo levasse em conta o PIB per capita, o gasto
seria de, aproximadamente, R$ 384,6 bilhões 4, uma economia de R$ 12 bilhões nas
contas da previdência, conforme demonstrado na tabela a seguir.

Data

Valor acumulado dos benefícios em QTDE. DE

Valor acumulado dos benefícios em R$

SALÁRIOS MÍNIMOS BASEADO NO PIS TOTAL

calculado com o S.M. baseado no PIS per capita

ANUAL (A)

2012
2013
2014

MÉDIA MENSAL (B)

508 .986.334,41
526553.244 84
547.396.261,05

42.415.527,87
43.879 .437,07

45.616.355,09

ANUAL

313.269.743379,36
350.178.571.365 20
384.646.666.433,20

ECONOMIA ESTIMADA''

MÍDIA MENSAL

ANUAL

MENSAL

26.105.811.948,28
29.181.547.613 77
32.0 53.888.869,43

3319.756.620,64
6.824 .5 28.634,80
11 .668.226.566,80

276.646.385,05
568.710.719 7
972352.213,90

Elaboração e est1mat1vas: Fecomerc10SP

**Estimativa

A presente proposta visa um crescimento constante na economia
gerada com a mudança da metodologia de cálculo do salário mínimo. Basta verificar
a economia estimada entre 2012 e 2014.

Dfa"en;as cb; \9a'ES éll.IT1JiD:s cb; lBBicia; cbiN)S
JD" éro(EmlllhEs ce ~)
-R$ 11,7
R$3960
R$ 384,6

-R$ 6,8

R$35~
R$ 350,2
~3,3
R$ 316,6 R$ 313,3

201!

2011

• SM caaat> ama Vir d:>AB
lil SM caaat> ama Vir d:>ABJEr C<4it<f
Elaboração e estimativas: FecomercioSP

Trata-se de uma medida que não visa à redução dos benefícios,
apenas obriga o setor produtivo a aumentar a sua produtividade, estimulando o
crescimento econômico e o bem-estar social da população, podendo ser
considerada como uma medida de ajuste da economia.

4

Estimativa

Portanto, o presente projeto de lei t em como objetivo apresentar
uma proposta de revisão da fórmula do salário mínimo de forma a retratar a
realidade brasileira, ainda mais em um ambiente de incertezas econômicas. Assim,
ao invés de se considerar no cálculo do salário mínimo o PIB real do ano retrasado,
a sugestão é de que seja levado em conta o PIB per ca pita do ano retrasado. Neste
cenário, mantém-se no cálculo de reajuste a taxa de inflação do ano anterior
medida pelo IN PC.
Sala das Sessões, em

de

Deputado LAÉRCIO OLIVEIRA
Solidarieda de/SE

de 2015.
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MPV672
00068 ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

DATA
27/03/2015

MEDIDA PROVISÓRIA N° 672, de 2015

'-----------~~~~~~~A~U~T~O~R~~~~~~~--------~1 I N°PRONTUARIO
DEP. POMPEO DE MATTOS- PDT (RS)

..

TIPO
1 () SUPRESSIVA
GLOBAL

~I

'----PA·G_I_N_A__

2 ()SUBSTITUTIVA

3 (X) MODIFICATIVA 4 (X) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO

._I____A_R_T-IG_o____ P_A_R_A_G_R_A_F_O--~----~N_C_I_s_o____~---A-L-IN_E_A--~
_ L_ _

Altere-se o art. 4° da MP n. 672, de 2015, e inclua-se o art. 5°, conforme redação a seguir:
"Art. 1° .................................................................................................................... .

Art. 4° O disposto nessa Medida Provisória se aplica igualmente a todos os benefícios
pagos pelo Regime Geral de Previdência Social- RGPS, estabelecido na Lei n° 8.213, de
24 de julho de 1991 . (NR)
Art. 5° Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação."

JUSTIFICAÇÃO

Como premissa política do nosso Partido, continuaremos lutando incansavelmente pelo
direito do trabalhador e pelo direito do aposentado. A partir da política de valorização adotada. o
salário mínimo teve uma valorização real extremamente significativa , saindo, nos últimos 12
anos, de um patamar de 65 dólares para algo em torno de 240 dólares, mesmo diante da
relevante apreciação da moeda americana .
Os aposentados do Brasil, entretanto, contribuíam sobre o teto de dez salários mínimos.
Hoje, o teto não chega a seis salários mínimos, isso se forem preenchidos todos os prérequisitos atinentes ao fator previdenciário, situação que tem corroído de forma perversa o poder
de compra daqueles trabalhadores que, quando estavam em atividade, muito contribuíram para
o crescimento econômico de nosso País. Situação semelhante atinge aqueles que se valem de
pensões do sistema previdenciário.
A Emenda busca, dessa forma, garantir que os benefícios pagos pelo Regime Geral de
Previdência Social - RGPS também estejam inseridos na presente política de valorização do
salário mínimo, objetivando corrigir a injustiça a que já nos referimos .
Esta a razão pela qual apresentamos a presente proposição.
Brasília , 27 de março de 20 15.

Deputado POMPEO DE MA TIOS
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ETI QU ETA

CONGRESSO NACI ONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
PrOflOsiçiio

/03/2015

Medida Provisór·ia n° 672 I 2015
No Prontu:l rio

A utor

Deputado WASHI NGTON REIS- PMDB I RJ
I

D

Supressiva

Pftg ina

2.

D

S ubstituti va

Artigos

3

*D

J\lodificativa

Parág rafos

4.

OAditi va
Inciso

S.

O O Substitutivo Glo bal
Alínea

TEXTO I J USTIFICAÇAO

A Medida Provisória n° 672, de 24 de março de 2015,
passa a vigorar com a seguinte redação
"Art. 40. Não serão devidos honorários advocatícios, bem como
qualquer sucumbência, em todas as ações judiciais que, direta ou
indiretamente, vierem a ser extintas em decorrência de adesão à
reabertura do parcelamento previsto na Lei n° 11.941 de 27 de
maio de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se somente aos
pedidos de desistência e renúncia protocolados a partir da
publicação desta Medida Provisória.

Art. 40-A. Não serão devidos honorários advocatícios, bem como
qualquer sucumbência, em todas as ações judiciais que, direta ou
indiretamente, vierem a ser extintas em decorrência de adesão ao
parcelamento previsto no art. 65 da Lei n° 12.249. de 11 de junho
de 2010.
Parágrafo un1co. O disposto no caput aplica-se inclusive aos
pedidos de desistência e renúncia já protocolados, mas que ainda
não transitaram em julgado. (NR)"
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JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda visa adequar o artigo 40 da Medida
Provisória aos enunciados vigentes das Leis n. 0 s 11 .941/2009 e
12.249/201 O, visando atribuir segurança jurídica ao contribuinte e
ao próprio Fisco, quanto à situação dos parcelamentos de débitos
tributários previstos nestas Leis.
Nesse sentido, quanto à reabertura do prazo de adesão ao
parcelamento da Lei n. 0 11.941/2009, a sugestão prevê um efeito
futuro , de modo que somente serão dispensados os honorários
relativos aos protocolos de renúncia e desistência (das ações
judiciais) posteriores à publicação da MP.
Quanto ao parcelamento previsto na Lei n. 0 12.249/201 O, a
hipótese da dispensa dos honorários já estava prevista. A inovação
foi o acréscimo do termo "indireta" que fornece segurança jurídica
às hipóteses de desistência de ações que tinham relação com a
adesão ao programa do REFIS Autarquia .
Dessa forma , entendemos que a presente redação esclarece
melhor a situação de ambos os parcelamentos, principalmente nos
que se refere à delimitação temporal e aos requisitos para dispensa
dos honorários advocatícios e de sucumbência relativos a estas
ações judiciais.

ASSINATURA

~DEPUTADO WASHINGTON REIS - PMDB I RJ
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00070

EMENDA NO

-CM

(à MPY n° 672, de 2015 )

Acrescente-se à Medida Provisória n° 672, de 201 5, o seguinte

Art. 2"-A O caput do art. 4 1-A da Lei n" 8.213, de 24 de j ulho de
199 1, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 41 -A. O valor dos beneficios em manutenção será
reajustado, anual mente, na mesma data e segundo a mesma
fónn ula do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo
com suas respectivas datas de início ou do últi mo
reaj ustamento .
......................... .......................... .. .................................." (NR)

JUSTIFICAÇÃO
Entre 2005 e 20 15, o aumento dos valores concedidos a
aposentados e pensio ni stas foi apenas cerca de 40% do aumento dado para o
va lor do salário mínimo. Isso faz com que os benefícios prev idenciários, no
decorrer do tempo, sejam achatados e, no limi te, todos tendem a ganhar
apenas um salário mínimo.
É uma injustiça manter essa di ferenciação de aumentos. Não há
porque o incremento do p iso nacional ser diferente do concedido para os
benefícios previdenciários.
Assim, propomos a modificação do art. 41-A da Lei n° 8.2 13, de
199 1, para que o valor desses bene ficios seja reajustado não apenas na mesma
data do reaj uste do salário mínimo, como atualmente ocorre, mas também
segun do a mesma fórmula de reajuste. A repactuação da regra constante deste
dispositivo ajudará esses segurados e suas famí lias a suportar o aumento do
custo de v ida justamente na fase de suas vidas em que não possuem mais
condições de trabalha r.
Sala da Comissão,

Senador RONALDO CAl ADO
DEM/ GO
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00071

EMENDAN°

-CM

(à MPV no 672, de 20 15)

Acrescentem-se os §§ 6° e 7° ao art. Io da Medida Provisória n°
672, de 20 15:
"Art. I 0 . , ••.•••..••.•••••• • . •••• • . . . • •.••.•••.• • ••• • . • .••• ••• ..• ••• •.. ••. . • •.•••••••• • •.• • . •••. • •••. •• • .••.• • • . . • • .

§ 6° Nos casos de alteração da metodologia de cálculo do PJB feita pelo
IBGE que afete positivamente a taxa de crescimento real do PIB dos anos de
2014 a 2017, os resíduos serão compensados no ano subsequente.
§ 7° Os resíduos decorrentes da alteração da metodologia do cálculo do PIB
para os anos de 20 IO a 2013 serão compensados no reajuste do ano de
2016." (NR)

JUSTIFICAÇÃO
Em março de 20 15, o Instituto Brasil eiro de Geografia e
Estatística (IBGE) divulgou a revisão da série hi stórica do PIB por conta de
alterações na metodologia do cálculo. Para todos os anos entre 20 10 e 20 13,
essa a lteração levou à verificação de aumento no crescimento do PIB, que não
foi absorv ido no salário mínimo dos anos entre 20 12 e 20 15, contrariando a
política de valorização do salário mínimo estabelecida pela Lei n° 12.382, de
25 de fevereiro de 20 I I.
Sabemos que o objetivo de tal política foi de não apenas
recuperar o poder aquisitivo do salário mínimo, por meio do TNPC, como
também de conceder aumentos reais, por meio do crescimento do PlB. O uso
do PIB para dar o aumento real foi estratégico ao permitir que o crescimento
da nossa economia chegasse também àqueles que recebessem o salário
mínimo. Essa política tinha o mérito de não comprometer as contas públicas,
j á que o uso do PlB permitia que não fossem dados aumentos a lém da
capacidade do Estado.
Por isso, consideramos que para o ano de 20 16 o reajuste do
sa lário mí nimo deve incorporar o crescimento do PIB que não foi incorporado
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nos anos anteriores, conforme a Lei 12.382/2011 e pelos mesmos motivos que
levaram à sua aprovação. Ressaltamos que a revisão obedeceu a critérios
técnicos e foi publicada pelo órgão oficial de estatísticas do governo, o IBGE,
o mesmo que publicou as taxas de crescimento do PIB usadas nos reajustes
dos últimos anos.
Caso o reajuste do salário mm11no usasse o PIB conforme a
metodologia do IBGE, teríamos um salário mínimo já em 2015 de R$ 805,
havendo, portanto, um inequívoco ganho para o lTabalhador.

É justo que a revisão seja incorporada o mais rápido possível, já
no ano de 2016, conforme nossa proposta de emenda para o art. l 0 da Medida
Provisória, com a inclusão do§ 7°.
Na presente emenda, incluímos também o § 6°, com o intuito de
garantir que eventuais revisões futuras que afetem positivamente o
crescimento do PIB dos anos relativos à política de valorização do salário
mínimo de 2016-2019 s~jam incorporadas no reajuste do salário mínimo.
Trata-se de garantia essencial para os trabalhadores, já que o crescimento da
economia nos referidos anos caminha para ser modesto.
Ciente da importância desta Emenda, que afeta diretamente
milhões de trabalhadores e aposentados brasileiros, bem como suas famílias,
conto com o voto dos nobres Senadores e Senadoras para a sua aprovação.

Sala da Comissão,

Senador RONALDO CATADO
DEM/GO
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CONG RESSO NAC IONAL

APRESENTAÇÃO DE EMEN DAS
da ta

p ro r1osição

Medida P.-ovisó.-ia no 672 I 20 15

30103/2015
A utor

11 °

do 11ron t u:ir io

utado Ch ico Alencar- PSOLIRJ e outros
TEXTO I J USTIFICAÇÃO

A Medida Provisória n° 672, de 24 de março de 2015, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo, renumerando-se os
demais:

w
o

Novo artigodisposto nessa Lei se aplica igualmente a todos os benefícios pagos pelo Regime Geral de
Previdência Social - RGPS, eslabelecido na Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991 · (NR)
JUSTIFICATIVA
A emenda atende a um velho pleito dos aposentados, ou seja , a extensão do aumento real do salário mínimo a todos os

benefícios do INSS. Embora este aumento real seja equivalente ao crescimento do PIB, atualmente próximo a zero,
atualmente inexiste qualquer previsao de aumento real das aposentadorias.
Apesar do governo alegar que tal aumento real não seria necessário (pelo fato de que tais aposentadorias j á recebem o
reajuste pelo INPC), cabe ressalvar que a inflação dos aposentados é bem maior que a média geral dos preços, devido
à influência de preços de Planos de Saúde e medicamentos.
O eterno argument o oficial contra um aumento maior do salário mínimo e das aposentadorias é que a Pr evidência Social
não teria recursos suficientes para pagar as aposentadorias. Porém, tal argumento é falacioso e não se sustenta em
base aos dados da arrecadação federal.
A Previdência é um dos tripés da Seguridade Social, juntamente com a Saúde e Assistência Social, e tem sido
altamente superavitaria. Em 2013, o superávit da Seguridade Social superou R$ 76 biiMes, conforme dados da ANFIP
Deveríamos estar discutindo a melhoria do sistema de Seguridade Social, mas isso não ocorre devido à Desvinculação
das Receitas desse setor para o cumprimento das metas de superávit primário, ou seja, a reserva de recursos para o
pagamento da questionável dívid a pública
Em 2009/2010, por iniciativa do PSOL , foi realizada a CPI da Dívida Pública, a qual apontou sérios ind ícios de
irregularidades no endividamento , tais como ~juros sobre ju ros~. pagamentos de amortizações com sobrepreço de até
70%, influência de banqueiros sobre as decisões do Banco Central sobre a taxa de juros, dentre muitas outras. Portanto,
é claro que existem recursos no orçamento, porém, cerca da metade dos recursos federais são destinados para esta
questionável dívida

Chico Alencar
Deputado Federa I - PSOVRJ

Jean Wyllys
Deputado Federal - PSOVRJ

Edmílson Rodrigues
Deputado Federal - PSOVPA

Ivan Valente
Deputado Federal - PSOVSP
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CONGRESSO NACIONAL

MEDIDA PROVISÓRIA N° 672, DE 2015.

Dispõe sobre a política de valorização
do salário mínimo para o período de 2016 a
2019.

EMENDA N°
Acrescente-se o seguinte artigo:

"Art. 1°-A O disposto nessa Lei se aplica igualmente a todos os
benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, estabelecido
na Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991 ."

JUSTIFICATIVA
Esta emenda tem por objetivo reparar grande injustiça cometida
com aposentados, pensionistas e segurados do INSS que ganham acima de um
salário mínimo. Com o passar dos anos, houve significativa redução dos benefícios
superiores a um salário mínimo.
Sala das Sessões, em 30 de março de 2015.

Deputado BEBETO
PSB/BA
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 672, de 2015.
Dispõe sobre a política de valorização do
salário mínimo para o período de 2016 a 2019.

EMENDA
Art. ( .. ) A Lei n° 8.906, de 4 de julho de 1994, que passa a
vigorar com as seguintes modificações:
"Art. 3° O exercício da atividade de advocacia no território
brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos
inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), mediante
requerimento

e concedidos

automaticamente

após a

graduação em Direito, obtido em instituição de ensino
oficialmente autorizada e credenciada, observados os
demais requisitos do art. 8°, exceto o disposto no inciso IV
e§ 1°." (NR)

Art. 8°

§ 5° O bacharel em Direito, que queira se inscrever
como advogado é isento do pagamento de qualquer taxa
ou despesa de qualquer natureza, a qualquer título, para o
Exame da Ordem, cuja exigência está prevista no inciso IV
do caput e regulamentado pelo disposto no § 1°, pelo
número indeterminado de exames que optar por realizar
até a sua final aprovação." (AC)

Art. 54
XV - colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos
jurídicos, e aprovar, previamente, nos pedidos apresentados
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aos órgãos competentes para criação, reconhecimento ou
credenciamento desses cursos; (NR)

XIX - elaborar exame da Ordem, sem custo para o
estudante, aplicado de forma compulsória, visando a
avaliação dos cursos de Direito. (AC)
XX - solicitar a suspensão de matriculas para novos
alunos de Direito, nas instituições que, por dois anos
consecutivos,

não

obtenham,

da

maioria

de

seus

examinados, média superior a 60% (sessenta por cento) de
aproveitamento no respectivo exame, previsto no inciso
anterior." (AC)
Art. (. .. ) Revogam-se o inciso IV e o § 1° do art. 8° e o inciso VI
do art. 58 da Lei n° 8.906, de 4 de julho de 1994, colocando-se ao final dos
artigos as letras (NR).

JUSTIFICAÇÃO
Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil é a "livre expressão da atividade intelectual" (art. 5°, IX, CF), do "livre
exercício de qualquer trabalho, oficio ou profissão" (art. 5°, XIII, CF).
A exigência de aprovação em Exame de Ordem, prevista no
inciso IV do art. 8°, da Lei 8906, de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da OAB
é uma exigência que cria uma avaliação das universidades de uma carreira,
com poder de veto.
Vários bacharéis não conseguem passar no exame da primeira
vez. Gastam dinheiro com inscrições, pagam cursos suplementares, enfim é
uma pós-graduação de Direito com efeito de validação da graduação já obtida.
O poder de fiscalização da Ordem , consubstanciado no
Estatuto da Advocacia e no Código de Ética e Disciplina da OAB, não seria
mais eficaz no combate aos maus profissionais do que realizar um simples
exame para ingresso na instituição?
Estima-se que a OAB arrecade cerca de R$ 75 milhões por ano
com o Exame de Ordem, dinheiro suado do estudante brasileiro já graduado e
sem poder ter o seu direito resguardado de exercício da profissão.
Sala das Sessões, em

de março de 2015.

Deputado RICARDO BARROS
(PP/PR)
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SE NADO FEDERAL
Gabinete do Senador RONALDO CAIADO

EMENDA No

- CM

(à MPV n° 672, de 20 15)

Dê-se a seguinte redação ao § 3° do art. [0 da Medida Provisória
n° 672, de 20 15:
"Art.l 0 ....................... .. ................. .. ....................................... ...................... .
§ 3° Verificada a hipótese de que trata o§ 2° e caso os valores do INPC
sejam superiores aos índices estimados. serão os índices estimados
revisados, sendo os resíduos compensados no reajuste subsequente e de
maneira retroativa.
(NR)

JUSTIFICAÇÃO

A redação da Medida Provisória n° 672, de 20 15, como
enviada a este Congresso Nacional, possui uma previsão potencialmente
danosa ao trabalhador. Trata-se do § 2° do art. I o que estabelece a
possibilidade de o governo não corrig ir o salário mínimo pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (TNPC), mas s im por um novo índice
que seria "estimado" pelo governo.
O perigo reside na possibilidade prevista pelo § 3° de esse
novo índice ser inferior ao TNPC. Quando isso ocorrer, a Medida Provisória
veda expressamente que os índices estimados pelo governo sejam revistos
pelo INPC, de maneira retroativa. Isso implica perda àq ueles que recebem
um sa lário mínimo e está em contrariedade ao próprio sentido da política
de valorização do sa lário mínim o disposta na Medida Provisória.
Para proteger o trabalhador e o aposentado brasileiro deste
risco, propomos uma nova redação para o § 3°, garantindo que se o novo
índ ice do governo for inferior ao INPC, o salári o mínimo será
posteriormente compensado de acordo com o INPC, e de maneira
retroativa.
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Nossa preocupação é bem fundamentada. Na exata mesma
semana em que esta Medida Provisória foi editada, o IBGE cancelou por
falta de recursos a pesquisa de contagem da população brasileira de 2015 ,
realizada periodicamente pelo órgão. Conhecer os números da população
brasileira e sua distribuição etária é essencial para diversas políticas
públicas, como as de educação, saúde e previdência. Ela afeta ainda,
diretamente, os valores repassados pelo Fundo de Participação dos
Municípios (FPM).
Vale lembrar também que, no primeiro semestre de 2014, o
IBGE se viu obrigado, por pressão de parlamentares, a suspender a
divulgação da nova Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a
PNAD Contínua, que tinha sido objeto de cuidadoso estudo e planejamento
dos técnicos do órgão.
Outros exemplos recentes de pressão política sobre estatísticas
oficiais incluem a não divulgação dos dados do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA) - que causou perplexidade da sociedade
brasileira porque mostrava a evolução negativa da pobreza no país-, e as
já notórias práticas de "contabilidade criativa" implantadas no Tesouro
Nacional para as contas públicas.
No momento de penúria de um dos órgãos de maior excelência
do serviço público brasileira, o IBGE, e tendo em vista a postura do
governo atual de fazer uso parcial e político de dados dos órgãos oficiais,
consideramos essencial a aprovação desta Emenda. Ela garantirá que os
trabalhadores brasileiros que recebem o salário mínimo e suas famílias não
sejam prejudicados pelos dispositivos desta Medida Provisória.
Diante do exposto, conto com os nobres pares para a
aprovação desta relevante E menda.

Sa la da Comissão, e m

de março de 2015.

Senador RON ALDO C AIADO
DEM/GO
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SENADO F E DERAL
Gabinete do Senador RONALDO CAIADO

EMENDAN°

- CM

(à MPY n° 672, de 20 15)

Acrescente-se o § 6° ao att. Io da Medida Provisória n° 672, de
20 15:
"Ar\. [ 0 •• •••••••••• ••• ••••• • •••••••••• •• ••••• • ••••••••••• • • • ••• • •••••••••••••• • ••••••••• • ••••••••••••••••• • ••••• •

§ 6° Para fins do disposto no § 4°. a taxa d e crescimento real do PIB será
substitu ída pela taxa de crescimento do rendimento médio real dos
ocupados. apurada pelo IBGE. sempre que esta for superior àquela.
(NR)

JUSTIFICAÇÃO

A política de valorização do salário mmm1o constante da
redação original desta Medida P rovisória não garante aumento real ao
trabalhador e ao aposentado que recebe um salário mínimo. Isso ocorre
porque o componente de aum ento real estabelecido é o da taxa do
crescimento do PIB, que nos últimos anos (e muito provavelmente nos
próximos anos também) apresenta estagnação, quando não retração.
Em 20 14, crescemos O, I% - isto é, não crescemos. Para
2015, o próprio Banco Central estima uma recessão. A consequência é que
os sa lários mínimos de 20 16 e 20 17, de acordo com a Medida P rovisória,
não terão qua lquer a umento real, já que o reaj uste real do salário mínim o
está relacionado com o crescimento do PIB de dois anos antes.
Cumpre ressaltar que o clima é de pessimismo também para os
proxm1os anos: de acordo com o Relatóri o Focus, do Banco Centra l, a
expectativa para 20 16 é de crescimento de apenas I ,2%. Isso sugere que
em todo o período compreendido para vigência da política constante na
Medida Provisória pode não haver valorização real do salário mínimo.
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Por isso, propomos o uso de outra taxa para garantir o aumento
real dos trabalhadores: a do crescimento do rendimento real dos
trabalhadores ocupados. Nos últimos anos, a economia brasileira tem se
caracterizado por ter um crescimento da renda maior do que o crescimento
do PTB. Em 20 12, enquanto o PIB cresceu apenas I,8%, o rendimento
médio real dos ocupados cresceu 4,3%. E m 20 14, a alta do PIB foi de
0, 1%, enquanto o rendimento médio subiu 3,7%.
Assim, inserimos o § 6° no art. Io da Medida Provisória em
tela, para que sempre que o crescimento do rendimento real for maior do
que o do PTB ele seja usado no reajuste do salário mínimo. Caso contrário,
o PTB continua sendo usado.
O uso desta taxa, a de crescimento do rendimento rea l dos
ocupados, garante a convergência do salário mínimo com os outros salários
da economia, aj udando, p01tanto, a cumprir um dos mais nobres objetivos
da política de valorização do salário mínimo: a redução na desigualdade
salarial. Também ajuda a transferir ganhos do mercado de trabalho para
aqueles aposentados e pensionistas que recebem o mínimo, permitindo que
eles também se beneficiem deste crescimento.
Ressaltamos que indicadores de rendimento real do trabalho
são apurados há décadas pelo IBGE e são divulgados com celeridade. O
indicador aqui proposto é divulgado na mesma data do PlB, havendo tempo
hábil entre a sua apuração e o reqjuste do salário mínimo. Portanto, o que
propomos nesta Emenda é meritório e viável.
Diante da relevância desta Emenda para os trabalhadores e
aposentados brasileiros e suas famílias, contamos com o voto dos nobres
Senadores e colegas para a sua aprovação.

Sala da Com issão, em

de março de 20 I 5.

Senador RONALDO CA IADO

DEM/GO
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uuurt ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

DATA
30 032015

MEDIDA PROVISÓRIA N° 672, de 2015

li N° PRONTUARIO

AUTOR
DEP. ANDRÉ FIGUEIREDO- PDT/CE

__

L-------------~--~--~~~--~~----~------------~

TIPO
1 () SUPRESSIVA

~I

PA
-G--IN_A__

L __ _

2 ()SUBSTITUTIVA

3 ()MODIFICATIVA 4 (X) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO GLOBAL

LI____

~----IN-C-IS-0----~---A-L-IN_E_A--~

A_R_T-IG_O____L__P_A_R_A_G_R_A_F_O__

Acrescente-se a Medida Provisória no 672, de 2015, onde couber:
"Art. _O disposto nessa Lei se aplica igualmente a todos os benefícios pagos pelo
Regime Geral de Previdência Social - RGPS, estabelecido na Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991." (NR)
Justificação

É inegável a eficácia de políticas de valorização do salário mínimo no combate
à desigualdade de renda. Porém, os avanços alcançados devem ser mantidos e
aprofundados. Por isso, além de alongar a exitosa política de valorização do sa lário
mínimo, proponho estender seus benefícios, também, a todos os aposentados do
RGPS, garantindo-lhes os mesmos ganhos conced idos aos trabalhadores que
recebem o Salário Mínimo.
Ressalto que o conteúdo desta emenda é o mesmo daquela que foi por mim
apresentada à CTASP e aprovada por aquele colegiado no PL no 7185/2014.

ASSINATURA
Brasília, 30 de março de 2015.
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

DATA
30.03.2015

MEDIDA PROVISÓRIA N° 672, de 2015

DEP. ANDRÉ FIGUEIREDO- PDT/CE
..I N°PRONTUARIO
L------------~~~~~~A~U~T=O~R~~~~~~----------~1

TIPO
1 0 SUPRESSIVA

~I

PA-G--IN_A__

L __ _

2 ()SUBSTITUTIVA

3 ()MODIFICATIVA 4

LI____A_R_T-IG-0----~-P-A_R_A_G_R_A_F_O

0 ADITIVA

__

5 (X ) SUBSTITUTIVO GLOBAL

IN_C_IS_O____

J __ _ _ _

A_L_IN_E_A--~

J __ _ _

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1 o Ficam estabelecidas as diretrizes para a política de valorização do salário
mínimo a vigorar entre 2016 e 2023, inclusive, a serem aplicadas em lo de janeiro
do respectivo ano.
§ 1o Os reajustes para a preservação do poder aquisitivo do salário m1n1mo
corresponderão à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC,
calculado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, acumulada entre dezembro do segundo ano anterior ao da data de reajuste
e novembro do ano imediatamente anterior ao ano do reajuste.
§ 20 Na hipótese de não divulgação do INPC referente a um ou mais meses
compreendidos no período do cálculo até o último dia útil imediatamente anterior à
vigên cia do reajuste, o Poder Executivo estimará os índices dos meses não
disponíveis.
§ 30 Verificada a hipótese de que trata o § 20, os índices estimados permanecerão
válidos para os fins desta Lei, sem qualquer rev isão, sendo os eventuais resíduos
compensados no reajuste subsequente, sem retroatividade.
§ 40 A título de aumento real, serão aplicados os segui ntes percentuais:

I - em 2016, será aplicado o percentual equivalente à taxa de crescimento real do
Produto Interno Bruto - PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 2014;
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II- em 2017, será aplicado o percentual equivalente à ta xa de crescimento real do
PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 2015;
III - em 2018, será aplicado o percentual equivalente à taxa de crescimento real
do PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 2016;
IV- em 2019, será aplicado o percentual equivalente à taxa de crescimento real do
PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 2017;
V - em 2020, será aplicado o percentual equivalente à taxa de crescimento real do
PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 2018.
VI- em 2021, será aplicado o percentual equivalente à ta xa de crescimento real do
PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 2019.
VII - em 2022, será aplicado o percentual equiva lente à taxa de crescimento real
do PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 2020.
VIII - em 2023, será aplicado o percentual equ ivalente à ta xa de crescimento rea l
do PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 2021.

§ so Para fins do disposto no § 4o, será utilizada a taxa de crescimento real do PIB
para o ano de referência, d ivulgada pelo IBGE até o último dia útil do ano
imediatamente anterior ao de aplicação do respectivo aumento real.

Art. 3° O anúncio dos reajustes e aumentos fixados na forma do art. 1° serão
publicados pelo Poder Executivo, por meio de decreto, nos termos desta Medida
Provisória.
Parágrafo único. O decreto do Poder Executivo a que se refere o caput divulgará a
cada ano os valores mensal, diário e horário do salário mínimo decorrentes do
disposto neste artigo, correspondendo o valor d iário a um trinta avos e o valor
horário a um duzentos e vinte avos do valor mensal.
Art 30 Até 31 de dezembro de 2023, o Poder executivo encaminhará ao Congresso
Nacional projeto de lei dispondo sobre a política de valorização do salário mínimo
para o período compreendido entre 2024 e 2027, inclusive.
Art. 40 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificação

É inegá vel a eficácia imediata de políticas de valorização do sa lário mínimo no
combate à desigualdade de renda. Garantir o poder de compra dos traba lhadores e
distribuir renda pela melhoria da massa salarial é um amadurecimento da
democracia no Brasil e um ava nço que não pode incorrer em retrocesso.
Entende-se, portanto, como recomendável manter uma maior segurança para
os trabalhadores no que concerne à manutenção, por um prazo maior, do real
valor do salário mín imo em face da inflação, a fim de preservar o seu efetivo poder
aquisitivo.
Com a garantia de que as regras serão mantidas neste e no próximo governo
eleito, os t raba lhadores brasileiros certamente poderão contar com o direito
fundamental de crescimento da renda em percentuais já previstos.

ASSINATURA

Brasilia, 30 de março de 2015.
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Inclua-se na MP n° 672 , de 2015, onde couber, o seguinte artigo:
"Art. O disposto nessa Medida Provisória se aplica igualmente a todos os
benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, estabelecido
na Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991 ."

JUSTIFICAÇÃO

Os aposentados do Brasil contribuíam sobre o teto de dez salários mínimos.
Atualmente, o teto não chega a seis salários mínimos, isso se forem preenchidos
todos os pré-requisitos atinentes ao fator previdenciário, situação que tem contribuído
para a deterioração vergonhosa do poder de compra daqueles trabalhadores que,
quando estavam na plenitude da sua capacidade laborativa, contribuíram de forma
determinante para o crescimento econômico de nosso País. A população que se vale
de pensões do sistema previdenciário também se encontra em dificuldade semelhante.
Em situação diversa, porém, diga-se de passagem, de extrema justiça com os
trabalhadores brasileiros, a política de valorização adotada propiciou que o salário
mínimo tivesse uma valorização real extremamente significativa, saindo, nos últimos
12 anos, de um patamar de 65 dólares para algo em torno de 240 dólares, mesmo
diante da considerável apreciação da moeda norte americana verificada nos últimos
meses .
A nossa proposição objetiva , dessa forma, garantir que os benefícios pagos pelo
Regime Geral de Previdência Social - RGPS também estejam inseridos na política de
valorização do salário mínimo de que trata a Medida Provisória, de forma a buscarmos
a eliminação da distorção mencionada anteriormente.
Esta a razão pela qual apresentamos a presente emenda.

Deputado Sérgio Vidigal- PDT/ES
Brasília , 31 de março de 2015.
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TEXTO I JUSTIFI CA ÃO

"Dispõe sobre a política de valorização do
salário mínimo para o período de 2016 a
2019."

Inclua-se na Medida Provisória 672 , de 2015, o seguinte artigo:
Artigo 4° O salário mínimo de que trata esta lei compreenderá a jornada de trabalho
de até 40 horas semanais.

Justificativa
A Constituição brasileira de 1988 estabelece no artigo 7° , Título 11 ,
capítulo li (Dos Direitos Sociais), o direito de todo trabalhador a um salário mínimo.
O inciso IV manteve basicamente a definição da antiga CLT ao estabelecer que o
valor do salário fosse "capaz de atender a suas (do trabalhador) necessidades vitais
básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer,
vestuário, higiene, transporte e previdência social". Esta cláusula também garante
reajustes periódicos a fim de preservar o poder aquisitivo do trabalhador.
O salário mínimo é um instrumento de justiça distributiva adotado em
vários países. Ele deveria representar a menor remuneração a ser paga pelo
trabalho, no país em que vigore. O salário é o resultado de uma troca de valores
entre quem trabalha e quem se beneficia do trabalho. Ele não deve ser confundido
com as transferências compulsórias de renda realizadas pelo Estado, que visam
aliviar as carências dos mais pobres: essas transferências não exigem
contrapartidas econômicas do beneficiado, uma vez que os recursos
correspondentes são de origem fiscal, representando encargos da população em
geral.
Decorridas algumas décadas da promulgação da Constituição de 1988, o
cumprimento real desse direito permanece como desafio. É patente que o valor do
salário mínimo é insuficiente para atender o preceito constitucional e, por isso ,
temos que ter como meta permanente a sua elevação. Precisamos entender que a
valorização do salário mínimo, além de contribuir para a qualidade de vida do
trabalhador, roduz conse uências im ortantes ara a am lia ão do mercado
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consumidor interno e fortalecimento da economia brasileira.
Mas a política de valorização do salário mínimo deve continuar, sobretudo,
porque o País mantém o seu perfil de desigualdades sociais e de renda. O salário
mínimo em elevação deve ser considerado como um instrumento para buscar um
patamar civil izatório de nível superior para o Brasil.
A trajetória de avanço social deve ser mantida e aprofundada. E cabe ao
Congresso Nacional afiançar o processo de desenvolvimento com equidade, o que
passa necessariamente pela continuidade e aprofundamento da política de
valorização do salário mínimo. Nesse sentido, é fundamental que o salário mínimo
seja compreendido como remuneração da jornada de trabalho de até 40 horas.
A remuneração correspondente ás horas trabalhadas além desse patamar de
40 horas deve ser tratada como acréscimo salarial, correspondente a um
quantitativo de horas extras.

Sala das Comissões, 31 de março de 2015.

ASSINATURA

Deputado Federal Max Fil ho
PSDB/ES
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Inclua-se, onde couber, na Medida Provisória n° 672, de 2015 , o seguinte artigo:
Art. O §2° do art. 1° e o Art. 5° da Lei n° 12.855, de 2 de setembro de 2013, passam a vigorar
com a seguinte redação:
"Art.1°.

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

§ 2!!. São considerados localidades estratégicas para os fins desta Lei os municípios
localizados em reg ião de fronte ira quando situados na faixa interna de 150km (cento e
cinquenta quilômetros) de largura, paralela à linha divisória terrestre do território nacional,
área indispensável à Segurança Nacional, nos termos da Lei n2 6.634, de 2 de maio de
1979."
"Art. 5º- Esta Lei produzirá efeitos financeiros a partir de 12 de janeiro de 201 4, sendo que
os valores retroativos deverão ser pagos pela União em até 6 (seis) parcelas mensais e
consecutivas, não podendo a primeira parcela exceder o prazo de 60 (sessenta) dias da
publicação desta emenda."

JUSTIFICAÇÃO
Em 2012 , depois de anos de reivindicação dos servidores federais responsáveis pela segurança
nacional em áreas estratégicas da fronteira de nosso país , o Poder Executivo Federal
encaminhou Projeto de Lei ao Congresso Nacional com o objetivo de instituir a Indenização de
Fronteira.
Nos debates travados no Congresso sobre o projeto, em várias oportunidades o governo,
principalmente por intermédio do min istro da Justiça, José Eduardo Cardozo , pressionou
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deputados e senadores para a rápida aprovação da matéria. Até uma Comissão Geral, em
19/03/2013, foi realizada na Câmara dos Deputados para tratar do tema. Após isto, a proposição
tramitou em regime de urgência.
Depois de aprovada na Câmara e no Senado e transformada na Lei 12.855, de 02/09/2013 , com
a sanção presidencial, a Indenização de Fronteira ainda não é paga, pois inexplicavelmente o
Poder Executivo permanece inerte no seu dever de regulamentação, transformando a Lei em
letra morta .
Cabe salientar que quanto aos efeitos financeiros , o Projeto de Lei encaminhado pela
presidência da república já previa o pagamento de tal indenização desde 1° de janeiro de 2103,
no entanto este artigo foi vetado quando da sanção da Lei. Deste modo, proponho a
retroatividade a 1° de janeiro de 2014 e com a possibilidade de parcelamento.
Para que não haja óbices de cunho orçamentário destaco o exposto pelo Relator da matéria
Deputado Afonso Florence, na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados:
"O entendimento manifestado pelo Poder Executivo é de que, sendo
denominada como "indenização", se trata despesas do grupo "outras
despesas correntes (GND 3), não se enquadrando como despesa de pessoa
e encargos sociais (GND 1); não se submetendo, portanto, ao art. 169 da
Constituição".
Estas as razões para a presente emenda que certamente solucionará esta questão, colaborando
para o fortalecimento da segurança em nossas fronteiras e fazendo justiça com os servidores
que dedicam suas vidas trabalhando nestes lugares longínquos e, por vezes, inóspitos de nosso
país.

ASSINATURA

Brasília, 30 de março de 2015.
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Modifique-se o§ 1° do art. 1° da Medida Provisória n° 672, de 2015, que passa a vigorar com
a seguinte redação:
§ 1° Os reajustes, para a preservação do poder aquisitivo do salário mínimo,
corresponderão ao índice de maior variação acumulada nos doze meses anteriores ao mês do
reajuste, verificada na comparação entre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC
e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, calculados e divulgados pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE.
JUSTIFICAÇÃO

O objetivo desta e menda é assegurar a preservação do poder aquisitivo do salário
mínimo. Para tanto, considera-se essencial garantir que o índice a ser adotado para os
reajustes futuros possa, de fato, preservar o seu poder aquisitivo. Nesse sentido, soa como
razoável a possibilidade de se poder optar pelo índice de maior variação. Ou seja, quando a
maior variação for a do INPC aplica-se esta, quando a variação maior for a do IPCA este
será o adotado. Explica-se: o INPC mede uma faixa salarial mais baixa que o IPCA (até 5
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salários mínimos, diante dos 40 salários mínimos do IPCA), com isso a alteração de preços de
serviços e produtos mais básicos é mais sentida neste índice.
Já o IPCA tem sido considerado como o índice de "inflação oficial" do país, pelo fato de
ser utilizado pelo Banco Central do Brasil para o estabelecimento das metas de inflação, o
que, em tese, o credenciaria como índice ideal para reajustes, seja do salário mínimo ou
qualquer outra correção inflacionária. No entanto, às vezes sua variação é menor que a do
INPC, o que, se fixado, penalizaria o salário da maioria dos trabalhadores brasileiros. Por
isso, essa emenda estabelece que deverá ser adotado o índice de maior variação entre o
INPC e o IPCA.

ASSINATURA

Brasília , 30 de março de 2015.
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Modifique-se o § 2° Medida Provisória n° 672, de 2015, que passa a vigorar com a seguinte
redação:
§ 2.2 Na hipótese de não divulgação do INPC referente a um ou mais meses,
compreendidos no período do cálculo até o último dia útil imediatamente anterior à vigência
do reajuste, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA o substituirá.

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta emenda é assegurar transparência ao reajuste a ser definido para
definição do salário mínimo. Para isso, propõe a utilização do IPCA para substituir o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, na hipótese de uma eventual ausência daquele
indicador.
Acredita-se que o estabelecimento do IPCA como substituto eventual para o INPC, a que
se refere o §2°, é mais indicado do que relegar ao Poder Executivo a estimativa dos índices ,
pelo fato de que a fixação do IPCA como substituto traz mais transparência para o futuro
reajuste, o que facilitará o planejamento por parte do próprio Poder Executivo.

A SSINATURA

Brasília, 31 de março de 2015.
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Inclua-se onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da Medida Provisória n° 672 ,
de 24 de março de 2015, o seguinte artigo, renumerando-se os demais.
Art. O delegado de polícia, o policial civil, o policial militar e o bombeiro militar que
tenha cumprido as exigências para aposentadoria voluntária adotadas para os
ocupantes dos cargos de provimento efetivo que integram as respectivas carreiras, e
que for reconvocado por sua instituição e opte em permanecer em atividade, fará jus
a verba indenizatória de incentivo ao exercício continuado equivalente ao valor de
113 (um terço) de seus vencimentos de aposentadoria, respeitados os limites
estabelecidos no art. 40 inciso 11 da Constituição Federal."

JUSTIFICAÇÃO

A Medida prov1sona se justifica mediante a necessidade e urgência da
Administração Pública no reforço à segurança, tendo em vista o déficit de pessoal
efetivo na Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Pol ícia Civil, e a morosidade nos
processos seletivos para renovação do quadro de pessoal das instituições. Tal
projeto atenderá a carência de pessoal ao incentivar que policiais e bombeiros
aposentados, que jà possuem expertise no assunto, retornem à corporação de modo
que não tenham prejuízos financeiros e que seja uma opção atrativa em detrimento
do setor privado.

Brasília, 31 de março de 2015

Deputado Giacobo
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Altere-se o art. 4° da MP n. 672, de 2015, e inclua-se o art. 5°, conforme redação a seguir:
"Art. 1° .... .
. ................. .

Art. 4° O disposto nessa Medida Provisória se aplica igualmente a todos os benefícios pagos
pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, estabelecido na Lei n° 8.213, de 24 de
julho de 1991 . (NR)
Art. 5° Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. "

JUSTIFICAÇÃO

São notórios o lamento e a revolta dos aposentados do INSS no que diz
respeito à desvalorização de seu benefício, isso porque, num passado não tão
distante, com o valor de seu provento mensal comprava mais do que o seu
dinheiro é capaz de comprar hoje. Para se ter uma ideia da perda, de 1995 até
2014, os aposentados tiveram um reajuste de 183,86%, enquanto que, por
exemplo, o gás de cozinha aumentou no mesmo período 617,6696%; tarifa
telefônica , 1.058,69%; medicamentos, 252,1019%. Enfim, todos os insumos
para as necessidades básicas do ser humano subiram mais do que a
aposentadoria.
A Emenda proposta busca , dessa forma, garantir que os benefícios pagos pelo
Regime Geral de Previdência Social - RGPS também estejam inseridos na
presente política de valorização do salário mínimo, objetivando corrigir a
injustiça a que já nos referimos.
ZÉ SILVA-SOLIDARIEDADE (MG)
A SSINATURA
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MEDIDA PROVISÓRIA 672, DE 2015.
EMENDA ADITIVA

Acrescente - se ao texto da Medida Provisória n°
672/20 15 , onde couber , o seguinte artigo :

"Art . O art . r da Lei no 12 . 810/2013 passa a
vigorar com a seguinte redação :
Art . r Art . 72. Os pedidos de parcelamento de
que trata o art . 12. des ta Lei deverão ser formalizados até
o último dia útil do exercício financeiro de 2015 , na
unidade da Receita Federal do Brasil de circunscrição do
requerente , sendo vedada , a partir da adesão , qualquer
retenção referente a débitos de parcelamentos anteriores
incluídos no parcelamento de que trata esta Lei .
§1

o ••.•.••••.••.••...••.•.••••..••••.••.•..•.••

§ 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
§ 4 0 .. .. . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. "

JUSTIFICATIVA

A Lei n° 12 . 810/2013 , conversão da Medida
Provisória n° 589/2012 , entrou em vigor nos p r imeiros meses
de 2013 , quando os gestores munici pais t i nham pouco tempo à
frente das prefeituras para as quais haviam sido eleitos .
Muitos deles , e aqui me refiro aos que e m 2013 sem terem
sido
reeleitos
em
2012 ,
sequer
tinham
conhecimento
detalhado e profundo da situação financ e ira e econômica dos
munic í pios , o que os i mpossibilitou de cumprir o prazo para
adesão ao parce l amento previsto na Medida Provisória
conver t i da em Lei .
Para corrigir essa distorção e permitir a esses
muni c í p i os a r egu l a ri za ç ão de suas dívidas junt o à Un i ão de
maneira a não comprometer as f inanças , a presente emenda
concede prazo até o final do exercí cio financeiro de 2015
para adesão ao parce l amento .
Sa l a das Sessões ,

De putado Heráclito Fortes
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TEXTO I JUSTIFICA ÃO

Acrescenta-se seguinte artigo à Medida Provisória 672, de 25 de março de 2015
Art 29. A Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991 , passa a vigorar com o seguinte artigo:
"Art 58-A. Farão jus à aposentadoria especial aos 30 (trinta anos) anos de efetivos serviços
prestados, os seguintes profissionais: fotógrafos, repórter cinematográficos, cinematografistas, e
auxiliares, desde que tais profissionais, no desempenho de sua função, tenham que se deslocar
carregando equipamentos que pesem entre três e cinco quilos ou mantê-los sobre os ombros e
possuam registro profissional reconhecido pelo Ministério do Trabalho ." (NR)
JUSTIFICAÇÃO
O presente projeto de lei destina-se a corrigir uma grande injustiça para com os fotógrafos, repórteres
cinematográficos cinematografistas e auxiliares que se deslocam carregando equipamentos que
pesam entre três e cinco quilos durante sua jornada diária de trabalho.
A Lei no 3.529, de 1959 dispunha que os jornalistas profissionais que trabalhem em empresas
jornalísticas seriam aposentados com remuneração integral, quando contassem 30 (trinta) anos de
serviço. A Lei n° 9.528, de 1997, ao alterar a Lei n° 8.213, de 1991 revogou esse dispositivo.
A aposentadoria especial aos trinta anos de efetivo serviço visa, portanto, a restituir o direito dessa
classe e garantir a possibi lidade de tais profissionais receberem o valor integ ral da aposentadoria.
Na certeza de contar com o apoio de meus pares, reitero a justiça desta proposição.
Congresso Nacional,
PARLAMENTAR
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TEXTO I JUSTIFICA ÀO

Inclua-se onde couber:
Art. X. A Lei n° 7.565, de 19 de dezembro de 1986, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 29. Os aeródromos civis são classificados em públicos e privados:
I - públicos: destinados ao uso público, podendo ser explorados comercialmente, conforme
o disposto no art. 36.
11 - privados: destinados, exclusivamente, ao uso particular do seu proprietário, vedada a
exploração comercial, conforme o disposto no §2°, do artigo 30."(NR)
"Art.36

.

.. ... .

§ 6°. O particular interessado no regime de autorização para construir, manter e explorar
aeródromos públicos deve apresentar titulo de propriedade, inscrição de ocupação, certidão
de aforamento, cessão de direito real ou outro instrumento jurídico que assegure o direito de
uso e fruição do respectivo terreno, além de out ros documentos que a Administração
Pública poderá exigir quando da análise do requerimento de autorização.
§ 7°. A autorização para aeródromo civil público em que haja exploração de transporte
aéreo regular poderá ser precedida de chamada pública, a critério da conforme disciplinado
pela ANAC, observadas as seguintes diretrizes:
I - a chamada pública, com prazo de trinta dias, terá por finalidade identificar outros
interessados em autorização de aeródromos públicos que pretendam explorar transporte
aéreo regular na mesma região do requerente;
li - somente poderão participar da chamada pública os projetos que tenham obtido parecer
favorável do Departamento de Controle do Espaço Aéreo do Comando da Aeronáutica
sobre a sua viabilidade; e
111 - encerrada a chamada pública, a Secretaria de Aviação Civil da Presidência da
República e a ANAC terão sessenta dias para decidir sobre o processo.
§ 8° A autorização para aeródromo civil público em que haja exploração de transporte aéreo
regular deverá respeitar condições que minimizem as assimetrias regulatórias existentes
entre as modalidades de ex lora ão de infraestrutura aero ortuária revistas na le isla ão.
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(NR)"
§ 9° A homologação para a abertura ao tráfego, de que trata o art. 30, § 1°, da Lei n° 7.565,
de 1986, deverá ser obtida pelo requerente da autorização junto á ANAC no prazo
estabelecido no termo de autorização."

"Art. 37.
§ 1° As facilidades colocadas á disposição das aeronaves, dos passageiros ou da carga, e
o custo operacional do aeroporto serão cobrados mediante:
I -tarifas, fixadas em tabelas aprovadas pela autoridade aeronáutica, quando o serviço for
explorado pela Administração Pública, Direta ou Indireta, ou por particulares, sob o regime
de concessão, permissão ou autorização.
li - preços de mercado, fixados livremente, quando o serviço for explorado por particulares,
sob o regime jurídico de autorização, no caso de aeroporto civil público, construído a partir
de projetos greenfield.
§ 2°. Em relação ao inciso 11 os autorizatários terão liberdade para estabelecer os preços
para os serviços prestados nos aeródromos civis públicos, cabendo à ANAC reprimir toda
prática prejudicial à concorrência e o abuso de poder econômico, nos termos da legislação
própria, observadas as atribuições dos órgãos de defesa da concorrência.
§ 3°. Para fins exclusivamente de comparabilidade, será aplicada aos preços dos serviços,
livremente estabelecidos, prestados pelos aeródromos civis públicos autorizados, a mesma
estrutura de tarifas aeroportuárias, conforme o disposto na legislação e regulamentação
federal em vigor, sem prejuízo da criação de novos serviços que não tenham a mesma
correspondência à estrutura de tarifas regulamentadas pela ANAC."(NR)
Art. XX. A Lei n° 12.462, de 04 de agosto de 2011 , passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 63 B. A partir da data da homologação de que trata o art. 30 da Lei n° 7.565, de 19 de
dezembro de 1986, para fins de manutenção da outorga de aeroporto civil público,
construído a partir de projetos greenfield, sob o regime de autorização, o autorizatário fica
obrigado a recolher contrapartida anual à União, sendo que o seu valor:
I - constituirá receita ao Fundo Nacional de Aviação Civil - FNAC, nos termos do inciso 111, §
1°, art. 63, desta Lei.
li - será calculado mediante a incidência de percentual a ser fixado pela União sobre o valor
resultante da aplicação do adicional, previsto no art. 1°, da Lei n° 7.920, de 1989, como
devido fosse, aos valores cobrados pelos serviços aeronáuticos referidos no art. 1° da
mesma Lei.
111 -será recolhido na forma regulamentada pela ANAC a partir do início do oitavo ano da
data de homologação para a abertura ao tráfego, de que trata o art. 30, §1°, da Lei n° 7.565,
de 1986."
"Art. 63 C Os aeroportos civis públicos, construídos a partir da publicação desta Lei, com
base em projetos greenfield, explorados sob o regime jurídico de autorização, não estarão
na sujeição passiva dos adicionais tarifários, previstos nos artigos 1° da Lei n° 7.920, de 12
de dezembro de 1989, e 1° da Lei n° 9.825, de 23 de agosto de 1999.
Parágrafo único. Considera-se projeto greenfield o empreendimento concebido e executado
onde não existe atualmente infraestrutura física para a finalidade de aeroporto."

JUSTIFICAÇÃO

No intuito de aprimorar o debate sobre a matéria, apresentamos uma importante
demanda da sociedade.
Ante o exposto, solicito apoio dos nobres pares na aprovação desta emenda.
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T EXTO I J USTIFICi\ ÇAO

Inclua-se onde couber:
Art. X Fica autorizada a concessão de subvenção com a finalidade
de promover a equalização de juros para as empresas industriais
exportadoras, visando a manter a competitividade da indústria de
exportação brasileira de produtos manufaturados, que necessitam
de capital intensivo.
§ 1° Somente poderão se habilitar à subvenção as empresas
industriais, predominantemente exportadoras, com no mínimo de
80% (oitenta por cento) de exportação da sua produção total e cujo
faturamento anual seja de no máximo de 70% (setenta por cento)
do seu ativo permanente.
§ 2° A referida subvenção se limitará à diferença convertida em
reais entre os juros pagos e a taxa LIBOR interbancária, quando
financiamento em moeda estrangeira, ou à diferença entre os juros
pagos e a taxa TJLP, quando o financiamento for moeda nacional.
§ 3° Eventuais receitas financeiras , obtidas com a aplicação de
sobras de caixa, serão deduzidas da subvenção na mesma razão
do disposto no § 2°
§ 4° Os custos incorridos com hedge cambial poderão ser
computados na referida subvenção, limitados ao fluxo de
pagamento de juros e amortizações do exercício corrente.
§ 5° A referida subvenção não será computada na base de cálculo
da apuração do lucro real e nem base de cálculo de contribuição
social sobre o lucro líquido, constituindo-se uma receita não
tributável.
§ 6° O Ministro de Estado da Fazenda editará regulamento
definindo os parâmetros e limites da respectiva subvenção, dentro
dos parâmetros deste artigo.

JUSTIFICAÇÃO

No intuito de aprimorar o debate sobre a matéria,
apresentamos a presente contribuição que representa importante
demanda social.

ASS INATURA

~DEPUTADO ROGERIO PENINHA MENDONÇA
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Inclua-se onde couber:
Dê-se ao art. 89, constante da Lei n° 12.973, de 13 de maio de
2014, a seguinte redação :
"Art. 89. A matriz e a pessoa jurídica controladora domiciliada
no Brasil ou a ela equiparada, nos termos do art. 83, poderão
considerar como imposto pago, para fins da dedução de que
trata o art. 87, o imposto sobre a renda retido na fonte, na
proporção de sua participação, decorrente de rendimentos
recebidos pela filial , sucursal ou controlada domiciliada no
exterior.
Parágrafo único. O disposto no caput somente será permitido
se for reconhecida a receita total auferida pela filial, sucursal
ou controlada, com a inclusão do imposto retido ." (NR)
JUSTIFICAÇÃO
O dispositivo veda o aproveitamento no Brasil, como crédito, do
imposto de renda retido na fonte em nome de controlada no
exterior, que não tenha sido compensado com o imposto de renda
corporativo devido por essa mesma controlada no exterior.
Isso é especialmente problemático para controladas em países
com alíquotas de imposto de renda corporativo inferiores a 25%,
como é o caso de diversos países na Europa. Nesses casos, certas
parcelas de impostos retidos na fonte fatalmente serão
desperdiçadas.
Esse dispositivo cria uma distinção entre imposto de renda retido
na fonte no exterior, e imposto de renda corporativo pago no
exterior, privilegiando essa segunda categoria.
Todavia, essa distinção não se justifica- em ambos os casos, o
imposto é o mesmo; a única diferença é a modalidade do
pagamento.
Esta inclusive , é uma sistemática já consagrada pela legislação
brasileira desde a edição do artigo 9 da MP n°. 2.158-35/2001 .
ASSINATURA

~DEPUTADO ROGERIO PENINHA MENDONÇA
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TEXTO I J USTIFICA AO

Inclua-se, onde couber, o dispositivo abaixo descrito, para modificar o a rtigo 7°
da Lei n° 12.546, de 14 de dezembro de 20 11, que passará a ter a seguinte redação:

Art._. A Lei no 12. 546, de 14 de dezembro de 2011 , passa a
vigorar com llS seguintes alte1·ações:

" Art. i 1 ...............................................................................................

XII - as empresas de assistência à saÍide nas atividades de
atendimento hospitalar.

§ 13. O disposto no C(tput e no inciso XII não se aplica às
entidades enq uadradas no Programa de fortalecimento das
entidades privadllS filantl·ópicas e das entidades sem fins lucrativos
que atuam na á rea da saÍide e que participam de forma
complementai· do Sistema Único de SaíHie- Prosus. (NR)"

JUSTIFICAÇÃO

A presente proposta de inclusão das empresas prestadoras de serv iços hospi talares na
desoneração da folha de salários se j ustifica pelos moti vos a seguir descritos.
O setor hospitalar te m investido muito pouco e m infraestrutura (o que faz com que os
leitos hospitalares possu am pouca tecnologia e, muitas vezes, não possibilitem a prestação de
serviços de saÍide de qualidade) e fechado dive rsos leitos hospitalares. Essa situação, que tem
sido retratada de forma negativa pelos meios d e comunicação, decorre das dificuldades
finance iras enfrentadas elos hos itais, as uais são aoravadas senão eradas), em arte,
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pela elevada carga tributária. em especial sobre a folha de salários, que é vol umosa em razão
alta empregabilidade no setor.
A falta de investimentos gera um prej uízo imediato aos trabalhadores ( pois o número de
postos de traba lho é reduzido) e à população (pois a demanda por serviços de saúd e é cada vez
maior) e mediato à toda a cadeia produtiva (pois o setor hospitalar fomenta diversos outros
setores da economia, como construção civil, indústrias farmacêutica e de produção de
equipamentos médico-hospitalares, insumos e materiais e planos de saúde).
Vale destacar que as empresas hospitalares consomem elevado vol ume de equipamentos
médico-hospitalares, insumos e outros materiais produzidos no Brasil, pois possuem fins
lucrativos e, assim, não fazem j us ao aproveitamento de imunidades na importação de produtos
provenientes do exterior.
Dessa forma, a desoneração da folha de salários beneficiaria não só o setor hospitalar
privado e seus trabalhadores, mas também os outros setores da economia que desenvolvem
atividades conexas, gerando um ciclo virtuoso em toda a cadeia produtiva. Estima-se que a
desoneração proposta geraria um incremento superior a I bilhão e meio por ano no faturamento
dos hospitais, o que permitiria a criação de novos leitos e fomentaria os seto res acima
mencionados.
A construção de novos leitos também reduziria o conflito atualmente existente entre os
planos de saúd e e a ANS (proibição de venda de planos em razão da insuficiência de
atendimento aos usuários), pois a capacidade de atendimento dos hospitais seria
consideravelmente ampliada.
Como se vê, para que se possibilite o desenvolvimento do setor (buscando sempre o
mel hor atendimento ao cidadão) e para que haja a ampliação da oferta de serviços até a
completa solução das carências existentes, o setor dos hospitais privados com fins lucrativos
deve ser beneficiado com a desoneração da folha de pagamento.
Posto isto, e como política de incentivo à revitalização do setor de saúd e, apresento a
proposta de inclusão deste dispositivo na MPV 634/2013.
Registre-se. ao finaL que a matéria objeto da emenda ora apresentada não é assunto
estranho à Medida Provisória ora emendada, vez que ambas veiculam matéria tributária, tendo,
portanto, identidade no que tange à natureza da matéria tratada.

ASSINATURA

~DEPUTADO ROGERIO PENINHA MENDONÇA

Junho de 2015

Junho de 2015
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CONGRESSO NACIONAL

MEDIDA PROVISÓRIA N° 672, DE 2015.

Dispõe sobre a política de valorização
do salário mínimo para o período de 2016 a
2019.

EMENDA N°
O artigo 1° passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

"§ 6° Para f ins do disposto no §4°, será garantido anualmente um
percentual mínimo de 3% (três por cento)." (NR)

JUSTIFICATIVA

Com o texto apresentado pela MP 672, os trabalhadores
correm o risco de não ter uma valorização real de seus salários. A p resente
emenda visa garantir um percentual mínimo de 3% (três por cento) de
valorização anual.
Apesar dos avanços, a política de valorização do salário mínimo
merece ainda ter mais avanços para aproximar o salário do valor estipulado pela
Constituição, para suprir as necessidades básicas dos trabalhadores.

Sala das Sessões, em 31 de março de 2015.

Deputado PAULO ABI-ACKEL
PSDB/MG
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CONGRESSO NACIONAL

MEDIDA PROVISÓRIA N° 672, DE 2015.

Dispõe sobre a política de valorização
do salário mínimo para o período de 2016 a
2019.

EMENDA N°
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:

"Art. 1°

Ficam estabelecidas as diretrizes para a política de

valorização do salário mínimo a vigorar a partir de 2016, a serem aplicadas em

1° de janeiro do respectivo ano.
....... ........ .. ... .. "( NR)

JUSTIFICATIVA
A política de valorização do salário mínimo é uma conquista
importante de todos os trabalhadores brasileiros, não podendo continuar apenas
por mais 4 (quatro) anos. Conforme dados do DIEESE , o ganho conseguido pelos
trabalhadores não aumentou o desemprego, a informalidade e a inflação. Pelo
contrário, a valorização reduziu as desigualdades e expandiu o mercado
consumidor.
Sala das Sessões, em 31 de março de 2015.

Deputado PAULO ABI-ACKEL
PSDB/MG
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CONGRESSO NACIONAL

MEDIDA PROVISÓRIA N° 672, DE 2015.

Dispõe sobre a política de valorização
do salário mínimo para o período de 2016 a
2019.

EMENDA N°
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:

"Art. 1°

Ficam estabelecidas as diretrizes para a política de

valorização do salário mínimo a vigorar entre 2016 e 2023, inclusive, a serem
aplicadas em 1° de janeiro do respectivo ano.
....... .......... ... .. "( NR)

JUSTIFICATIVA

A

presente

emenda

permite

manter o

mecanismo

de

valorização por um prazo maior, o que afastará decisões arbitrárias quanto a
valores do reajuste e do aumento e quanto à data de reajuste e aumento.
Sal a das Sessões, em 26 de março de 2015.

Deputado LUCIANO DUCCI
PSB/PR
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00095

EMENDAN°

-CM

(à MPV no 672, de 20 15)

Acrescente-se o seguinte attigo 4° à Medida Provisória n° 672, de
20 15, renumerando-se o atual art. 4°:
·'Art. 4° As diretrizes previstas no art. I 0 aplicam-se também aos
benefícios previdenciár ios e assistenciais pagos pelo governo federal,
limitando-se o reajuste à variação nominal acumulada da receita
administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos doze
meses anteriores ao mês do reaj uste."

JUSTIFICAÇÃO
A emenda visa garantir a lgum aumento real aos beneficios
previdenciários e assistenciais pagos pelo governo federal. Se a correção se
restringir apenas à preservação do poder de compra como acontece
atualmente, os beneficiários não usufruirão o crescimento econômico do país.
Ademais, ao longo do tempo, todos esses beneticios corresponderão a um
salário mínimo que é o piso constitucionalmente estabelecido.
A regra de correção prevista nesta emenda é :fiscalmente
responsável, pois estende aos beneticios previdenciários e assistenciais a regra
de correção do sa lário mínimo, mas limita essa correção ao a umento da
arrecadação do governo federal. O ideal seria definir o limite com base na
variação da receita no mesmo período em que os beneticios são pagos .
Entretanto, a correção precisa ser definida previamente, o que levou à opção
pela variação anua l da receita nos doze meses im ed iatamente anteriores ao
mês de correção. Mesmo com essa defasagem, a regra proposta evita que haja
afastamento duradouro da receita do governo federa l em relação aos
beneficios pagos.

Sala da Com issão,
Senadora Lúcia Vânia

Junho de 2015
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Inclua-se, onde couber:
Art. XX. A Lei n° 12.810 de 15 de maio de 20131, passa a vigorar acrescida do seguinte
artigo:

"Art. 2°-A Fica reaberto, exclusivamente para o Distrito Federal e os Municípios, até
1° de dezembro de 2015, o prazo previsto no 7° da Lei n° 12.810, de 15 de maio de
2013, para fruição dos benefícios nela previstos, observada a ampliação de escopo
constante do parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. O pedido de parcelamento feito no prazo previsto no caput deste
artigo poderá abranger todos os débitos tributários com a Fazenda Nacional de
responsabilidade do Distrito Federal e dos Municípios e de suas respectivas
autarquias e fundações públicas, de qualquer natureza, bem como suas respectivas
obrigações acessórias, provenientes de competências vencidas até 01 de dezembro
de 2014, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa da União, ainda que
em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento
anterior não integralmente quitado. "

JUSTIFICAÇÃO

Ante a delicada situação financeira dos Municípios e do Distrito Federal, muitos deles com
dividas com a União e com suas próprias arrecadações prejudicadas pela retração da atividade
econômica.
A man utenção dos lançamentos tributários nas condições atuais, em última instancia,
prejudica não somente os Municípios e o Distrito Federal, que terminam por quedar inadimplentes,
mas também o próprio governo Federal.
Nesse sentido, a presente emenda busca estender a estes entes federativos a
possibilidade de adimplir com suas obrigações, ao tempo em que viabiliza-se a sobrevivência
financeira dos mesmos neste momento em que a economia nacional enfrenta um momento de
dificuldade passageiro.
Pelas razões expostas, que se propõe a inclusão deste importante dispositivo.

Sala das Sessões, 31 de março de 2015.

Deputado Federal Gabriel Guimarães (PTIMG)
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Acrescente-se o inciso I ao§ 5° do art. 1° da Medida Provisória n° 672, de 2015, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
§50..................................................................................................................................

I - no caso de a taxa de crescimento real do Produto Interno Bruto - PIB, a que se
refere o caput, apresentar crescimento negativo será utilizada a última variação positiva
imediatamente anterior daquele indicador.

JUSTIFICAÇÃO

O objetivo desta e menda é asseverar aumento real ao salário mínimo como forma de

manter seu poder aquisitivo e, com isso . garantir a valorização do salário.
Como a fórmula de reajuste é a correção, pelo INPC, acrescida da taxa de crescimento
real do PIB de dois anos anteriores ao ano de referência, essa emenda assegura que em caso
de o PIB brasileiro apresentar variação negativa, seja aplicada a última variação positiva do
PIB. I sto porque existe a possibilidade real de termos uma variação negativa do PIB em
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qualquer momento do período estipulado, 2016 a 2019, especialmente no momento de crise
vivenciado pelo País. Ou seja, pretende-se com a emenda em questão proteger o trabalhador
brasileiro , que, na hipótese de se ter um crescimento negativo do produto, seria duplamente
penalizado.
Essa penalização ocorreria pelo fato de que, mesmo com a correção da inflação
garantida, não havendo aumento real com o decorrer do ano e consequentemente com a
inflação corrente haverá uma soma de período inflacionário. Por exemplo, para estipular o
valor do salário mínimo de 2017 deverá ser levada em conta a variação acumulada do INPC
acrescida do aumento do PIB. Caso o PIB seja negativo em 2015, não haverá ganho real.
Porém , no ano que viger o reajuste, 2017, o trabalhador receberá um salário sem o aumento
real e estará realizando esse recebimento com a inflação corrente, o que r epresenta uma
dupla perda de poder aquisitivo.

ASSINATURA

Brasília, 31 de março de 2015.
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EMENDA No

de 201 5

(à ME DIDA PROVISÓRIA W 672, DE 24 DE MA RÇO DE 20 15)

Inclua-se, onde couber, na Medida Prov isória n° 672, de 20 15, o seguinte
artigo:
Art. O §2° do art. 1° e o Art. 5° da Lei n° 12.855, de 2 de setembro de 20 13,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. I 0 .............. . ................... .. ........ .. .. .. ...... . ......... .. .. .... .. .. .. .. .. .. ............... .

§ 2!l. São consideradas local idades estratégicas, para os fi ns desta Lei,
os municípios localizados em região d e fi·onteira quando situados na
fa ixa interna de 150 km (cento e cinquenta quilômetros) de largura,
paralela à linha divisória terrestre do território naciona l, área
indispensável à Segurança Nacional, nos termos da Lei n~ 6.634, de 2
de ma io de 1979." (NR)
"Art. 5!l. Esta Lei produzirá efeitos ·fi nanceiros a partir de J!l. d e j aneiro
de 201 4, sendo q ue os valores retroati vos deverão ser pagos pela
União em até 6 (seis) parcelas mensais e consecutivas, não podendo a
prime ira parcela exceder o prazo de 60 (sessenta) dias da pub licação
desta emenda."
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JUSTIFICATTV A
Em 2012, depois de anos de reivindicação dos servidores federais
responsáveis pela segurança nacional em áreas estratégicas da fronteira de
nosso país, o Poder Executivo Federal encaminhou Projeto de Lei ao
Congresso Nacional com o objetivo de instituir a Indenização de Fronteira.
Nos debates travados no Congresso sobre o projeto, em várias
oportunidades o governo, principalmente por intermédio do ministro da
Justiça, José Eduardo Cardozo, pressionou deputados e senadores para a
rápida aprovação da matéria. Até urna Comissão Geral, em 19/03/2013 , foi
realizada na Câmara dos Deputados para tratar do tema. Após isto, a
proposição tramitou em regime de urgência.
Depois de aprovada na Câmara e no Senado e transformada na Lei
12.855, de 02/09/2013, com a sanção presidencial, a Indenização de
Fronteira ainda não é paga, pois inexplicavelmente o Poder Executivo
permanece inerte no seu dever de regulamentação, transformando a Lei em
letTa morta.
Cabe salientar que quanto aos efeitos financeiros, o Projeto de Lei
encaminhado pela presidência da república já previa o pagamento de tal
indenização desde I o de janeiro de 2103, no entanto este artigo foi vetado
quando da sanção da Lei. Deste modo, proponho a retroatividade a I o de
janeiro de 2014 e com a possibilidade de parcelamento.
Para que não haja óbices de cunho orçamentário destaco o exposto
pelo Relator da matéria Deputado Afonso Florence, na Comissão de
Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados:

"O entendimento man[festado pelo Poder Executivo é de que, sendo
denominada como "indenização ", se trata despesas do grupo "outras
despesas correntes (GND 3), não se enquadrando como despesa de pessoa
e encargos sociais (GND !); não se submetendo, portanto, ao art. 169 da
Constituição".
Ademais, desde a LOA -20 !3 e seguintes existe rubrica própria para
suportar o custo da presente demanda.
Estas as razões para a presente emenda, sugerida pelo STNDfFTSCO
Nacional, que certamente solucionará esta questão, colaborando para o
fortalecimento da segurança em nossas fronteiras e fazendo justiça com os
servidores que dedicam suas vidas trabalhando nestes lugares longínquos e,
por vezes, inóspitos de nosso país.

Senador Paulo Paim
PT/RS
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MPV 672
00099
ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL
APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Proposição

Data

Medida Provisória n° 672/2015
NO do prontuário

Autor

Deputado ANDRÉ MOURA

D

Supressiva

U

Substitutiva

D

Modificativa

[Il

Aditiva

D

Substitutivo global

~--P-ag_l_n_a__~l ~~---A-rt--lg_o__~~~~7.P~ar~a~g~r~af~o~~-----ln_c_ls_o____~__A__h_ne_a__~
TEXTO/JUSTIFICAÇAO

Inclua-se onde couber o seguinte artigo à Medida Provisória n° 672, de 24 de
Março de 2015:

"Art. O Poder Executivo constituirá grupo interministerial, sob
coordenação do Ministério do Trabalho e Emprego, encarregado
de definir e implementar sistemática de monitoramento e
avaliação da política de valorização do salário mínimo.
§ 1°. O grupo a que se refere o caput identificará a cesta básica

dos produtos adquiridos pelo salário mínimo e suas projeções
futuras decorrentes do aumento de seu poder de compra, nos
termos definidos em decreto.
§ 2° Os dados provenientes do trabalho do grupo a que se
refere o caput deverão ser anualmente enviados ao Congresso
Nacional. "

JUSTIFICATIVA

É fundamental que tal comando esteja previsto na presente

Medida Provisória, já que a Lei n° 12.382, de 25 de Fevereiro de 2011, prevê
isso. Ademais, o fruto do trabalho produzido pelo Grupo lnterministerial deverá
ser anualmente encaminhado ao Congresso Nacional para que os seus

membros tomem conhecimento dos respectivos dados.
COD IGO
174

NOME DO PARLAMENTAR
Deputado ANDRÉ MOURA
ASSINATURA

125::::,, 1

UF

PARTIDO

SE

PSC
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MEDIDA PROVISÓRIA 672, DE 24 DE MARÇO DE 2015

Dispõe sobre a politica de valorização
do salário minimo para o periodo de
2016 a 2019.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se, onde couber, os seguintes artigos á MP 672/2015:
Art. N1 . O art. 1° da Lei 11482, de 31 de maio de 2007, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° O imposto de renda incidente sobre os rendimentos de
pessoas fis icas será calculado de acordo com as seguintes tabelas
progressivas mensais, em reais:

IX - a partir do ano-calendário de 2015:

Tabela Progressiva Mensal
Base de Cálculo (R$)
Até 1.903,98
De 1.903,99 até 2.826,65

Aliquota
(%)
7,5

Parcela a Deduzir
do IR (R$)
-

De 2.826,66 até 3. 751,05

15,

o

354 ,80

De 3. 751 ,06 até 4.664,68

22 ,
5
27,

636,13
869,36

142,80

Acima de 4.664,68

§ 1° Os valore s constantes da tabela do inciso IX serão reajustados a
cada ano, em 1° de janeiro, aplicando-se o indice de 5%, acrescido
da variação do valor do rendimento médio mensal das pessoas com
dez anos de idade ou mais, entre o segundo ano anterior ao de
vigência da nova tabela e o que lhe anteceder imediatamente, obtido
pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilias - PNAD, calculada
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística FIBGE, ou de pesquisa que lhe vier suceder, até o ano- calendário de
2024, inclusive.
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§ 2° Os valores constantes da tabela vigente no ano-calendário de
2024 serão reajustados a cada ano, em 1° de janeiro, aplicando-se o
índice acumulado dos doze meses anteriores ao último reajuste da
tabela , do rendimento médio mensal real de todos os trabalhos das
pessoas de dez anos ou mais de idade, ocupadas na semana de
referência , obtido a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios - PNAD, calculada pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística- F IBGE ou de pesquisa que lhe vier suceder.
§ 3° O imposto de renda anua l devido , incidente sobre os
rendimentos de que trata o caput deste artigo, será calculado de
acordo com tabela progressiva anual correspondente á soma das
tabelas progressivas mensais vigentes nos meses de cada anocalendário. (NR)

Art. N2. Os art. 4° e 8° da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
acrescida do art. 8° - A, passam a vigorar com a seguinte redação:
~rt.~

............ ..... ............ .... ........ .. ................
111 - a quantia , por dependente, de:
i) R$ 189,59 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta e nove
centavos) a partir do ano-calendário de 2015;

VI - a quantia, correspondente á parcela isenta dos rendimentos
provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma , pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por
qualquer pessoa jurídica de direito público interno ou por entidade
de previdência privada, a partir do mês em que o contribuinte
completar sessenta e cinco anos de idade, de: (redação dada pela
Lei n° 11.482, de 2007)

i) R$1.903,98 (mil e novecentos e três reais e noventa e oito
centavos) por mês, a partir do ano-calendário de 2015.

11
.....
.
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de
seus dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino,
relativamente á educação infantil, compreendendo as creches e as
pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; á educação
superior, compreendendo os cursos de graduação e de pósgraduação; e á educação profissional, compreendendo o ensino
técnico e o tecnológico, até o limite anual ind ividual de:
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10. R$ 12.a03,57 (doze mil e oitocentos e três reais
cinquenta e sete centavos) para o ano-calendário de 2015.

e

c) a dedução anual por dependente, para a declaração de ajuste,
corresponderá a doze vezes o valor mensal vigente nos meses do
ano-calendário correspondente.

Art. ao_ A Os valores dos limites das deduções previstas nos artigos
4° e ao serão reajustados nas mesmas datas definidas na tabela
progressiva constante do inciso IX do artigo 1°, observados os
percentuais referidos nos respectivos §§ 1° e 2°, todos desta lei.".
(NR)
Art. N3. O art. 4° da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de
1995, passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos:
"Art. 4°

VIl - as importâncias pagas a título de aluguel do imóvel de
residência do contribuinte.
VIII -as importâncias pagas ao sistema financeiro da habitação a
título de juros na compra do único imóvel residencial destinado a
moradia própria do contribuinte." (NR)
Art. N4. O art. 10 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1O. Os lucros ou dividendos distribuídos com base nos
resultados apurados a partir do mês de janeiro de 2015, remetidos,
creditados, empregados ou entregues pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, serão
tributados na pessoa dos sócios ou acionistas beneficiários,
residentes em território brasileiro, ficando sujeitos à incidência do
imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual, de
acordo com a seguinte tabela anual, ou proporcionalmente aos
meses a que se referem:
Lucros ou Dividendos
até R$ 60.000,00
de R$ 60.000,01 até R$
120 000,00
de R$120 .000,01 até R$
240.000,00
acima de R$ 240.000,00

Alíquotas
Isento

Parcela a
Deduzir

5%

R$ 3.000,00

10%
15%

R$ 9.000,00
R$ 21 000,00
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§ 1° Os va lores constantes da tabela do caput referem-se àqueles
distribuídos a cada sócio ou acionista e serão corrigidos nas
mesmas datas e percentuais em que for reajustado o valor
previsto no inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006.
§ 2° Os contribuintes , sócios ou acionistas, que percebem lucros
ou dividendos de mais de uma fonte pagadora , deverão comunicar
às demais fontes que, ao realizarem a retenção, considerem, na
totalidade, os valores já recebidos para a aplicação da tabela
constante do caput.

§ 3° A falta da comunicação prevista parágrafo anterior sujeitará o
beneficiário do rendimento à mu lta prevista no artigo 44, 11 da Lei
n° 9.430 de 27 de dezembro de 1996, incidente sobre o valor não
recolhido, exigida isoladamente.

§ 4° O imposto apurado na forma deste artigo deverá ser pago até
o último dia útil do mês subsequente àquele em que os lucros ou
dividendos forem percebidos.

§ 5° A Receita Federal do Brasil editará os atos normativos
necessários à aplicação deste dispositivo." (NR)
Art. N5. Os lucros ou dividendos distribuídos com base nos
resultados apurados a partir do mês de janeiro de 2015, pagos, remetidos,
creditados, empregados ou entregues pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real , presumido ou arbitrado, a pessoas jurídicas sediadas no
território nacional, a pessoas físicas residentes ou domiciliadas no exterior ou
pessoas jurídicas sediadas ou estabelecidas no exterior, serão tributados
exclusivamente na fonte com alíquota de 15% sobre o valor total distribuído.

§ 1° O imposto apurado na forma deste artigo deverá ser pago até
o último dia útil do mês subsequente àquele em que os lucros ou dividendos
forem distribuídos.
§ 2° O montante dos lucros ou dividendos distribuídos a pessoas
jurídicas sediadas no território nacional, na forma do caput, poderá ser
deduzido no cálculo do valor dos lucros e dividendos distribuídos pela pessoa
jurídica beneficiária.
§ 3° A Receita Federal do Brasil editará os atos normativos
necessários à aplicação deste dispositivo.
Art. N6. A partir da entrada em vigor desta lei, o valor do custo
de aquisição dos imóveis declarados na relação de bens e direitos da
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda - Pessoa Física, será
atualizado, anualmente, pela variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - FIBGE , ou o que lhe vier suceder, relativo ao ano
base da declaração.
Parágrafo Único. Quando da alienação do imóvel, o seu custo
de aquisição, para efeitos do cálculo do respectivo ganho de capital, será ao
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valor calculado conforme o caput deste artigo até 31 de dezembro do ano
anterior.

Justificação

Os artigos da presente proposta de emenda fo ram numerados de N1 a
N6, para facil idade de referência; uma vez acolhida a emenda, deverão

receber a numeração que lhes couber no corpo do PLV à MP 672/2015.

A emenda ora submetida à apreciação da Comissão Especial visa a
criar um mecanismo de correção anual da tabela progressiva do Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF), a fim de evitar uma distorção comum na política
tributária brasileira dos últimos 19 anos: o pagamento de mais imposto de
renda, principalmente, pelos contribuintes que se encontram nas faixas mais
baixas de renda tributável líquida.

Entre 1996 e 2001 , a Tabela do IRPF não foi reajustada. Em 2002, fo i
corrigida em 17 ,5%. No biênio 2003-2004 não houve correções, as quais
passaram a ser anuais somente a partir de 2005, quando o reajuste fo i de
10%, e em 2006, de 8% , resultando em um reajuste acumulado de 39,59%
entre 2002 e 2006. Desde 2007, os reajustes, definidos por lei, têm sido de
4,5% ao ano.
Essa defasagem existe porque as correções na tabela do referido
imposto não acompanharam a evolução dos demais indicadores de
crescimento econômico, a exemplo do salário mínimo nominal, do saldo de
caderneta de poupança, dos índices de preços, dentre outros. Tome-se como
exemplo a evolução do salário mínimo. Em janeiro de 1996, o valor nominal
do salário mínimo era de R$ 100,00, e em janeiro de 2013, R$ 678,00, o que
corresponde a um crescimento de 578%. Já os valores do limite de isenção
da Tabela do IRPF variaram, no mesmo período, apenas 90,08% (de R$
900,00 para R$ 1.710,78). Contrastadas as duas variações, observa-se uma
defasagem de 256,69% . Este problema pode ser visto por outra perspectiva .
O limite de isenção, medido em salários mínimos de janeiro de 1996, era de 9
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salários mínimos; em 2013, caiu para 2,52 salários mínimos. Ou seja, as
famílias de baixa renda estão pagando, hoje , mais imposto de renda do que
pagavam há 19 anos.

Desde 2007, a Tabela do IRPF tem sido corrigida até mesmo abaixo
do índice de inflação acumulada no ano. Há diversos casos de contribuintes
cujos rendimentos tributáveis estão muito próximos do limite superior de uma
das faixas de renda do IRPF. Se, por exemplo, estes contribuintes tiverem
um crescimento de sua renda em montante igual à inflação anual, ou sej a,
sem ganho real, no ano seguinte terão parte desses rendimentos tributados à
alíquota da faixa de renda imediatamente superior. Isso ocorre devido à
defasagem entre o índice de correção da Tabela do IRPF e o índice de
inflação anual. Também ocorre mudança para uma fa ixa de tributação mais
e levada , quando os ganhos de renda do contribuinte, não sendo reais, são
superiores à correção da tabela.

Assim, a fim de corrigir, mesmo que de forma parcial, a defasagem
acumulada da Tabela do IRPF em relação à inflação , esta emenda propõe
que se aplique o índice de 5% sobre a tabela vigente durante dez anos
consecutivos.

Corrigida essa distorção, é importante que as correções futuras da
Tabela do IRPF reflitam adequadamente a evolução da renda do contribuinte
brasilei ro.

Dentre os diferentes indicadores de renda elaborados pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - FIBGE, o rendimento médio
mensal das pessoas com 10 anos de idade ou mais , construído pela
Pesquisa Nacional por Amostra a Domicílio - PNAD , apresentou-se como o
mais apropriado. Ele resulta da soma do rendimento do trabalho com o
proveniente de outras fontes de rendimento, tais como aposentadorias,
pensões, alugueis, rendimentos de aplicações financeiras, dentre outros.
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A Tabela do IRPF deve ser reajustada de forma a se manter neutra
em relação à renda média das pessoas físicas. Isto significa que ela deve
variar exatamente na mesma proporção da renda média. Sendo assim, o
cálculo nominal deste indicador deve ser o adotado. Se a Tabela do I RPF for
reajustada abaixo da variação da renda média nomina l, a tributação aumenta
em relação a esta, e vice-versa.

A PNAD foi escolhida como a pesquisa que gera o indicador por causa
de sua abrangência nacional.

Saliente-se que esse parâmetro - o rendimento médio - foi escolhido
por refletir o desempenho real da situação do trabalhador brasileiro na
conjuntura econômica vigente. Em momentos de crise, a massa salarial tende
a cair, enquanto que, em momentos de crescimento econômico, ela tende a
aumentar. Dessa forma, a correção na Tabela do IRPF tenderia a
acompanhar o ciclo econômico e os contribuintes pagari am mais ou menos
tributo no ritmo do crescimento médio dos seus rendimentos. Ou seja, estarse-ia aplicando plenamente o princípio da capacidade contributiva , de forma
a tornar o sistema tributário mais j usto.

Esta emenda também propõe que a correção, pelo mesmo indicador
da Tabela do IRPF, dos limites de isenção dos rendimentos provenientes de
aposentadoria e pensão, de transferência para a reserva remunerada ou de
reforma pagos pela Previdência Social aos contribuintes que completarem
65 anos. Por uma questão de justiça e de tratamento isonômico para com
os aposentados e pensionistas, estes limites não poderiam deixar de ser
abrangidos pela mesma correção que se propõe para a Tabela do IRPF.

De igual modo , não se poderia deixar de aplicar esta correção aos
limites

individuais

com

pagamentos de

despesas com

instrução do

contribuinte e de seus dependentes. Nesse ponto, a emenda pretende
estabelecer um equilíbrio entre o gasto médio que o Estado realiza por aluno
no ensino público (R$ 4.087,00) e o resultado da dedução desses gastos no
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imposto apurado. Afinal, este seria o dispêndio do Estado se o declarante ou
seus dependentes estivessem matriculados em escola pública.

Além da extensão da correção aos descontos e isenções acima, que
tradicionalmente fazem parte da legislação do Imposto de Renda - Pessoa
Física, a presente emenda inova ao incluir na relação das deduções as
despesas dos contribuintes com aluguéis e com juros pagos ao Sistema
Financeiro da Habitação na aquisição da casa própria .

A volta da dedução na base de cálculo do Imposto de Renda das
despesas com moradia é uma questão de justiça social. A moradia é um
direito social assegurado pelo artigo 6° da Constituição Federal. Os gastos
com moradia constituem um item significativo nas despesas fam iliares. Até
1988 era permitida a dedução dos aluguéis residenciais e dos juros para o
financiamento da casa própria. Essas deduções acabaram e, mesmo
morando de aluguel ou pagando o empréstimo habitacional, o contribuinte
não tem ma is qualquer benefício. Note-se que quem recebe renda de
aluguéis deve tributar o rendimento, mas quem paga não pode deduzir. Logo,
há uma espécie de bis in idem, pelo qual o Estado recebe de um lado e não
permite abatimento, por outro, sobre a mesma matéria tributável. Ademais, a
inclusão das despesas de alugueis como dedução fará com que o proprietário
do imóvel declare obrigatoriamente a renda recebida , sob pena de cair na
chamada "malha fina".

Outra inovação introduzida por esta emenda se refere à correção do
valor do custo de aquisição de imóveis constantes da relação de bens e
direitos da Declaração de Ajuste Anual pelo índice oficial de inflação, o IPCA.
A legislação vigente prevê o pagamento de 15% de imposto de renda , a título
de ganho de capital, incidentes sobre a diferença entre o valor de aquisição e
o valor de venda dos bens e direitos. O reajuste anual do valor de aquisição
pelo IPCA permite que esta tributação incida, ao menos de forma mais
próxima, do que seria o ganho real. A continuar a atual forma de avaliação
para apuração dos ganhos de capital, o Estado locupleta-se indevidamente
do abominável processo inflacionário para inflar suas receitas.
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No caso dos imóveis, os investimentos são atrativos justamente por
causa de ganhos reais . É sobre estes que deve, efetivamente, incidir a
tributação.

Esta emenda

trata também

de corrigir uma gritante distorção

atualmente vigente na legislação tributária brasileira, a qual contribui para o
aprofundamento da desigualdade distributiva no País.

A legislação atual não submete à tabela do imposto de renda a
distribuição de lucros e dividendos aos acionistas e sócios das pessoas
jurídicas. Sobre esses rendimentos, o acionista ou sócio de uma pessoa
jurídica é isento, ou seja, não paga Imposto de Renda sobre esse valor.
Assim, é comum que os sócios ou os proprietários de empresas, quando da
declaração de ajuste anual do IR, declarem o recebimento de baixíssimo pro

labore, muitas vezes abaixo do limite da fa ixa de isenção do tributo, e
elevados valores a título de lucros e dividendos.

Dessa forma , os sócios e proprietários pagarão muito pouco ou
mesmo não pagarão IR, já que este incid irá apenas sobre o pro labore
declarado. Esta prática, permitida pela legislação, dá tratamento tributário
desigual e injusto aos contribuintes. Enquanto os lucros e dividendos gozam
de isenção, os rendimentos provenientes do trabalho submetem-se a
alíquotas de até 27,5%. Anteriormente à entrada em vigor da Lei n° 9.249,
de 26 de dezembro de 1995 a totalidade dos lucros e dividendos distribuídos
eram tributados à alíquota de 15%.

Com a tabela progressiva proposta a

nova sistemática sequer retorna a tributação anterior à citada Lei.

Com a

referida tabela proposta , a maioria dos empresários ainda terá a isenção de
seus rendimentos decorrentes da distribuição de lucros ou dividendos.
Somente os valores vultosos serão tributados .

O Código Tributário Nacional (CTN) estabelece no artigo 43 que o
imposto de renda deve incidir tanto sobre o capital como sobre o trabalho:
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Artigo 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição
da disponibilidade econômica ou jurídica.
f - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos;
11 - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

O CTN também define, no artigo 45 , quem é contribuinte do Imposto
de Renda:
Artigo 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a
que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa
condição ao possuidor, a qualquer titulo, dos bens produtores de
renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda
ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo
imposto cuj a retenção e recolhimento lhe caibam.

Assim, é sobre o titular da disponibilidade da renda ou dos proventos
que recai o recolhimento do Imposto de Renda , seja ele o proprietário de
bens de produção - o dono do capital aplicado produtivamente, quotista ou
acionista de empresa - ou simplesmente qualquer outro contribuinte trabalhadores com ou sem carteira assinada, autônomos , prestadores de
serviço, comerciantes, rentistas , etc.

Em suma , quem recebe rendimentos, seja de capital, do trabalho, seja
da combinação de ambos, deve pagar o imposto, independentemente de a
pessoa jurídica pertencente ao pro prietário dos meios de produção ter sido
tributada.

Pessoa física não se confunde com jurídica. A pessoa física tem
personalidade civil, conforme definida no artigo 2° do Código Civil, e a pessoa
jurídica de direito privado surge com a inscrição do ato constitutivo no
respectivo registro, como consta no artigo 45 do mesmo código, descrito a
seguir:
Artigo 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de
direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo
registro, precedida, quando necessário, de autorização ou
aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as
alterações por que passar o ato constitutivo.
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Portanto, há dois sujeitos passivos distintos, com existência legal
claramente

definida,

ambos

com

suas

respectivas

responsabilidades

tributárias, inclusive a de cumprir com sua obrigação principal, qual sej a, o
pagamento do tributo.

O fato gerador do imposto de renda é a disponibilidade econômica ou
financeira de renda, quer seja do capital, do trabalho, quer seja de ambos. Se
dois contribuintes auferem renda, ambos devem ser tratados de forma igual,
sem distinção da ocupação profissional, independentemente da denominação
jurídica dos rendimentos.

Pela proposta , não estarão sujeitos á incidência do imposto de renda
os lucros e dividendos até o valor limite anual correspondente a R$60.000,00,
sendo os valores superiores a este limite tributados progressivamente em três
faixas, sendo a última de R$ 240.000,00.

A proposta contém, ainda, a tributação de lucros e dividendos
distribuídos por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas - atualmente
também isentos - em alíquota única de 15%. Além de ser uma medida de
justiça fisca l, isso também dificultará a prática de planejamento fiscal com a
finalidade de elidir o pagamento de tributos que seriam exigidos com a
tributação sobre lucros e dividendos das pessoas físicas.

Por fim, a emenda propõe a tributação da remessa de lucros e
dividendos ao exterior, hoje também isentos de tributação, em alíquota única
de 15%. Ressalte-se que apenas em 2012 foram distribuídos lucros e
dividendos a residentes no exterior, na ordem de 21,6 bilhões de dólares.
Esses tributos não cobrados no Brasil acabam sendo cobrados no exterior,
gerando riqueza em outras nações. Se a proposta ora apresentada estivesse
vigente, ingressariam em 201 2 nos cofres públicos cerca de 6,5 bilhões de
reais , que poderiam ser utilizados, por exemplo, para desonerar a tributação
dos produtos consumidos pelos brasileiros, ao invés de ajudar a desonerar a
tributação em outras nações.
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Cumpre ressaltar que o Brasil é um dos poucos países que não
tributam a remessa de lucros e dividendos ao exterior, o que dificulta,
inclusive, a realização de acordos internacionais sobre bitributação, pois nos
retira qualquer poder de barganha na negociação. Assim , empresas nacionais
com subsidiárias no exterior acabam tendo seus lucros integralmente
tributados no exterior, enquanto que as empresas estrangeiras com
subsidiárias no Brasil também tributam no exterior os lucros enviados do
Brasi l. Os lucros retidos no Brasil por força da tributação poderiam gerar
investimentos, empregos e riqueza no nosso país ou, pelo menos, os
recursos provenientes da própria tributação auxiliariam a gerar esses efeitos.

As alterações na legislação vigente, aqui propostas, não possuem
apenas um forte componente de justiça tributária , ao introduzir um indicador
mais realista para a correção da tabela progressiva do IRPF; elas tendem a
propiciar também alavancagem no consumo das famílias, com benefícios
diretos sobre a produção e o emprego e, por conseguinte, sobre a
arrecadação tributária .

Sala das Comissões,

VICENTE CÂNDIDO
Deputado Federal PT/SP

de março de 2015.
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00101

CÂMARA DOS DEPUTADOS
EMENDA No
- CM
(Medida Provisória n° 672, de 2015).

Inclua-se, onde couber no Projeto de Lei de Conversão da Medida Provisória n° 672 ,
de 24 de março de 2015, o seguinte artigo, renumerando-se os demais:
Art. x. Ficam revogados o inciso 11, e os§§ 1°, 2°, 3° e 4°, do art. 181 da Lei n°
7.565, de 19 de dezembro 1986.

JUSTIFICATIVA
A presente emenda altera o artigo 181 da Lei n° 7.565 , sugere insere a
revogação do inciso li e os§§ 1°, 2°, 3° e 4°, que trata da concessão ou autorização
para os serviços aéreos.
Na prática, isso significa mudar a regulamenta ção que limita a participação do
capital estrangeiro em empresas aéreas brasileiras a 20%. O inciso pontua que a
concessão somente será dada á pessoa jurídica brasileira que tiver "pelo menos 4/5
(quatro quintos) do capital com direito a voto, pertencente a brasileiros, prevalecendo
essa limitação nos eventuais aumentos do capital social".
A liberdade de investimento estrangeiro não deve ser confundida com a
abertura total do mercado brasileiro de aviação civil. Não é uma permissão para que
empresas estrangeiras realizem operações de cabotagem em nosso país. O que se
busca incentivar é o investimento externo direto, ou seja , que empresas venham a
se instalar no Brasil.
A abertura de capital estrangeiro faci lita-se a capitalização de empresas
nacionais em dificuldades financeiras, protegendo o emprego dos seus respectivos
Ira ba Ihad ores.
O aumento da participação de capital estrangeiro nas empresas de transporte
aéreo e a propriedade privada de terrenos de aeroportos, em vez de eles
pertencerem exclusivamente á União.
Internacionalização das empresas e dos aeroportos dentro do quadro
brasileiro caracterizado por deficiências no transporte aéreo,a necessidade e
oportunidade para se tornar os serviços aéreos no Brasil mais eficientes por meio do
aumento do número de empresas, de localidades atendidas, de oferta de assentos,
qualidade de serviço e mais competitividade.
Em contrapartida, empresários brasileiros poderiam investir em outros países.
Alguns setores como a indústria automobilística e bancos, há possibilidade de
controle acionário por capitais estrangeiros no Brasil, por que, então as empresas
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aéreas brasileiras não podem também pertencer a grupos estrangeiros? acrescenta:
"Tivemos um caso exemplar recente com a fusão da Tam brasilei ra com a Lan do
Ch ile, devido à restrição ao capital estrangeiro no setor aéreo brasileiro. Com isso, a
sede internacional da nova empresa ficou no Chile.
Se aqu i houvesse liberdade de capitais para empresa aéreas estrangerias, a
sede da nova empresa resultante da fusão da Tam com a Lan seria provavelmente
no Brasil".
Diante do analisado neste trabalho, concluímos que existe a necessidade de
revogação do disposto no artigo 181 do CBA no que diz respeito à limitação do
capital estrangeiro e à restrição do exercício dos cargos de direção a brasileiros.
Acreditamos na possibilidade da intervenção através da regulação em questões
afetas ao tema, voltadas à atualização deste marco regulatório para normatizar a
participação estrangeira em empresas aéreas nacionais, de forma a estimular a
formação de um cenário competitivo.
No cenário instituciona l que é desenhado em nosso país, devemos não só
discutir a criação de novos marcos, mas também revogar aqueles que não se
mostram mais pertinentes . Num pais com proporções continentais e com pretensões
econômicas elevadas como o Brasil é preciso atuar de forma a estimular cada vez
mais a concorrência, a inovação e a eficiência. Atenuar barreiras legais à entrada
que permitam a acomodação dos agentes em dado setor. Desta forma,
imprescindível a busca por garantir que haja um setor aéreo que cumpra a sua
função de transportar mais passageiro e cargas e de forma mais eficiente.
Com as mudanças sugeridas, incentiva-se a abertura de novas empresas
aéreas no Brasil , que recolherão tributos aos cofres públicos e gerarão empregos no
Pais. Preserva-se, contudo, o mercado para empresas genuinamente brasileiras,
uma vez que prestam serviços que são de natureza, eminentemente, públ ica.
Pelas razões expostas , contamos com o apoio dos Nobres colegas
Parlamentares para a aprovação desta emenda que é importante para a nova
legislação para o setor e para a modernização do Brasil.
Sala das Sessões,
ALFREDO KAEFER
Deputado Federal
PSDB/PR

de março de 2015.
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00102

EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA N° 672, DE 2015

MPV n° 672/2015, que "Dispõe sobre a
política de valorização do sa lário mínimo para
o período de 2016 a 2019 .".

Acrescente- se à Medida Provisória no 672, de 24 de março de
2015, os seguintes dispositivos, renumerando-se o art.4° :
Art. 4°. É assegurada a revisão geral anual do va lor das
aposentadorias

e

pensões

do

regime

geral

da

previdência socia l, sempre na mesma data e sem
distinções de índices, aplicando-se:
I

-

para a

aposentadorias

preservação do poder aquisitivo das
e

pensões,

a

variação

do

Índice

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, acumulada nos últimos doze meses anteriores ao
mês do reajuste; e
II - para o aumento rea l do valor das aposentadorias, o
percentual equivalente à taxa de crescimento real do
Produto Interno Bruto - PIB, apurada pelo IBGE, do
ano imediatamente anterior.
Parágrafo Ún ico. Na eventual hipótese de percentual do
PIB negativo ou igual a zero, manter- se-á o último
reajuste .

................................................. (NR).
1
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JUSTIFICATIVA

O objetivo desta Emenda é garantir reajuste e aumento salarial
aos aposentados e pensionistas que recebem acima do salário mínimo, uma
vez que os benefícios enquadrados como "valor do salário mínimo" já são
reajustados, automaticamente, quando do aumento do valor do salário
mínimo. É bom lembrar que o Texto constitucional veda que qualquer
benefício da Previdência Social seja inferior ao valor do salário mínimo (art.
201, §2° da CF/88).
Busca-se, assim, solucionar a injustiça para com os nossos
aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social
(INSS) que recebem acima do valor do salário mínimo. Explica-se: a
reiterada inação do INSS em repor as perdas inflacionárias nos períodos
passados resulta em grave redução salarial com os passar dos anos.
No caso desta Emenda, o aumento remuneratório se dá pela
via da negociação coletiva, através da então instituída Mesa de Negociação
Permanente de Aposentados e Pensionistas do Regime Geral da Previdência
Social, que se ampara no art. 8°, inciso VI da Constituição Federal. Se
pretende democratizar as relações sociais entre o INSS e os beneficiários,
além de atender a uma reivindicação histórica da classe trabalhadora.
Por sua vez, a Emenda também versa sobre o reajuste salarial,
voltado a afastar os nefastos efeitos da inflação, isto é, objetiva a
necessária manutenção do poder aquisitivo da remuneração (lato sensu).
Os aposentados e pensionistas, em sentido amplo, não têm o
mesmo poder de barganha dos trabalhadores em geral, uma vez que a rigor
eles

estão

desprovidos

do

efeito

greve,

restando

outros

tipos

de

manifestações reivindicatórias e de protestos. Certa consequência desse
diminuto poder de barganha pode ser exemplificada pelo ocorrido neste ano
de 2015. No dia 12 de janeiro, o INSS divulgou que o índice de reajuste
para os sequrados que recebem acima do salário mínimo é de 6,23%.
Ocorre que o INPC de 2014- 2015 foi de 6,41%, gerando, pois redução
remuneratória, diante da não reposição sequer da perda inflacionária.

Sala das Comissões, em

DEPUTADA LUIZA ERUNDINA

PSB/SP

Junho de 2015
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MPV 672
00103

CONGRESSO NACIONAL

MEDIDA PROVISÓRIA N° 672, DE 2015.

Dispõe sobre a política de valorização
do salário mínimo para o período de 2016 a
2019.

EMENDA N°
O artigo 1° passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

"§ 6° Para f ins do disposto no §4°, será garantido anualmente um
percentua l mínimo de 1% (um por cento)." (NR)

JUSTIFICATIVA
A política de valorização do salário mínimo é uma conquista
importante de todos os trabalhadores brasileiros, mas que corre sério risco de não
ter valorização real nos próximos anos. A emenda tem por objetivo garantir
anualmente uma valorização mínima de 1% (um por cento).

Sala das Sessões, em 31 de março de 2015.

Deputado HUGO LEAL
PROS/RJ
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00104

CONGRESSO NACIONAL

MEDIDA PROVISÓRIA N° 672, DE 2015.

Dispõe sobre a política de valorização
do salário mínimo para o período de 2016 a
2019.

EMENDA N°
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:

"Art. 1°

Ficam estabelecidas as diretrizes para a política de

valorização do salário mínimo a vigorar entre 2016 e 2025, inclusive, a serem
aplicadas em 1° de janeiro do respectivo ano.

....... .......... ... .. "( NR)

JUSTIFICATIVA
Pela importância do tema , a política de valorização do salário
mínimo não poderá f icar restrita apenas a quatro. Conforme informações do

DIEESE, o salário mínimo necessário para consumo de produtos básicos
pelo trabalhador e sua família deveria ser, em novembro de 2014, de R$
2.923,22. Aumentar o prazo para 1O (dez) anos irá permitir ao trabalhador
uma remuneração mais digna e conforme os preceitos constitucionais.
Sala das Sessões, em 31 de março de 2015.

Deputado HUGO LEAL
PROS/RJ
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00105

EMENDA No - CM

(à MPV n° 672, de 2015)
Dê-se a seguinte redação ao §§ I o e 2
Provisória n° 672, de 2015:

o

do Art.

lo

da Medida

"Art.l 0 ••••••• • •••• ••••• ••• • • • •• • • •••••••••••••••••• • •••••••••••••• • ••••• •• • •••••••••••••• • •••••••••••••• • ••• • •• •

§ I o Os reajustes para a preservação do poder aquisitivo do salário mm1mo
corresponderão à variação do Índice de Preços ao Consumidor - Classe I (!PCC!), calculado e divu lgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), acum ulada nos
doze meses anteriores ao mês do reajuste.
§ 2° Na hipótese de não divulgação do !PC-C I referente a um ou mais meses
compreendidos no período do cálculo até o li ltimo dia útil imediatamente ante rior
à vigência do reajuste, o Pode r Executivo estimará os índices dos meses não
disponíveis .

.................................................................... .......................................... "(NR)

JUSTIFICAÇÃO
Esta emenda busca proporcionar uma correção do salário mínimo de
forma a garantir não haver perda real do poder de compra. O ganho real
diferencia-se do nominal pelo fato daquele (rea l) corrigir pelo valor da
inflação.
A inflação não é a mesma para todas as famí lias e varia
substancialmente com o perfil de consumo. As famílias de menor renda
dedicam parcelas maiores de seus gastos à alimentação, enquanto que as
que se situam em extratos superiores despendem frações elevadas de seus
orçamentos com itens como educação, saúde e lazer.
Segundo a FGY "as pesquisas de orçamentos famil iares (POF)
permitem conhecer de maneira pormenorizada as estruturas de consumo de
um amplo espectro de unidades domiciliares. Com base nos resultados
apurados por este tipo de levantamento é possível segmentar o cálculo da
inflação. A partir dos dados levantados pela última POF da FGV, realizada
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no biênio 2002/2003, efetuou-se o cálculo do TPC relativo às famílias com
renda mensal entre 1 e 2,5 salários mínimos."
Este índice denomina-se lPC-Cl e é mais apropriado do que o INPC
para corrigir valores associadas às famílias de renda mais baixa.
Novamente de acordo com a FGV: "A relevância do índice ... é detectar
afastamentos entre a taxa de inflação medida para o conjunto da população
e a referente às famílias de menor poder aquisitivo."
Para efeito comparativo no período dos últimos 12 meses (mar/20 14
a fev/20 15) os valores para alguns índices inflacionários selecionados
foram: IPC-Cl 8,06% ; TPCA 7,70% e TNPC 7,68%.
Desta forma esta emenda busca manter o poder de compra das
famílias mais diretamente influenciadas pela política do salário mínimo.

Sala da Comissão, em 31 de março de 2015

Cristovam Buarque
Senador
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00106

CONGRESSO NACIONAL

MEDIDA PROVISÓRIA N° 672, DE 2015.

Dispõe sobre a política de valorização
do salário mínimo para o período de 2016 a
2019.

EMENDA N°
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:

"Art. 1°

Ficam estabelecidas as diretrizes para a política de

valorização do salário mínimo a vigorar entre 2016 e 2023, inclusive, a serem
aplicadas em 1° de janeiro do respectivo ano.
....... .......... ..... "( NR)

JUSTIFICATIVA
A presente emenda pretende aumentar em quatro anos o período

da política de valorização do salário mínimo e conceder maiores garantias aos
trabalhadores .

Sala das Sessões, em

de

de 2015.

Deputado GLAUBER BRAGA
PSB/RJ
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00107

CONGRESSO NACIONAL

MEDIDA PROVISÓRIA N° 672, DE 2015.

Dispõe sobre a política de valorização
do salário mínimo para o período de 2016 a
2019.

EMENDA N°
O §4°, do artigo 1°, passa a vigorar com a seguinte redação:

"§ 4° A título de aumento real, serão aplicados os seguintes
percentuais:
I - em 2016, será aplicado o percentual equivalente à taxa de
crescimento real do Produto Interno Bruto- PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de
20 14, garantido um percentual mínimo de 2% (dois por cento);
11 - em 2017, será aplicado o percentual equivalente à taxa de

crescimento real do PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 2015, garantido um
percentual mínimo de 2% (dois por cento);
111 - em 2018, será aplicado o percentual equivalente à taxa de

crescimento real do PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 2016, garantido um
percentual mínimo de 2% (dois por cento); e
IV - em 2019, será aplicado o percentual equivalente à taxa de
crescimento real do PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 2017, garantido um
percentual minimo de 2% (dois por cento). " (NR)

Sala das Sessões, em 31 de março de 2015.

Deputado JOÃO FERNANDO COUTINHO
PSB/PE
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00108

CONGRESSO NACIONAL

MEDIDA PROVISÓRIA N° 672, DE 2015.

Dispõe sobre a política de valorização
do salário mínimo para o período de 2016 a
2019.

EMENDA N°
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:

"Art. 1°

Ficam estabelecidas as diretrizes para a política de

valorização do salário mínimo a vigorar entre 2016 e 2021 , inclusive, a serem
aplicadas em 1° de janeiro do respectivo ano.
.... .......................... ."(NR)

JUSTIFICATIVA
A presente emenda pretende aumentar em dois anos a política de
valorização do salário mínimo para manter esta importante conquista dos
trabalhadores brasileiros.
Sala das Sessões, em 31 de março de 2015.

Deputado JOÃO FERNANDO COUTINHO
PSB/PE
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00109

CONGRESSO NACIONAL

MEDIDA PROVISÓRIA N° 672, DE 2015.
Dispõe sobre a política de valorização
do salário mínimo para o período de 2016 a
2019.

EMENDA N°
Acrescente-se o seguinte artigo à MP 672/2015:

"Art. 3°-A O art. 20, da Lei 8. 742, de 7 de dezembro de 1993,

passa a vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 20

§3°-A deve ser excluído do cálculo da renda da família o benefício
de um salário mínimo que tenha sido concedido a outro ente familiar idoso ou
deficiente.
...................... ......... "(NR)

JUSTIFICATIVA
O objetivo da presente emenda é corrigir uma grave injustiça com
as pessoas com deficiência , que deixam de receber o Benefício de Prestação
Continuada. Jurisprudência do STJ estendeu aos portadores de deficiência uma
condição legal já prevista para o idoso.
Sala das Sessões, em 31 de março de 2015.

Senador ROMÁRIO
PSB/RJ

Junho de 2015
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MPV 672
00110

CONGRESSO NACIONAL

MEDIDA PROVISÓRIA N° 672, DE 2015.
Dispõe sobre a política de valorização
do salário mínimo para o período de 2016 a
2019.

EMENDA N°
Acrescente-se o seguinte artigo à MP 672/2015:

"Art. 3°-A Fica revogado o §10, do artigo 20, da Lei 8.742, de 7 de

dezembro de 1993." (NR)

JUSTIFICATIVA

O objetivo da presente emenda é excluir da legislação dispositivo
que comete grave injustiça com as pessoas com deficiência ao determinar que se
considere pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos pelo prazo mínimo
de 2 (dois) anos.
A inclusão do requisito de ser o referido impedimento de longo
prazo (leia-se: dois anos), não está em conformidade com a Constituição Federal e
com a Convenção de Nova Iorque sobre pessoas com deficiência, razão pela qual
tal exigência deve ser afastada quando da análise do caso concreto.
Sala das Sessões, em 31 de março de 2015.

Senador ROMÁRIO
PSB/RJ
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MPV 672
00111

CONGRESSO NACIONAL

MEDIDA PROVISÓRIA N° 672, DE 2015.

Dispõe sobre a política de valorização
do salário mínimo para o período de 2016 a
2019.

EMENDA N°
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:

"Art. 1°

Ficam estabelecidas as diretrizes para a política de

valorização do salário mínimo a vigorar entre 2016 e 2023, inclusive, a serem
aplicadas em 1o de janeiro do respectivo ano.
........ .. ."(NR)

JUSTIFICATIVA
O salário mínimo está longe de atender as necessidades prevista
no texto constitucional como: alimentação, moradia , saúde, educação, vestuário,
higiene, transporte, lazer e previdência.
Estabelecer uma política para o período de quatro anos, ainda não
será capaz de promover um salário digno aos trabalhadores. Propomos a emenda
para que a política possa se estender por oito anos.
Sala das Sessões, em 31 de março de 2015.

Senador ROMÁRIO
PSB/RJ
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MPV 672
00112

CONGRESSO NACIONAL

MEDIDA PROVISÓRIA N° 672, DE 2015.

Dispõe sobre a política de valorização
do salário mínimo para o período de 2016 a
2019.

EMENDA N°
O §4°, do artigo 1°, passa a vigorar com a seguinte redação:

"§ 4° A título de aumento real, serão aplicados os seguintes

percentuais:
I - em 2016, será aplicado o percentual equivalente à taxa de
crescimento real do Produto Interno Bruto- PIB , apurada pelo IBGE, para o ano de
2014, garantido um percentual mínimo de 1% (um por cento);
11 - em 2017, será aplicado o percentual equivalente

à taxa de

crescimento real do PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 2015 , garantido um
percentual mínimo de 1% (um por cento);
111 - em 2018, será aplicado o percentual equivalente à taxa de

crescimento real do PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 2016 , garantido um
percentual mínimo de 1% (um por cento); e
IV - em 2019, será aplicado o percentual equivalente à taxa de
crescimento real do PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 2017, garantido um
percentual mínimo de 1% (um por cento)." (NR)
Sala das Sessões, em 31 de março de 2015.

Senador ROMÁRIO
PSB/RJ
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MPV 672
00113

CONGRESSO NACIONAL

MEDIDA PROVISÓRIA N° 672, DE 2015.

Dispõe sobre a política de valorização
do salário mínimo para o período de 2016 a
2019.

EMENDA N°
Acrescente-se o seguinte artigo:

"Art. 1°-A O disposto nessa Lei se aplica igualmente a todos os
benefícios pagos pelo Regime Geral de Prevídêncía Socíal - RGPS, estabelecido
na Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991 "

JUSTIFICATIVA
O governo vem achatando, ano após ano os benefícios do INSS .
Esta emenda é uma grande esperança para os aposentados do Brasil, que
dedicaram suas vidas contribuindo para uma aposentadoria , que ainda não
receberam integralmente.

Sala das Sessões, em 31 de março de 2015.

Senador ROMÁRIO
PSB/RJ

Junho de 2015
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MPV672

00114

uso EXCLUSIVO DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Serviço de Comissões Especiais

I

EMENDA N'

COMISSÃO

_ _/ _ _

CLASSIFICAÇÃO
PROPOSIÇÃO

ADITIVA
MP 672/2015
COMISSÃO:

Comissão Mista de Medida Provisória
PARTI DO

AUTOR: Depulado (a) LELO COIMBRA

I

PMDB

I

UF
ES

I

PAGINA

_1_ /_1_

TEXTO
Inclua-se, onde couber, na Medida Provisória n° 672, de 2015, o seguinte artigo:

Art. O §2° do art 11) e o Art. 5° da Lei n° 12.855, de 2 de setembro de 2013, passam a vigorar com a seguinte
redação:

§ 2.11. São considerados localidades estratégicas para os fins desta Lei os municípios localizados em região de
fronteira quando situados na faixa interna de 150km (cento e cinquenta qu ~ómetros) de largura. paralela à linha
divisória terrestre do te rritório nacional, área indispensável à Segurança Nacional, nos termos da Lei n-2 6.634, de 2
de maiode1979. ~

52 Esta Lei produzirá efeitos financeiros a partir de 1.2 de janeiro de 201 4, sendo que os valores retroativos
deverão ser pagos pela União em a té 6 (seis) parcelas mensais e conserutivas, não podendo a primeira parcela
exceder o prazo de 60 (sessenta) dias da publicação desta emenda. ~
~Art.

JUSTIFICATIVA
Em 2012, depois de anos de reivindicação dos servidores federais responsáveis pela segurança nacional em áreas
estratégicas da fronteira de nosso pais, o Poder Executivo Federal encaminhou Projeto de lei ao Congresso N acional com o
objetivo de instituir a Indenização de Fronteira
Nos debates travados no Congresso sobre o projeto, em várias oportunidades o governo, principalmente por intermédio
do ministro da Justiça, J osé Eduardo Cardozo, pressionou deputados e senadores para a rápida aprovação da matéria. Até
uma Comissão Geral, em 19/0312013, foi realizada na Câmara dos Deputados para tratar do tema. Após isto , a proposição
tramitou em regime de urgência
Depois d e aprovada na Câmara e no Senado e transformada na lei 12.855, de 02/09/2013, com a sanção presidencial, a
Indenização de Fronteira ainda não é paga, pois inexplicavelmente o Poder Executivo permanece inerte no seu dever de
regulamentação, transformando a Lei em letra morta
Cabe salientar que quanto aos efeitos financeiros , o Projeto de Lei encaminhado pela presidência da república já previa
o pagamento de tal indenização desde 1° de janeiro de 2103, no entanto este artigo foi vetado quando da sanção da l ei. Deste
mOOo, proponho a retroatividade a 1° de janeiro de 2014 e com a possibilidade de parcelamento
Para que nâo haja óbices de cunho orçamentário destaco o exposto pelo Relator da matéria Deputado Afonso Florence,
na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados·

"O entendimento manifestado pelo Poder Executivo é de que, sendo denominada como
"indenização", se trata despesas do gropo "outras despesas correntes (GND 3), não se
enquadrando como despesa de pessoa e encargos sociais (GND 1); não se submetendo,
portanto, ao art. 169 da Constftuição".
Estas as razões para a presente emenda que certamente solucionará esta questão, colaborando para o fortalecimento
da segurança em nossas fronteiras e fazendo justiça com os servidores que dedicam suas vidas trabalhando nestes lugares
longínquos e, por vezes, inósp~os de nosso pais

--'---'-DATA
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PARECER No J.5, DE 2015 ~·CrJ

Da COMISSÃO MlSTA, sobre a Medida
Provisória (MPV) no 672, de 24 de março
de 2015, que dispõe sobre a política de
valorização do salário mínimo paro o
período de 2016 a 2019.

-

RELATOR: Senador JOÃO ALBERTO SOUZA

I -RELATÓRIO
o

"l

Vem ao exame desta Comissão a Medida Provisória (MPV) n°
672, de 24 de março de 2015, que dispõe sobre a política de valorização do
salário mínimo para o período de 2016 a 2019.
O texto estabelece que o reajuste do salário mínimo, para os
anos de 2016 a 2019, será feito com base na variação do INPC, acumulada
nos doze meses anteriores ao mês do reajuste, a título de correção
monetária, acrescida de percentual equivalente à taxa de crescimento real
do Produto Interno Bruto de dois anos atrás, a título de aumento real.

"'

"'

c
'6>

'"'
(L

(D

m

'B

Os reajustes e aumentos fixados conforme disposto na MPV n°
672, de 2015, serão regulamentados pelo Poder Executivo, anualmente, por
meio de decreto.
Finalmente, a MPV 672 prescreve que, até 31 de dezembro de
2019, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei
dispondo sobre a política de valorização do salário mínimo para o período
compreendido entre 2020 e 2023.
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Deputado Rocha 006; Deputado Bruno Araújo 007; 008; Deputada
Cristiane Brasil 009; 010; Deputado Mendonça Filho 011 ; Senador Flexa
Ribeiro 012; Deputado Nilson Leitão 013; Deputado Nelson Marquezelli
014; Deputado Arnaldo Faria De Sá 015; 016; Senador Romero Jucá 017;
018;019;020;021;022;023;024;025;026;027;028;029;030;031;032;
033 ; 036; Deputado Odelmo Leão 034; 035; Deputado Jair Bolsonaro 037;
Deputado Carlos Manato 038; Deputado Rubens Bueno 039; 040; 041 ;
Deputado Jerônimo Goergen 042; Senador Paulo Paim 043; 044; 098;
Senadora Lúcia Vânia 045; 095; Senador Cássio Cunha Lima 046;
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame 047; Deputado Paudemey
Avelino 048; 049; Deputado Izalci 050; Deputada Carmen Zanotto 051;
Deputado Ricardo Barros 052; 066; 074; Deputado Manoel Junior 053;
054; 055; 056; 057; 058; 059; 060; 061; 062; 063; 064; Deputado Marco
Tebaldi 065 ; Deputado Laercio Oliveira 067; Deputado Pompeo de Mattos
068; 097; Deputado Washington Reis 069; Senador Ronaldo Caiado 070;
071; 075; 076; Deputado Chico Alencar 072; Deputado Bebeto 073;
Deputado André Figueiredo 077; 078; 081; 082; 083; Deputado Sergio
Vidigal 079; Deputado Max Filho 080; Deputado Giacobo 084; Deputado
Zé Silva 085; Deputado Heráclito Fortes 086; Deputado Aliei Machado
087; Deputado Rogério Peninha Mendonça 088; 089; 090; 091 ; Deputado
Paulo Abi-Ackel 092; 093; Deputado Luciano Ducci 094; Deputado
Gabriel Guimarães 096; Deputado Andre Moura 099; Deputado Vicente
Candido 100; Deputado Alfredo Kaefer 101 ; Deputada Luiza Erundina
102; Deputado Hugo Leal 103; 104; Senador Cristovam Buarque 105;
Deputado Glauber Braga 106; Deputado João Fernando Coutinho 107; 108;
Senador Romário 109; 1 10; 111 ; 112; 113; Deputado Leio Coimbra 114.
<.0
Cll
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Cll

CXl

l l - ANÁLISE

Preliminarmente, examinemos a admissibilidade da proposta,
nos termos do caput e do § 5° do art. 62 da Constituição Federal (CF), que
permite a sua adoção pelo Presidente da República nos casos de relevância
e urgência.

..

,/_., -..

Sabe-se que a fixação do salário mínimo tem reflexo em toda a /
sociedade, seja pelo contingente de pessoas que são beneficiadas, seja pela/
repercussão nas finanças públicas e nos mercados. Dessa maneira, estã9,,1 \
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caracterizados os pressupostos de relevância e urgência estabelecidos no
art. 62 da Constituição Federal.
A MPV n° 672, de 2015, apresenta boa técnica legis lativa,
obedece aos devidos trâmites legislativos, não afronta o ordenamento
jurídico vigente e respeita os balizamentos constitucionais próprios a esse
instrumento legislativo, consignados no art. 62 da Carta Magna. A
proposição não versa sobre as matérias relacionadas no inciso I do § 1o do
referido art. 62; não se enquadra nas hipóteses dos seus incisos 11 a IV; não
se destina a regulamentar dispositivo da Constituição cuja redação tenha
sido alterada por meio de emenda, respeitando-se, dessa forma, a vedação
expressa no art. 246 da Carta Política; e tampouco representa reedição, na
mesma sessão leg islativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou
que tenha perdido a sua eficácia por decurso de prazo (art. 63, § J O, CF).

!!!!!

Quanto à adequação orçamentária e financeira da MPV n° 672,
de 2015, não vemos óbice a sua aprovação. Ressalte-se que a Nota Técnica
n° I 0/2015, da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do
Senado Federal, informa que há na exposição de motivos o impacto fiscal
para os próximos 3 exercícios financeiros, embora não conste memória de
cálculo, tampouco compensação para o aumento da despesa da União.
Relativamente ao mérito, a proposição também deve ser
acolhida. As regras estipuladas são as mesmas que já vinham sendo
aplicadas, conforme a Lei no 12.382, de 2011 , e que promoveram ganhos
reais expressivos ao salário mínimo nos últimos anos, alavancando tanto a
remuneração dos empregados que percebem esse valor, quanto a renda de
todos os cidadãos que recebem benefícios previdenciários e assistenciais no
montante do piso nacional.
Como vimos, foram apresentadas à MPV n° 672, de 2015, 114
emendas, a seguir resumidas e consolidadas na tabela:
N"
l.
2.

3.
4.

5.

Resumo da alteração promovida
Estende aumento para benefícios pagos pelo RGPS
Concede aumento de 80% da variação do PIB para os beneficiários do RGPS
Estende ao aposentado as mesmas diretrizes para a política de valorização do
salário mínimo
Estende reajuste do INPC para beneficiários do RGPS
Estende aumento para benefíci os pagos pelo RG PS
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Resumo da alteração promovida

~t~'·-+~E~s~te~n~d~e~a~u~m~~e~t~lt~oJp~a~r~a~b~e~n~ef~í~ci~o~sJp~a~g~o~sxp~e~lo~R~G~
' P~S~----------------------7.
8.
9.
1 O.
I I.
12.
13.

Estende aumento para benefícios pagos pelo RGPS
Estende aumento para benefícios pagos pelo RGPS
Garante aumento real para o salário mínimo no valor de, pelo menos, I'%
Estende aumento para benefícios pagos pelo RGPS
Estende aumento para benefícios pagos pelo RGPS
Estende aumento para benefícios pagos pelo RGPS
Estende aumento para benefícios pagos pelo RGPS
Altera tratamento dado às empresas de transporte aéreo de carga e de passageiros
14. regu Iar.
15. Estende aumento para benefícios pagos pelo RGPS
Suprime art. 2° (permissão para que os aumentos sejam concedidos na forma de
16
· decreto do Poder Executivo)
Prevê a neutralidade fiscal na utilização de créditos de prejuízos fiscai s próprios
17
· ou de terceiros para pagamento de débitos parcelados
Concede crédito presumido de PIS/COFINS sobre as aquisições de etano! por
18
· centrais petroquímicas
Reconhece a legitimidade da possibilidade de utilização do ágio interno
19
· decorrente de operações entre partes relacionadas/dependentes.
Alonga os prazos do refinanciamento de débitos tributários das empresas em
20
· recuperação judicial
Permite que as concessionárias de serviço público tenham a alternativa de
2
1. amortizar intangível nos prazos de vida útil dmitidos pela Receita Federal
Estabelece que o resultado da equivalência patrimonia l exigida pela legislação
22
· societária não está incluído no conceito de receita bruta
Revoga a aplicação de multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de
23
· declaração de compensação não homol0gada
Estabelece que verbas pagas e/ou recebidas a título de incentivo à admissão ou
24
· contratação não integram o salário-de-contribuição
Autoriza a compensação dos débitos relativos a contribuições previdenciárias com
25
· créditos de outros tributos federais
Promove o permanente ressarcimento do resíduo tributário nas cadeias produtivas
26.
exportadoras
Veda a compensação de ofício sobre as parcelas vincendas com exigibilidade
27_
suspensa, na análise de deferimento dos créditos resultantes do Reintegra
Promove a adequada apuração do ganho de capital de pessoa física nas hipóteses
28.
do art. 23 da Lei n° 9.249, de 1995
~--~----~~--------~~--~~----------~~-----------------------Concede incentivo, na forma de subvenção econômica, para as empresas
29.
industr iais exportadoras brasileiras
Consolida regime jurídico específico e diferenciado para os consumido res
30. industria is atendidos diretamente por concessionárias de geração de serviço
público no contratos de fornecimento de energia
Concede crédito presumido de PIS/Cofi ns sobre a venda de nafta pctroquímica no
31.
mercado brasileiro
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Segur idade Social (Colins)
Concede crédito presumido de ClDE sobre a venda de nafta petroquímica
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34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
5 1.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
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Resumo da alteração promovida
Estende aumento para benef1cios pagos pelo RG PS que não ultrapassem o salário
mínimo
Estende aumento para benefícios pagos pelo RGPS
Define a não existência de ganho de capital nas o perações de inco rporação de
I partici pações societárias
·A remuneração das Praças prestadoras do serviço militar inicial das Forças
Armadas não poderá ser inferior ao salário mínimo
Estende aumento para benefícios pagos pelo R GPS
Estende aumento para benefícios pagos pelo RGI'S
Assegura um ganho real mínimo de 2% para o salário mínimo e para os
beneficiários do RG PS
Assegura um ganho real mínimo de 2% para o salário m ínimo e para os
beneficiários do RGPS
A parcela do ajuste do valor do investimento não será computada na determinação
do lucro real e na base de cálculo da CSLL para o setor de alimentos
Estende aumento para benefícios pagos pelo RGPS
Vincula a valorização c omum de todos os benefícios previdenciários ao
crescimento real da remuneração média dos tra balhadores empregados no
mercado de trabalho formal
Estende aumento para benefícios pagos pelo RGPS
Concede aumento ao salário mínimo referente às revisões da taxa de crescimento
do PIB
Estende aumento para beneficios pagos pelo RGPS
Assegura um ganho real mínimo de 1% para o salário mínimo
Estende aumento _!)_ara benefícios ~os pelo RGPS
Permite que OSC!Ps possam atuar para increme ntar a mobilidade de pessoas em
geral
Estende aumento para benefíc ios pagos pelo RGPS
C ria linhas aéreas pioneiras para operações regionais no transpo rte aéreo regular
Estabelece que o contribuinte pode optar pela tributação de lucros auferidos po r
suas contro ladas no exterior
Estabelece que a PJ e coligada podem deduz ir imposto sobre a renda pago no
exterior pela contro lada direta ou indiretame nte
Concede incentivos para as empresas titulares de projetos aprovados na SUDAM
e na SUDENE
Altera a tributação aplicável ao setor de bebidas
Trata da concessão de crédito presumido do IPI para empreendimentos industriai s
especificados
Estabelece que a c isão, fusão, incorporação de sociedades e de ações o u quotas
não implica apuração de ganho de capital
Concede incentivos para as empresas t itulares de projetos aprovados na SUDAM
enaSUDENE
P ermite a partic ipação em empresas de capital estrangeiro na assistência à saúde
Dispensa de concessão, permissão o u amortização o aproveitamento de potenciais
h idráulicos igua is ou inferiores a 3.000 kW
Di52_õe sobre os aeródromos civis
Trata das parcelas consideradas de forma consolidada na determinação do lucro /
/
real c da base de cálculo da CSLL no caso das empresas de holding
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-------- --- --Resumo da alteração promovida
Dispõe sobre os aeródromos civis
Estabelece ganho real do salário mínimo como sendo a média dos últimos cinco
anos ou a do ano de referência quando for equivalente ou maior que a média
Permite que as despesas de um órgão partidário sejam pagas por outro
Considera o PlB per capita para fins de aumento real concedido ao salário mínimo
Estende aumento para benefícios pagos pelo RGPS
Estabelece que não serão devidos honorários advocatícios, bem como qualquer
sucumbência em ações de parcelamentos de débitos tributários
Estende aumento para benefícios pagos pelo RGPS
No caso de revisão da série do PIB de forma positiva, os resíduos serão
compensados no ano subsequentc
Estende aumento para benefícios pagos pelo RGPS
Estende aumento para benefícios pagos pelo RGPS
Acaba com a exigência de aprovação no exame de Ordem para o exercício da
advocacia
Define que, se houver a aplicação de novo índice para a correção do salário
mínimo e este for inferior ao lNPC, prevalecerá o TNPC
Estabelece alternativamente a taxa de crescimento do rendimento médio real dos
ocupados quando esta s uperar a taxa de crescimento real do PIB
Estende aumento para benefícios pagos pelo RGPS
Estende a política de valorização do salário mínimo até 2023
Estende aumento para benefícios pagos pelo RGPS
Estabe lece que o salário mínimo compreenderá uma jornada de trabalho de até 40
horas semanais
Define localidade estratégica em região de fronteira e dispõe sobre o efeito
financeiro da indenização de fronteira dos servidores federais nessas áreas
Define que a correção monetária será fe ita pelo lNPC ou pelo IPCA
Define que se o INPC não for divulgado, o IPCA será utilizado
Dispõe sobre verba indenizatória de incentivo para delegado de polícia, policia l
civil, policial militar e bombeiro militar
Estende aumento para benefícios pagos pelo RGPS
Estende o prazo para os municípios para fazerem a adesão ao parcelamento de
dívidas com a União
Cria aposentadoria especial aos 30 anos de efetivos serviços prestados para
fotógrafo, repórter cinematográfico, cinematografista e auxiliares
Dispõe sobre os aeródromos civis
Trata da concessão de subvenção com a finalidade de promover a equalização de
juros para as empresas industriais exportadoras
Permite o aproveitamento, no Brasil, como crédito, do imposto de renda retido na
fonte em nome de controlada no exterior
lnclui as empresas prestadoras de serviços hospitalares na desoneração da folha de
salários
Garante percentual mínimo de 3% de valorização anual para o salário mínimo
Estipula que não há prazo para a vigência da política de valorização do salário
mínimo
Fixa a vigência da política de valorização do salário mínimo até 2023
Estende o aumento a benefícios previdenciários e assistenciais pagos pelo go~Jno
federal, limitada à variação da receita pública
IÍ
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Resumo da alteração promovida
Reabre prazo para pedido de parcelamento para municípios e DF em relação a
débitos tributários com a Fazenda Nacional
Estabelece que se a taxa de crescimento real do PIB for negativa, utiliza-se a taxa
do ano anterior
Define localidade estratégica em região de fronteira e dispõe sobre o efeito
financeiro da indenização de fronteira dos servido res federais nessas áreas
Cria grupo interministeria l para avaliar e monitorar a política de valorização do
salário mínimo
Altera os percentuais constantes da tabela do imposto de renda
Revoga o limite de 20% para a participação do capital estrangeiro em empresas
aéreas brasi !eiras
Estende aumento para benefícios pagos pelo RGPS
Garante percentual mínimo de I% para a valorização anual do salário mínimo
Fixa a vigência da política de valorização do salário mínimo até 2025
Estipula que o índice de correção para o salário mínimo será o I PC-C I
Fixa a vigência da política de valorização do salário mínimo até 2023
Garante percentual mínimo de 2% para o aumento real do salário mínimo
Fixa a vigência da_)J_olítica de valorização do salário mínimo até 2021
Estabelece que, para fins de cálculo da renda da famíl ia para pagar o BPC, não se
computa salário mínimo recebido por idoso ou deficiente
Revoga dispositivo que considera pessoa com deficiênc ia aque la q ue te m
impedimentos pelo prazo mínimo de 2 anos
Fixa a vigência da política de valorização do salário mínimo até 2023
Garante percentual mínimo de 1% para o aumento real do sa lário mínimo
Estende aumento para benefícios pagos pelo RGPS
Defin e localidade estratégica em região de fronteira e dispõe sobre o efeito
financeiro da indenização de fronteira dos servidores fed erais nessas áreas

Em suma, 33 emendas estendem, de alguma forma, o
percentual de aumento proposto ao salário mínimo para os beneficiários do
Regime Geral de Previdência Social. Outras 16 emendas promovem a
garantia de um aumento mínimo para o piso nacional ou garantem a
aplicação de um índice de correção alternativo. Há mais 7 emendas que
estendem o prazo da aplicação da política de valorização do salário
mínimo, que está fixado até 2019.
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A Emenda n° 16 suprime a permissão para que os aumentos
sejam concedidos na forma de decreto do Poder Executivo. As Emenda nos
46 e 71 preveem que revisões ao cálculo da variação do PIB sejam
repassados para o salário mínimo. A Emenda n° 80 estabelece que a
_; //
jornada de trabalho, no caso do salário mínimo, será de 40 horas semanais.
/
E a Emenda n° 99 propõe a criação de grupo interministerial para avaliar e /
~
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monitorar a política de valorização do salário mínimo.
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Por fim, há 53 emendas cujo objeto não se relaciona com a
política de valorização do salário mínimo, contrariando o art. 4°, §4°, da
Resolução n° I, de 2002-CN, in verbis: "É vedada a apresentação de
emendas que versem sobre matéria estranha àquela tratada na Medida
Provisória, cabendo ao Presidente da Comissão o seu indeferimento
liminar".
Uma vez que a política de valorização do salário mtmmo
constante da MPV n° 672, de 2015, reapresenta a fórmula bem sucedida
dos últimos anos e considerando que os incrementos no salário mínimo
agregaram melhorias à sociedade entendemos que não cabem
aperfeiçoamentos e propomos a manutenção do presente texto.
Cabe enfatizar que a concessão do incremento do salário
mínimo para todos os beneficios do Regime Geral de Previdência Social
tem a consequência negativa de agravar o déficit público, em especial no
escopo do sistema previdenciário, com prejuízo para obtenção do
imprescindível equilíbrio das contas públicas do país.

111- VOTO
Pelo exposto acima, votamos pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa da medida provisória, bem como pelo
atendimento dos pressupostos de relevância e urgência e pela adequação
financeira e orçamentária. No mérito, votamos pela aprovação da Medida
Provisória n° 672, de 2015, e pela rejeição das emendas apresentadas na
Comissão Mista.
Sala da Comissão,

cr (' ~. ( ,

Relator

(

\

, Presidente
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Ofício D0 003/MPV -6 72/201 5

Brasília, 16 de junho de 2015.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 14 do Regimento Comum, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão Mista aprovou em reunião encerrada no dia 16 de junho de 2015,
Relatório do Senador João Alberto Souza, que passa a constituir Parecer da Comissão, o
qual conclui pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da Medida
Provisória, bem como pelo atendimento dos pressupostos de relevância e urgência e pela
adequação financeira e orçamentária; no mérito, pela aprovação da Medida Provisória no
672, de 201 5, e pela rejeição das emendas apresentadas na Comissão Mista.
Presentes à reunião os Senadores João Alberto Souza, Omar Aziz, Regina
Sousa, Gleisi Hoffmann, Paulo Rocha, José Pimentel, Benedito de Lira, Donizeti Nogueira,
e Blairo Maggi; e os Deputados Paulo Pereira da Silva, Carlos Marun, Lázaro Botelho,
Manoel Junior, Afonso Florence, Wellington Roberto, Zé Geraldo e Bebeto.
Respeitosamente,

Deputad~DO

Presidente da Comissão Mista

Excelentíssimo Senhor
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente do Congresso Nacional
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA N° 672, DE 2015
Dispõe sobre a política de valorização
do salário mínimo para o período de 2016 a
2019.

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO BEBETO
Ora sob análise encontra-se a Medida Provisória n° 672, de 24 de
março de 2015, que dispõe sobre a política de valorização do salário mínimo para o
período de 2016 a 2019.

O relator, ilustre Senador João Alberto Souza, apresentou parecer
pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da Medida Provisória,
bem como pelo atendimento dos pressupostos de relevância e urgência e pela
adequação financeira e orçamentária. No mérito, aprovou a Medida Provisória n°
672, de 2015, com a rejeição de todas as emendas apresentadas.

Ao tempo em que o cumprimentamos pela elaboração do
parecer, chamamos a atenção do nobre relator e demais pares para um ponto que
julgamos relevante e que merece discussão pelos nobres pares.

INCLUSÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

O

Texto

da

Medida

Provisória

recebeu

114

emendas

parlamentares. Dessas, 32 trataram de incluir os aposentados e pensionistas na
política de valorização para seus benefícios.

Dep. Rocha (emenda 06), Dep. Bruno Araújo (emendas 08 e 09), Dep.
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Brasil (emenda 10), Dep. Mendonça Filho (emenda 11 ), Dep. Nilson Leitão
(emenda 13), Dep. Arnaldo Faria de Sá (emenda 15), Dep. Odelmo Leão (emendas
34 e 35), Dep. Carlos Manato (emenda 38), Dep. Rubens Bueno (emenda 39), Sen.
Paulo Paim (emenda 43 e 44), Sen. Lúcia Vânia (emenda 45), Dep. Mendes
Thame (emenda 47), Dep. Pauderney Avelino (emenda 49), Dep. Carmen Zanotto
(emenda 51), Dep. Pompeo de Mattos (emenda 68), Sen. Ronaldo Caiado
(emenda 70), Dep. Chico Alencar (emenda 72), Dep. Bebeto (emenda 73), Dep.
André Figueiredo (emenda 77), Dep. Sérgio Vidigal (emenda 79), Dep. Zé Silva
(emenda 85), Dep. Aliei Machado (emenda 87), Dep. Luiza Erundina (emenda 102)
e Sen. Romário (emenda 113).
Todo este conjunto de emendas tem por objetivo reparar grande
injustiça cometida com aposentados, pensionistas e segurados do INSS que
ganham acima de um salário mínimo. Com o passar dos anos, houve significativa
redução dos beneficios superiores a um salário mínimo.
Conforme justificativa apresentada na emenda apresentada pelo
Deputado Luiz Carlos Hauly, este conjunto de emendas visa a estender ao
aposentado as mesmas diretrizes para a política de valorização do salário mínimo
a vigorar entre 2016 e 2019. Assim, concede-se ao aposentado tratamento
isonômico, além de evitar uma maior discriminação com aqueles que trabalharam
anos e anos para nosso país. O aposentado, que já tem o valor inicial do benefício
minorado em função da fórmula em vigor, tem sua situação agravada com a atual
fórmula de reajuste de seus benefícios. Salvo nos casos dos beneficios com
valores iguais ao salário mínimo, o índice de reajuste das aposentadorias e
pensões é menor, fazendo com que uma grande parte dos aposentados e
pensionistas tenha o valor de seu benefício cada vez mais reduzido. É necessário
que essa iniquidade seja corrigida
·

~-G~o.
\::

Os valores das prestações do Regime Geral de Previdência Social
em muitos casos, aproximando-se do piso do valor do salário mínimo,

com)i,\ometendo a situação financeira de inúmeras famílias de todo o
sabido que muitos segurados contribuíram com valores calculados com

~~ÉÊo~~~
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renda mensal bem superior ao do salário mínimo, e a partir do momento
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têm direito a receber seus benefícios, ano a ano o seu valor real é reduzido,
causando grande injustiça social. A oportunidade de correção desta dramática
situação é esta, estendendo-se a diretriz da política de valorização do salário
mínimo também a estas prestações previstas no art. 18 da Lei n° 8.213/1991 .
Busca-se

reparar

injustiça

histórica

com

os

aposentados,

pensionistas e outros segurados da Previdência Social que, ano após ano, têm
verificado a redução do poder de compra de seus benefícios. De fato, a política de
reajuste dos benefícios previdenciários não tem garantido reajustes compatíveis
com as perdas inflacionárias.
O Brasil tem cuidado muito mal de seus idosos. O País caiu 27
posições e ficou em 58° lugar em um ranking que analisa o bem-estar de idosos
em 96 países. Divulgado em outubro de 2014, o indicador é medido pela
organização Help Age lnternational. A lista é liderada pela Noruega.
O Senador Paulo Paim lembrou que há muito urge a implantação
de uma política de valorização do valor de todos os beneficios previdenciários, já
que, nos últimos anos, apenas aqueles equivalentes a um salário mínimo têm sido
objeto de reais elevações. Ao longo dos anos, a discrepância entre as correções
concedidas aos benefícios equivalentes ao salário mínimo e as concedidas aos
benefícios cujos valores superam este patamar conduziu a um achatamento
inaceitável das rendas dos aposentados e pensionistas. Isso tem que acabar.
Todos merecem a mesma valorização de suas rendas.
Dados indicam que, nos últimos dez anos, os aposentados e
pensionistas que recebiam mais do que um salário mínimo tiveram aumento
nominal de apenas 84%, enquanto os beneficiários que recebiam um salário
mínimo receberam 203% de aumento. Assim, o aumento desses aposentados e
pensionistas foi 60% menor do que o aumento dado aos que recebiam um salário
mínimo. Essa distinção faz com que aqueles que mais contribuíram para a o INSS
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na ativa fica incentivado a contribuir com valores menores para a Previdência_ Não
há sentido em contribuir com valores maiores se, contribuindo com apenas um
salário mínimo, ele receberá aumentos maiores no futuro, se igualando àqueles
que contribuíram com base maior. A repactuação da regra constante do art. 41-A
do Plano de Benefícios da Seguridade Social (Lei n° 8.213, de 1991) ajudará esses
segurados e suas famílias a suportar o aumento do custo de vida justamente na
fase de suas vidas em que não possuem mais condições de trabalhar para
aumentar a renda familiar.

111- VOTO

Ante o exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa da medida provisória, bem como pelo atendimento dos
pressupostos de relevância e urgência e pela adequação financeira e orçamentária.
No mérito, votamos pela aprovação da Medida Provisória n° 672, de 2015, e das
emendas de n° 01 a 11, 13, 15, 34, 35, 38, 39,43 a 45, 47, 49, 51, 68, 70, 72, 73,
77, 79, 85, 87, 102 e 113, na forma do seguinte projeto de lei de conversão:
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, DE 2015

(Proveniente da Medida Provisória n° 672, de 2015)
Dispõe sobre a política de valorização
do salário mínimo para o período de 2016 a
2019.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° Ficam estabelecidas as diretrizes para a política de
valorização do salário mínimo a vigorar entre 2016 e 2019, inclusive, a serem
aplicadas em 1° de janeiro do respectivo ano.
§ 1° Os reajustes para a preservação do poder aquisitivo do salário
mínimo corresponderão à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC, calculado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística- IBGE, acumulada nos doze meses anteriores ao mês do reajuste.
§ 2° Na hipótese de não divulgação do INPC referente a um ou
mais meses compreendidos no período do cálculo até o último dia útil
imediatamente anterior à vigência do reajuste, o Poder Executivo estimará os
índices dos meses não disponíveis.
§ 3° Verificada a hipótese de que trata o§ 2°, os índices estimados
permanecerão válidos para os fins desta Medida Provisória, sem qualquer revisão,
sendo os eventuais resíduos compensados no reajuste subsequente, sem
retroatividade.

§ 4° A título de aumento real, serão aplicados os seguintes
percentuais:
I - em 2016, será aplicado o percentual equivalente à
crescimento real do Produto Interno Bruto - PIB, apurada pelo IBGE, para

2014;

l--_~
I
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11 - em 2017, será aplicado o percentual equivalente à taxa de

crescimento real do PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 2015;

111 - em 2018, será aplicado o percentual equivalente à taxa de
crescimento real do PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 2016; e
IV - em 2019, será aplicado o percentual equivalente à taxa de
crescimento real do PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 2017.

§ 5° Para fins do disposto no § 4°, será utilizada a taxa de
crescimento real do PIB para o ano de referência, divulgada pelo IBGE até o último
dia útil do ano imediatamente anterior ao de aplicação do respectivo aumento real.

Art. 2° Os reajustes e aumentos fixados na forma do art. 1° serão
estabelecidos pelo Poder Executivo, por meio de decreto, nos termos desta Medida
Provisória. Parágrafo único. O decreto do Poder Executivo a que se refere o caput
divulgará a cada ano os valores mensal, diário e horário do salário mínimo
decorrentes do disposto neste artigo, correspondendo o valor diário a um trinta
avos e o valor horário a um duzentos e vinte avos do valor mensal.

Art. 3° Até 31 de dezembro de 2019, o Poder Executivo
encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a política de
valorização do salário mínimo para o período compreendido entre 2020 e 2023,
inclusive.

Art. 4° O disposto nessa Lei se aplica igualmente a todos os
benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social- RGPS, estabelecido
na Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das

"
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 114, DE 2015
(Dos Srs. Nelson Marquezelli e Edinho Bez)
Susta a Resolução nº 529, de 14 de maio de 2015 do CONTRAN, “que altera o Art 3º da resolução n°
517, de 29 de janeiro de 2015, de forma a prorrogar o prazo para a exigência do exame toxicológico
de larga janela de detecção”.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 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 sutada a Resolução nº 529, de 14 de maio de 2015 do CONTRAN, que “altera o Art 3º da resolução n° 517, de 29 de janeiro de 2015, de forma a prorrogar o prazo para a exigência do exame toxicológico
de larga janela de detecção”.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A Resolução nº 529, de 14 de maio de 2015, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN tem por objetivo prorrogar para 1º de janeiro de 2016 o prazo de entrada em vigor da obrigatoriedade do exame toxicológico de larga janela de detecção, na hipótese de habilitação e renovação para as categorias C, D e E prevista
no art. 143 da Lei nº 9503, de 1997, excluindo-se os processos de habilitação que já tenham sido iniciados até
a entrada em vigor da referida resolução.
De acordo com o inciso I do art. 13 da Lei nº 13.103, de 2 de março de 2015, o exame toxicológico com
janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias de que trata o art. 148-A da Lei 9.503, de 23 de setembro de
1997 – Código de Trânsito Brasileiro, será exigido em 90 (noventa) dias da publicação desta Lei, para a renovação e habilitação das categorias C, D e E. Ou seja, a partir de 1º de junho de 2015.
A referida ordem (Resolução CONTRAN nº 529, de 2015), no entanto, inovou o ordenamento jurídico,
AO RESOLVER alterar a data de exigência do referido exame, expressa na norma legal, alterando-a para 1º de
janeiro de 2016.
Por essa razão se torna imprescindível a revogação da Resolução nº 529, de 14 de maio de 2015 do
CONTRAN, tendo em vista a sua ilegalidade manifesta, criando e estabelecendo normatividade de generalidade abstrata, mantendo-se a vontade emanada da Lei n°13.103, de 02 de março de 2015.
Fica cristalina a exorbitância do poder regulamentar do CONTRAN, a que se refere o art. 49, V, da Constituição
da República, e que não se resume simplesmente ao aspecto formal. O Poder Executivo também exorbita quando,
embora pratique ato dentro de sua esfera de competência, viola princípios fundamentais da Constituição Federal.
Nesse sentido, o seguinte acórdão do Supremo Tribunal Federal é revelador:
“A reserva de lei em sentido formal qualifica-se como instrumento constitucional de preservação
da integridade de direitos e garantias fundamentais”.
O princípio da reserva de lei atua como expressiva limitação constitucional ao poder do Estado, cuja competência regulamentar, por tal razão, não se reveste de suficiente idoneidade jurídica que lhe permita restringir direitos ou criar obrigações.
Nenhum ato regulamentar pode criar obrigações ou restringir direitos, sob pena de incidir em domínio constitucionalmente reservado ao âmbito de atuação material da lei em sentido formal.
O abuso de poder regulamentar, especialmente nos casos em que o Estado atua “contra legem” ou “praeter legem”, não só expõe o ato transgressor ao controle jurisdicional, mas viabiliza, até mesmo, tal a gravidade
desse comportamento governamental, o exercício, pelo Congresso Nacional, da competência extraordinária
que lhe confere o art. 49, inciso V, da Constituição da República e que lhe permite “sustar os atos normativos
do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar (...)”. Doutrina. Precedentes. (RE 318.873-AgR/SC,
Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Plausibilidade jurídica da impugnação à validade constitucional da Instrução
Normativa STN nº 01/2005.” (AC – AgR-QO 1033 / DF – DISTRITO FEDERAL – QUESTÃO DE ORDEM NO AG.REG.
NA AÇÃO CAUTELAR – Relator(a): Min. CELSO DE MELLO – Julgamento: 25/05/2006 Órgão Julgador: Tribunal
Pleno – Publicação – DJ 16-06-2006 PP-00004 – EMENT VOL-02237-01 PP-00021) Em seu voto, o Ministro CELSO
DE MELLO expõe percuciente análise das limitações à função regulamentar do Poder Executivo, a qual, segundo essa ótica, deve ser posta em contraste com os direitos e garantias fundamentais:
“Demais disso, cumpre reconhecer que a imposição estatal de restrições de ordem jurídica, quer se
concretize na esfera judicial, quer se efetive no âmbito estritamente administrativo, para legiti-
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mar-se em face do ordenamento constitucional, supõe o efetivo respeito, pelo Poder Público, da
garantia indisponível do ‘due process of law’, assegurada à generalidade das pessoas pela Constituição da República (art. 5º, LIV), eis que o Estado, em tema de limitação de direitos, não pode
exercer a sua autoridade de maneira arbitrária.
Cumpre ter presente, bem por isso, que o Estado, em tema de restrição à esfera jurídica de qualquer
pessoa, física ou jurídica, não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva ou arbitrária, desconsiderando, no exercício de sua atividade, o postulado da plenitude de defesa, pois o reconhecimento da legitimidade ético-jurídica de qualquer medida imposta pelo Poder Público – de que
resultem como no caso, conseqüências gravosas no plano dos direitos e garantias (mesmo aqueles
titularizados por pessoas estatais) – exigem a fiel observância do princípio constitucional do devido
processo legal (CF, art. 5º, LV).
A jurisprudência dos Tribunais, notadamente a do Supremo Tribunal Federal, tem reafirmado a essencialidade desse princípio, nele reconhecendo uma insuprimível garantia, que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade (pública ou privada), rege e condiciona o exercício, pelo Poder
Público, de sua atividade, ainda que em sede materialmente administrativa, sob pena de nulidade
da própria medida restritiva de direitos, revestida, ou não, de caráter punitivo (...).
O princípio da proporcionalidade, implícito na ordem constitucional em vigor, é visto como
faceta do due process of law em sentido material (art. 5º, LIV, da Constituição), como consta do
seguinte julgado do STF:
“No tocante ao “caput” do já referido artigo 33 da mesma Medida Provisória e reedições sucessivas,
basta, para considerar relevante a fundamentação jurídica do pedido, a alegação de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal em sentido material (art. 5º, LIV, da Constituição) por
violação da razoabilidade e da proporcionalidade em que se traduz esse princípio constitucional”
(ADI-MC 1922 / DF – DISTRITO FEDERAL MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Relator(a): Min. MOREIRA
ALVES – Julgamento: 06/10/1999 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno Publicação – DJ 24-11-2000 PP00089 – EMENT VOL-02013-01 PP-00032).
Desnecessário dizer que a aprovação do exame toxicológico foi fruto de um debate grande e exaustivo feito pela Câmara dos Deputados, através da Comissão Especial, que tive o privilégio de presidir, com a colaboração decisiva do Senado Federal e numa penada o CONTRAN deseja revogar a
determinação da entrada em vigor de instrumento fundamental para a redução dos acidentes nas
estradas brasileiras, sem contar nos investimentos feitos por laboratórios no Brasil, que não podem
ficar a reboque de uma decisão arbitrária, inócua e despropositada, e ver seus investimentos postergados por força de um desiderato estapafúrdio e injurídico.
Certamente milhares de vidas foram ceifadas pela equação louca da utilização de substâncias tóxicas e direção perigosa e a decisão colocada no artigo 148-A da Lei nº 13.103, de 2015 e que alterou
a norma da Lei nº 9.503, de 1997 deve ser mantida em sua inteireza, principalmente na aplicação
imediata de seus efeitos legais.
O trabalho feito pelo Congresso Nacional e a sanção da Presidência da República devem ser respeitadas pelo CONTRAN.
Com esses argumentos, confiando no zelo dos Membros do Congresso Nacional pela preservação de sua
competência legislativa, em face do abuso normativo do Poder Executivo, é que oferecemos à consideração dos Senhores Congressistas o presente Projeto de Decreto Legislativo, principalmente para afastarmos poderes administrativos afrontadores de normas constitucionais e legais, contidos na Resolução
nº 529, de 14 de maio de 2015 do CONTRAN, “que altera o Art 3º da resolução n° 517, de 29 de janeiro de
2015, de forma a prorrogar o prazo para a exigência do exame toxicológico de larga janela de detecção”.
Sala das Sessões, 11 de junho de 2015.– Deputado Nelson Marquezelli, PTB /SP– Deputado Edinho Bez,
PMDB/SC.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 52, DE 2015
(Do Sr. Chico Alencar e outros)
Dispõe sobre a publicidade e a transparência das comissões externas, das missões autorizadas nacionais e internacionais, das viagens em missões oficiais e dos programas institucionais itinerantes.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PRC-62/1991.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
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Art. 1º As comissões externas, as missões autorizadas nacionais e internacionais, as viagens em missões
oficiais e os programas institucionais itinerantes deverão ter as seguintes informações disponíveis para consulta,
de forma aglutinada, em espaço próprio, no portal da Câmara dos Deputados na rede mundial de computadores:
O objetivo da atividade e sua correlaçã0 com os interesses legislativos;
A agenda da comissão externa, da missão autorizada, da viagem em missão oficial e do programa institucional;
Nome de todos os participantes, incluindo parlamentares e servidores públicos;
Orçamento contendo todos os valores e descrição dos gastos previstos com a definição dos recursos utilizados, sejam eles humanos ou materiais, próprios da Câmara dos Deputados ou de outros órgãos da União;
Relatório pormenorizado das atividades realizadas e de seus resultados, como o cumprimento da agenda,
assinaturas de acordos, pesquisas de avaliação ou de opinião do público participante, repercussão na mídia,
troca de informações ou de conhecimento;
Relatório final com o cômputo de todos os valores gastos, fontes e recursos humanos e materiais;
Art. 2º As informações constantes do artigo anterior serão inseridas no portal da Câmara dos Deputados
na rede mundial de computadores no prazo máximo de 2 (dois) dias, contado da aprovação da atividade, com
a exceção das informações constantes da alínea “e” do art. 1º, que deverão ser inseridas no prazo máximo de 5
(cinco) dias da data de pagamento dos valores.
Art.3º Os programas institucionais itinerantes deverão ser publicados nos veículos de comunicação da
Câmara dos Deputados, nos demais veículos de comunicação pública e divulgados para a mídia em geral, prevendo a participação de entidades públicas ou privadas, de organizações da sociedade civil ou de entidades
de classe e dos cidadãos interessados.
Art.4º As demais atividades deverão ser publicadas nos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados, a título de informação pública.
Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Mecanismos relacionados à transparência e a participação popular têm sido utilizados, cada vez mais,
por governos e parlamentos dos mais diferentes países democráticos. Esforços relacionados à abertura, transparência e acessibilidade de dados são macro objetivos de governos e parlamentos onde se pretende uma real
aproximação junto aos cidadãos e sua consequente participação nos temas nacionais.
Corroborando este fato, foi subscrita por 76 organizações de 53 países, dentre eles o Brasil, em 29 de
agosto de 2012, a Declaração para a Abertura e Transparência Parlamentar. O documento tem como objetivos
principais:
– Promover uma cultura de abertura: estabelece que a informação parlamentar pertence ao público. Para
assegurar uma cultura de abertura, o Parlamento deve adotar medidas para garantir para garantir a participação cidadã e uma sociedade civil livre, reforçar a observação efetiva dos trabalhos parlamentares e proteger
vigorosamente estes direitos;
– Tornar a informação parlamentar transparente: o Parlamento deve adotar regras que assegurem uma
publicação proativa da informação e deve rever periodicamente essas regras a fim de fomentar a evolução de
boas práticas;
– Facilitar o acesso à informação parlamentar: o Parlamento deve assegurar que a informação seja largamente acessível a todos os cidadãos, sem discriminação, através de múltiplos canais;
– Assegurar a comunicação eletrônica da informação parlamentar: a informação parlamentar deve ser
publicada online em formatos abertos e estruturados, de forma a permitir aos cidadãos analisar e reutilizar essa
informação com a ajuda de vários instrumentos tecnológicos.
O presente Projeto de Resolução em justificação visa garantir maior publicidade e transparência das comissões externas e missões autorizadas, bem como uma utilização fácil e unificada, por parte dos cidadãos brasileiros. Hoje, as informações estão dispersas no Portal da Câmara, por nome de servidores ou de deputados, e
não apresentam dados relativos a outros custos, exceto valores de diárias e passagens, quando custeadas pela
Câmara dos Deputados, a exemplo do transporte custeado pela Força Aérea Brasileira – FAB.
A medida assegurará à sociedade o acesso a tais informações e o conhecimento das atividades parlamentares, contribuindo para maior aproximação entre a população brasileira e a Câmara dos Deputados.
Por todo o exposto, apresenta-se o presente Projeto de Resolução, com vistas a fortalecer ainda mais o
princípio constitucional da eficiência e publicidade da Administração Pública.
Sala das Sessões, 10 de junho de 2015.– Deputado Chico Alencar, Líder do PSOL– Deputado Ivan Valente
PSOL/SP– Deputado Jean wyllys – PSOL/RJ– Deputado Edmilson Rodrigues – PSOL/PA.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 53, DE 2015
(Do Sr. Daniel Vilela)
Altera a alínea “c” do inciso II do art. 139 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº
87, de 1989, acrescentando-lhe parágrafo único, para efeito de permitir que todas as Comissões Permanentes tenham competência para analisar a constitucionalidade e juridicidade das
proposições, para fortalecer as Comissões Permanentes e dar maior celeridade à tramitação
processual das proposições legislativas em análise nesta Casa.
DESPACHO: DECORRIDO O PRAZO PREVISTO NO ART. 216, § 1º, DO RICD, ENCAMINHE-SE ÀS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA E MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
A Câmara dos Deputados resolve:
Art.1o Esta Resolução tem por objetivo conferir competência para que todas as Comissões Permanentes
tenham competência para analisar a constitucionalidade e juridicidade das proposições.
Art. 2º Dê-se a seguinte redação à alínea “c” do inciso II do art. 139, do Regimento Interno, acrescentando-lhe, ainda, parágrafo único, como se segue:
“Art.139....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
c) à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, para exame dos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e de técnica legislativa, e, juntamente com as Comissões
técnicas, para pronunciar-se sobre o seu mérito, quando for o caso;
.................................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. Salvo nos casos em que a matéria competir à Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania em seu mérito, a análise de constitucionalidade e juridicidade das proposições é deferida às
demais Comissões Permanentes, que deverão sobre esses aspectos se manifestar.” (NR)
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Pelo presente projeto de resolução, busca-se atribuir às Comissões temáticas permanentes da Câmara
dos Deputados a competência para que possam se pronunciar também acerca da constitucionalidade e juridicidade das proposições legislativas que lhe são afetas, dispensando-se, por conseguinte, a necessidade de
que as proposições passem também pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação (CCJC),
exceto aquelas que são afetas a esta Comissão em razão do mérito.
Objetiva-se fazer com que as Comissões da Câmara dos Deputados passem a ser similares às do Senado
Federal neste aspecto: naquela Casa, todas as Comissões temáticas têm competência para se pronunciar não
só sobre o mérito, mas também sobre a constitucionalidade das matérias, fazendo com que não seja necessária a análise pela CCJC, quanto a este aspecto.
Espera-se que essa medida acelere o tempo de análise e tramitação das matérias na Câmara dos Deputados, bem como dê às Comissões maior responsabilidade. Hoje, com a necessidade de que todas as proposições passem pela CCJC, esta Comissão se tornou um sério gargalo, um “plenarinho” (pela quantidade de proposições que lhe compete analisar), que frustra as expectativas de celeridade processual dos parlamentares e
da sociedade em geral.
Além disso, muitas vezes, vemos proposições com flagrantes inconstitucionalidades serem aprovadas
nas Comissões de mérito, com o argumento que ali se deve analisar somente o mérito, e que a constitucionalidade será analisada mais adiante; esta possibilidade cria uma situação esdrúxula, de um projeto “natimorto”,
o qual certamente “morrerá” adiante, na CCJC, mas ainda assim o projeto é passível de aprovação, porquanto
a análise naquele momento se restrinja somente ao mérito. Essa situação tem ainda o condão de ferir o princípio da economicidade processual, pois não faz sentido dar impulso a uma proposição, que fatalmente será
declarada inconstitucional a posteriori, apenas congestionando os canais de tramitação processual na Câmara
dos Deputados.
Sendo assim, por todos os ângulos que se observe, entendemos ser saudável que se possibilite que as
Comissões temáticas permanentes possam também realizar a análise de constitucionalidade – e que a necessidade de que todas as matérias passem pela CCJC seja flexibilizada, exceto aquelas às quais o mérito também
lhe seja afeto.
Sala das Sessões, 11 de junho de 2015.– Deputado Daniel Vilela,PMDB/GO.
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INDICAÇÃO Nº 256, DE 2015
(Da Comissão de Defesa do Consumidor)
Sugere ao Governador do Estado de Alagoas a realização de procedimento de fiscalização para
verificar a regularidade dos valores relativos ao ICMS cobrados nas faturas de energia elétrica
emitidas pela Companhia Energética de Alagoas.
DESPACHO:A INDICAÇÃO DIRIGIDA A OUTRO PODER SÓ SE ADMITE NO ÂMBITO DA UNIÃO, NA
FORMA DO ESTATUÍDO NO ART. 113, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS – RICD. DEVOLVA-SE, POIS, A INDICAÇÃO AO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 137, § 1º, INCISO II,
ALÍNEA “A”, DO CITADO RICD. OFICIE-SE AO AUTOR E, APÓS, PUBLIQUE-SE.
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Alagoas:
A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, por intermédio da Proposta de Fiscalização e Controle nº 45, de 2011, considerou importante que seja verificada a regularidade dos valores relativos ao ICMS cobrados nas faturas de energia elétrica emitidas pela Companhia Energética de Alagoas. A
dúvida que persiste na Comissão é de que a concessionária não estaria descontando os créditos gerados pela
não cumulatividade desses tributos para cálculo dos valores a serem cobrados dos consumidores finais, o que
lhes estaria causando graves prejuízos.
Tendo em conta o grande peso das contas de energia elétrica nos orçamentos das famílias alagoanas,
particularmente daquelas de menor poder aquisitivo, bem como o impacto desse importante insumo na competitividade da economia local, é que submetemos às suas elevadas considerações a presente Indicação, que
sugere a realização de procedimento de fiscalização, pela Secretaria de Estado da Fazenda, para verificar a regularidade dos valores relativos ao ICMS cobrados nas faturas de energia elétrica emitidas pela Companhia
Energética de Alagoas.
Sala das Sessões, 7 de abril de 2015.– Deputado Eli Corrêa Filho,Presidente.
INDICAÇÃO Nº 523, DE 2015
(Do Sr. Marcos Rotta)
Sugere ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, que, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, viabilize a construção de estradas vicinais e que instale
um anexo deste na Gleba Vila Amazônia, localizada no Município de Parintins, no Estado do
Amazonas.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro:
A Gleba Vila Amazônia localiza-se no Município de Parintins, no Estado do Amazonas, e foi criada pelo
Decreto nº 92.679 de 19 de Maio de 1986, sancionada pelo Decreto nº 94.969, de 26 de Setembro de 1987.
O assentamento é o segundo maior do Estado do Amazonas, conta com 63 (sessenta e três) comunidades e 15 (quinze) mil habitantes.
É cediço que o papel deste Instituto é de implantação e recuperação de infraestrutura básica em projetos
de assentamento e de implantar a infraestrutura básica necessária nas áreas de reforma agrária.
As prioridades são a construção e/ou complementação de estradas vicinais e o saneamento básico –
através da implantação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, além de construção
de redes de eletrificação rural, visando proporcionar as condições físicas necessárias para o desenvolvimento
sustentável dos assentamentos.
A realização dessas ações tem grande impacto no estímulo ao processo produtivo das comunidades que
residem nos assentamentos e da população local do entorno.
No entanto todo o assentamento carece deste atendimento, é de suma necessidade a instalação de um
anexo naquele local, inclusive já existe um ponto estratégico para isso.
Além disso, é necessária a conclusão da construção de estradas vicinais, trata-se de 320 (trezentos e vinte) quilômetros que ligam as comunidades, que são utilizadas para o transporte de crianças e adolescentes
que estudam nas escolas instaladas na Gleba, ao bem da verdade, estamos falando de 45 (quarenta e cinco)
escolas, ou seja, 4.433 (quatro mil, quatrocentos e trinta e três) alunos matriculados na rede municipal, mais
1939 (um mil, novecentos e trinta e nove) alunos matriculados da rede de ensino estadual, é por meio dessas
estradas que os produtores rurais escoam a sua produção para o centro comercial, e que a população trafega
em busca de auxílio médico/hospitalar.
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Na expectativa de que esses avanços prossigam, estamos certos de que Vossa Excelência será sensível
ao problema e empreenderá os esforços e recursos necessários para que tal indicação seja atendida.
Sala das Sessões, 1 de junho de 2015.– Deputado Marcos Rotta, Pmdb/ Amazonas.
INDICAÇÃO Nº 557, DE 2015
(Do Sr. Hugo Motta)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades, que sejam construídas 200 casas do
Plano Nacional de Habitação Rural – PNHR nas comunidades rurais Usina Santa Helena, Inhauá,
Renascença e a Colônia de Pescadores do município de Sapé/PB.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades,
Solicito a Vossa Excelência, a construção de 200 casas do Plano Nacional de Habitação Rural na zona rural
do município de Sapé/PB para atender as comunidades Usina Santa Helena com 50 casas, a comunidade rural
Inhauá com 50 casas, comunidade Renascença com 50 casas e a Colônia de Pescadores com 50 casas.
O município de Sapé/PB está localizado na zona da mata, a 55 km da capital João Pessoa, de acordo com
o IBGE tem 51.700 habitantes, sendo a décima cidade mais populosa do estado. A agricultura predomina na
economia municipal, destacando-se a produção de abacaxi e cana-de-açúcar, sendo produzido também em
menor escala a mandioca, o feijão, inhame e a batata-doce.
Para dar melhores condições a população rural é imprescindível à construção de casas populares na zona
rural de Sapé/PB, sendo essa uma justa reivindicação da comunidade rural, que visa fortalecer a agricultura
familiar e o trabalhado rural com acesso à habitação, através do PNHR.
Hugo Motta,Deputado Federal – Pmdb/Pb
INDICAÇÃO Nº 558, DE 2015
(Do Sr. João Daniel)
Sugere ao Ministro de Estado das Comunicações a instalação de antena de telefonia móvel
no Povoado Capim Grosso no município de Canindé do São Francisco no Estado de Sergipe.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
Em 1997 foi sancionada pelo Presidente da República a Lei Geral das Telecomunicações – LGT nº
9.472 que regulamenta a quebra do monopólio estatal do setor; autoriza o governo a privatizar todo
o Sistema Telebrás e cria a Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações, com a função de órgão
regulador das Telecomunicações. É uma entidade integrante da Administração Pública Federal indireta, submetida a um tipo de regime autárquico especial e vinculada ao Ministério das Comunicações.
Os serviços de telecomunicações avançaram bastante nos últimos anos, no campo dos celulares, o Brasil
tem, de acordo com informações da ANATEL mais de mais de 275 milhões de assinantes e já é o 5º maior país
em número de celulares habilitados e o 8º em número de aparelhos por habitante.
Nosso mandato recebeu do vereador Rildo Joaquim a demanda de por telefonia celular para o povoado
de Capim Grosso situado no município de Canindé de São Francisco tendo que a localidade encontra-se isolada.
O povoado de Capim Grosso tem aproximadamente 3.500 habitantes vive basicamente da agricultura
familiar e pecuária e sem dúvida nenhuma precisa ter garantido não só direito a comunicação, mas, a todas as
políticas públicas necessárias para viabilizar as atividades produtivas da região.
Sala das Sessões, 10 de junho de 2015.– Deputado João Daniel,(PT/SE).
INDICAÇÃO Nº 559, DE 2015
(Do Sr. Adail Carneiro)
Sugere a concessão de isenção de tributos na importação e comercialização de membranas
para dessalinizadores de água.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
Grande parte da população brasileira, principalmente na Região Nordeste, utiliza a captação de água em poços
profundos e depois a dessaliniza, por meio do processo de “osmose reversa”, utilizando dessalinizadores públicos.
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O processo tem custo elevado em razão do preço das membranas utilizadas (que representam em torno
de setenta por cento do preço do dessalinizador), o que faz com que muitos dessalinizadores públicos passem
muito tempo parados quando é necessária a sua substituição, por falta de recursos dos municípios.
Por estas razões, a presente Indicação tem por objetivo sugerir a Vossa Excelência a concessão de isenção
de tributos sobre a importação e comercialização de membranas para dessalinizadores de água.
Sala das Sessões, 10 de junho de 2015.– Deputado Adail Carneiro,PHS/CE.
INDICAÇÃO Nº 560, DE 2015
(Da Sra. Iracema Portella)
Sugere a ampliação da divulgação do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica–
Planapo.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro do Desenvolvimento Agrário:
Nos últimos anos, a produção orgânica e de base agroecológica em todo o mundo tem crescido de maneira constante, revelando a demanda da sociedade por produtos mais seguros e saudáveis, originados de
relações sociais e de comércio mais justas. Na última década, o valor da produção orgânica comercializada
mundialmente passou de 20 para 60 bilhões de dólares, e a área manejada sob esses modelos de produção
expandiu-se de 15 para mais de 35 milhões de hectares.
No Brasil, é possível verificar o mesmo interesse por uma alimentação saudável, que tem levado a um
crescimento sistemático na demanda por produtos orgânicos e de base agroecológica. Esta expansão é uma
grande oportunidade para ampliação de emprego e renda no segmento.
Tendo como principal objetivo articular políticas e ações de incentivo ao cultivo de alimentos orgânicos
e com base agroecológica, em outubro de 2013 foi lançado o 1º Plano Nacional de Agroecologia e Produção
Orgânica– Planapo, envolvendo dez ministérios, sob coordenação do Ministério de Desenvolvimento Agrário.
A previsão inicial de investimentos era de 8,8 bilhões, divididos em três anos.
A expectativa é de que aproximadamente 200 mil famílias sejam beneficiadas com as ações previstas no
Planapo até o final de 2015, demonstrando seu o amplo alcance social. Já está em discussão a formulação da
segunda edição do Plano, para o período de 2016 a 2019.
Todavia, o Planapo não foi divulgado de maneira ampla o suficiente para alcançar produtores das regiões mais afastadas dos grandes centros. Diversos agricultores desconhecem as ações governamentais de
incentivo à agricultura orgânica.
No estado do Piauí, por exemplo, o desconhecimento sobre o plano atinge um grande número de cidades do interior. Comunidades inteiras deixam de usufruir os benefícios do Planapo pelo fato de não haver uma
ação publicitária constante direcionada para esse segmento da sociedade.
Considerando as notórias dificuldades de acesso à informação em determinadas regiões do país, especialmente no interior do Norte e Nordeste, creio ser importante ampliar a divulgação do Planapo, com foco
nessas regiões, principalmente junto às cooperativas de agricultores.
Sugiro, ainda, esforços na busca pelo apoio das prefeituras dos municípios englobados no processo de
divulgação, para que possam ajudar na disseminação das propostas do Plano, com especial atenção ao interior do estado do Piauí, que possui diversas comunidades beneficiárias em potencial dessa importante ação
governamental.
Tendo em vista a importância social e econômica para as famílias que podem vir a ser inseridas no Planapo, peço a Vossa Excelência especial atenção às sugestões apresentadas.
Sala das Sessões, 10 de junho de 2015– Deputada Iracema Portella (PP-PI).
INDICAÇÃO Nº 561, DE 2015
(Do Sr. Roberto Sales)
Sugere seja liberada a pesca artesanal ou amadora, a pesca subaquática e a atividade de maricultura na Estação Ecológica de Tamoios, Estado do Rio de Janeiro.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssima Senhora Ministra do Meio Ambiente, Izabella Mônica Vieira Teixeira:
Em que pesem as diversas e justas razões que motivaram a criação da Estação Ecológica de Tamoios, localizada nos municípios de Angra dos Reis e Paraty, no estado do Rio de Janeiro, criada pelo Decreto n° 98.864,
de 23 de janeiro de 1990, fica evidente que sua demarcação não considerou os meios de vida da população
da área protegida.
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A região abriga há anos, não sendo exagero falar em décadas ou séculos, pescadores que utilizam a pesca
artesanal para sobrevivência própria e de seus familiares, valendo ressaltar que a criação da Estação Ecológica
não foi precedida de consulta aos habitantes da área.
Há também residências e pequenas pousadas que, após a criação da Estação Ecológica de Tamoios, na teoria, se tornaram inviáveis, considerando que em alguns locais até mesmo o acesso a tais prédios seria proibido.
Por outro lado, o Poder Público não tem condições de policiar toda a área para o fiel cumprimento da
legislação e, assim, a fiscalização fica a critério dos poucos agentes que, normalmente, só penalizam os mais
humildes. Só para citar um exemplo, os 1.200 moradores de toda a extensão da centenária praia da Vila Histórica de Mambucaba, pelo Decreto, ficam proibidos de frequentar a praia, pelo fato de ela ficar a menos de mil
metros da Ilha do Algodão.
Outrossim, em feriados e períodos de férias escolares, milhares de humildes turistas das regiões de Resende, Barra Mansa, Volta Redonda e Baixada Fluminense ficam impedidos de frequentar dezenas de outras
praias ou realizar a pesca artesanal pelo mesmo motivo dos moradores de Mambucaba.
A vasta extensão abrangida pelo decreto penaliza, dessa forma, mais de 15 mil moradores da Costa Verde
(Angra-Paraty), muitos dos quais só sobrevivem graças à pesca amadora, ao comércio artesanal e ao aluguel de
moradias para turistas, atividades hoje em grande parte inviabilizadas. Por essa razão, a bancada do estado do
Rio de Janeiro tem se mobilizado em defesa dos eleitores que representa, tanto que tramita nesta Câmara dos
Deputados o Projeto de Lei 4.119/2012, de autoria do Deputado Felipe Bornier, cujo teor aqui aproveitamos.
A iniciativa de encaminhar esta Indicação deriva de minha recomendação ao Presidente da Comissão de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, quando da votação da matéria, em reunião deliberativa do
dia 27 de maio de 2015, tendo em vista, o parecer pela rejeição do projeto de lei. Na ocasião, fizemos contato
com o autor do projeto, e o mesmo não se opôs, que se encaminhasse tal sugestão ao Ministério do Meio Ambiente, para que considerasse o atendimento a um pleito que nos parece justo e adequado.
Pelos motivos expostos, sugerimos seja liberada a pesca artesanal ou amadora com utilização de linha
de mão, varas e anzóis, com ou sem molinete, a pesca subaquática em apneia com arbalete e as atividades de
maricultura na Estação Ecológica de Tamoios.
Sala das Sessões, 10 de junho de 2015.– Deputado Roberto Sales, PRB/RJ.
INDICAÇÃO Nº 562, DE 2015
(Do Sr. Arthur Virgílio Bisneto)
Sugere a instituição de sistema de acompanhamento de gastos de empresas estatais.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimos Senhores Ministros da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão:
Os principais sistemas utilizados pelo Parlamento brasileiro, no exercício de suas atividades de fiscalização
e controle, para acompanhar a execução orçamentária são o Sistema Integrado de Administração Orçamentária e Financeira do Governo Federal (SIAFI), gerido pelo Poder Executivo, o Siga Brasil, do Senado Federal, e o
FISCALIZE, da Câmara dos Deputados.
Por meio desses sistemas é factível verificar como tem sido o trabalho de pastas fundamentais à população. São instrumentos que permitem ao Parlamento e, na ponta do processo, à imprensa e ao eleitor, ter conhecimento de como têm sido aplicados os recursos pagos pelo contribuinte por meio de impostos.
Os exemplos são muitos. A partir desses sistemas é possível inteirar-se sobre o montante de recursos
que uma determinada obra recebeu em um ou vários anos, conforme se queira investigar. Também é possível
aferir se foram aplicados ou não em determinado programa de governo os recursos que lhe foram destinados
pelo orçamento.
É possível ainda, por esses instrumentos, monitorar a emissão de títulos públicos, a evolução da dívida
pública e as despesas com pagamento de pessoal. Trata-se, portanto, de ferramentas de grande relevância para
conferir transparência à ação pública e, também, para garantir o equilíbrio orçamentário do Estado.
Entretanto tais sistemas de controle apresentam um limite claro quando se almeja averiguar a execução
orçamentária das empresas estatais. Nesse campo, as informações limitam-se às transferências do Tesouro Nacional para as empresas, o que é insuficiente para os fins de acompanhamento e fiscalização. Empresas como
a Petrobrás, Eletrobrás ou Correios estão fora do controle do Parlamento e, em última instância, tem gerência
e gastos inacessíveis à população brasileira.
O Poder Executivo prestará um grande serviço à Nação ao conceber e implementar sistema de informações sobre os gastos das empresas estatais, que seja aberto ao Parlamento e, de modo mais amplo, a qualquer
instituição ou pessoa interessada. Esse sistema poderia ser unificado ou variável de empresa para empresa,
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como se mostrar tecnicamente mais apropriado. O importante é que as informações estejam acessíveis, com
o detalhamento necessário às atividades de controle, a exemplo do que ocorre no SIAFI, garantindo transparência à atuação de entidades que integram o patrimônio nacional.
Por essas razões venho sugerir aos Senhores Ministros a adoção de providências visando a instituição de
sistema de informações nos termos referidos na presente Indicação.
Sala das Sessões, 10 de junho de 2015.– Deputado Arthur Virgílio Bisneto, PSDB/AM.
INDICAÇÃO Nº 563, DE 2015
(Do Sr. Capitão Augusto)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério dos Transportes, adotar as medidas
necessárias para duplicar a BR-153, no trecho do Estado de São Paulo.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro dos Transportes,
Venho à presença de Vossa Excelência solicitar as dignas providências no sentido de que seja duplicada a BR-153, no trecho dentro do Estado de São Paulo, entre as divisas com o Estado do Paraná e o Estado de
Minas Gerais.
A rodovia é o principal eixo de ligação da região Centro-Norte do Brasil com a Região Centro-Sul, sendo,
assim, um importante meio de integração nacional.
A rodovia longitudinal BR-153 atravessa oito estados brasileiros, do Pará ao Rio Grande do Sul. Assim, é
inegável a vocação logística e integradora da BR-153, que permite a movimentação interna e externa das cadeias produtivas brasileiras.
A BR é utilizada por vários municípios do Estado de São Paulo como corredor de escoamento e também
para acesso a rotas turísticas.
Com a certeza da relevância dessa obra para a economia e a qualidade de vida do povo dos estados envolvidos, espero contar com a costumeira atenção de V.Exa. no sentido de adotar as medidas necessárias para
duplicar a BR-153, no trecho do Estado de São Paulo.
Renovo protestos de estima e elevada consideração.
Sala das Sessões, 10 de junho de 2015.– Capitão Augusto, Deputado Federal,PR-SP.
INDICAÇÃO Nº 564, DE 2015
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Sugere ao Ministro de Estado da Integração Nacional adoção de providências, com vistas à
liberação da água retida na Barragem Boa Vista (São José de Piranhas/PB), para o Açude Engenheiros Ávidos (Cajazeiras/PB).
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Integração Nacional,
As 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 tem contribuído também com sugestões para o aperfeiçoamento e o melhoramento do desenvolvimento dessas obras.
A Paraíba também foi beneficiada pelo eixo Norte que chega ali na sua ponta, no açude Engenheiro Ávidos na região de Souza e Cajazeiras.
Assim, venho sugerir que a água retida na Barragem de Boa Vista, no município de São José de Piranhas/
PB possa ser liberada para o Açude Engenheiro Ávidos mediante o uso de uma adutora de engate rápido.
Essa medida será de extrema importância e urgência para a população da Cidade de Cajazeiras e região,
pois amenizará o estado de racionamento de água que se encontra.
Convém esclarecer que esta água retida no Distrito de Boa Vista corresponde a um grande volume de
água que não está tendo nenhuma destinação útil no momento.
Diante do exposto, peço ao Ministro que analise e adote providências com vistas à liberação da água retida na Barragem Boa Vista (São José de Piranhas/PB), para o Açude Engenheiros Ávidos (Cajazeiras/PB).
Sala das Sessões, 11 de junho de 2015.– Deputado Rômulo Gouveia ,PSD/PB.
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INDICAÇÃO Nº 565, DE 2015
(Do Sr. Carlos Henrique Gaguim)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do vice-presidente da República, sugerindo a criação de Hospital da Rede Sarah Kubistchek na cidade de Palmas para atendimento da população da região norte.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Vice-presidente da República:
O deputado federal Carlos Henrique Gaguim se dirige a Vossa Excelência para apresentar a indicação
que sugere a criação de Hospital da Rede Sarah na cidade de Palmas para atendimento de reabilitação, ortopedia e neuropsicologia.
Sabe-se que os Hospitais da Rede Sarah Kubistchek, nome pelo qual são conhecidas várias unidades
hospitalares brasileiras, é destinada ao atendimento de vítimas de politraumatismos e problemas locomotores, objetivando sua reabilitação; é mantida pelo Governo Federal, embora sua gestão faça-se pela Associação
das Pioneiras Sociais. O nome é em homenagem à Sarah Kubitschek, primeira dama do país na época da fundação de Brasília. A equipe é formada por profissionais de diferentes áreas que trabalham de forma integrada,
numa abordagem interdisciplinar. Avalia condições clínicas individuais do paciente, percebe o sujeito em sua
integralidade e não como somatório de campos de conhecimento desconectados. Os profissionais atuam na
área da assistência, ensino, pesquisa e projetos de prevenção.
O Hospital Sarah Kubistchek está sediado em 9 cidades do país e prima por atender pacientes vítimas
de politraumatismos e problemas locomotores, objetivando sua reabilitação.
Palmas, atualmente, têm um aumento considerável no número de acidentes de trânsito e, também, de
pacientes que possuem deficiências no aparelho locomotor. Dessa forma, consideramos de suma importância
criação de um hospital capaz de tratar pacientes com esse diagnostico, haja vista não haver nenhum hospital
no Estado capaz de realizar um atendimento especializado nessas áreas. O paciente do Estado de Tocantins que
necessitar de atendimento especializado, hoje, deverá se deslocar para o hospital da rede Sarah Kubistchek de
Belém ou para o hospital da Sarah Kubistchek de Brasília.
A construção de uma unidade da rede Sarah Kubistchek, a qual está situada entre uma das maiores Redes de Reabilitação, Ortopedia e Neuropsicologia do mundo e que se dedica à reabilitação e ao tratamento
de deformidades, traumas, doenças do aparelho locomotor e problemas do neurodesenvolvimento, garantirá
ao povo de Tocantins o postulado pela Constituição da republica, que garante saúde para todos os brasileiros.
Espero contar com a costumeira atenção de Vossa Excelência no sentido de considerar a sugestão de
criação de hospital da Rede Sarah Kubistchek na cidade de Palmas para atendimento de Reabilitação, Ortopedia e Neuropsicologia.
Renovo protestos de estima e elevada consideração.
Sala das Sessões, 11 de junho de 2015.– Deputado Carlos Henrique Gaguim.
INDICAÇÃO Nº 566, DE 2015
(Do Sr. Carlos Henrique Gaguim)
Sugere ao Poder Executivo que o Ministério da Educação inclua a capital Palmas-TO entre os
municípios a receber autorização para funcionamento de curso de graduação de Medicina,
por instituição de educação superior privada, nos termos do art. 3º da Lei nº 12.871/2013.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro:
Atualmente, há grande desigualdade no nível de desenvolvimento econômico entre os estados brasileiros, de modo que algumas capitais poderiam ser priorizadas como estratégia para colaborar na correção de
assimetrias regionais, o que é um anseio deste requerimento, que objetiva a criação de vagas em cursos de
medicina, também, nas capitais do Brasil, principalmente naquelas que são pouco assistidas com cursos dessa
espécie, como é o caso, de Palmas, capital do Estado de Tocantins.
Há diversos programas que objetivam a expansão no atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS), levando médicos para regiões com carência de profissionais, mas, também, se destinam a promover o aumento
do número de vagas em cursos de medicina por meio da criação de novas faculdades. Contudo, estes programas não contemplam diversas capitais, inclusive, as capitais da região norte têm pouca quantidade de cursos
de medicina e quase nenhuma de especialização.
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Palmas, por exemplo, somente, possui um curso de medicina na Universidade Federal do Tocantins –
UFT e como o estado possui inúmeras cidades com população abaixo de 20 mil habitantes a abertura de novos cursos de medicina, por instituições de educação superior privada na capital possibilitaria atendimento
de médicos para todo o Estado, já que pelo programa mais médico as cidades com esse número de habitantes
não são contempladas. Desse modo, nesse caso em específico, Palmas restou prejudicada na disponibilização
de novos cursos.
Sabe-se que foram autorizaram a abertura de 39 cursos de medicina em municípios do interior distribuídos em 11 estados, como parte do Programa Mais Médico, contudo não foi contemplada nenhuma capital e
nesse sentido ficou uma lacuna em determinadas capitais que possuem poucos cursos de medicina. A iniciativa de garantir a interiorização da formação é válida, todavia não se pode esquecer-se de capitais que possuem
características próprias e necessitam, também, de ações afirmativas de fomento de tais cursos.
A estratégia em possibilitar as regiões do interior ao acesso a um curso de medicina e à residência médica é válida e salientamos o desejo de extensão desse fomento, também, para as capitais de todo o Brasil.
Diante do exposto, sugerimos ao ministro da Saúde que determine providências para que Palmas, capital do Estado de Tocantins seja incluída entre as localidades pré-selecionadas para a autorização de funcionamento de cursos de medicina.
Sala das Sessões, 11 de junho de 2015.– Deputado Carlos Henrique Gaguim.
INDICAÇÃO Nº 567, DE 2015
(Da Sra. Marinha Raupp)
Sugere ao Ministro-Chefe da Secretaria de Aviação Civil que seja implementado o sistema de
iluminação nos Aeródromos de Guajará-Mirim e Costa Marques – RO.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro-Chefe da Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha:
A presente indicação da implementação do sistema de iluminação dos aeródromos, visa atender uma
reivindicação antiga dos moradores das cidades de Guajará-Mirim e Costa Marques e tem por objetivo zelar
pela sobrevivência e segurança, além de possibilitar pousos e decolagens noturnos.
Os municípios do Estado de Rondônia – pertencente à Amazônia Legal – Guajará-Mirim, 333 km de distância da Capital Porto Velho e Costa Marques, distante 735 km e que fazem fronteira com a Bolívia, inviabiliza
o pronto atendimento em casos emergenciais noturnos, colocando em risco a vida dos moradores.
Já existe uma rubrica orçamentária na Secretaria de Aviação Civil, Programa: Aviação Civil, com o
número funcional 26.781.2017.14UB.7018 – Construção, reforma e reaparelhamento de aeroportos
e aeródromos de interesse regional – na faixa de fronteira, no entanto solicitamos prioridade, visto
a urgência que se merece o caso.
Assim, por ser uma questão de cidadania, a prioridade da iluminação nos aeródromos mencionados busca
proporcionar aos moradores uma melhor qualidade de vida, oferecendo uma alternativa em casos emergenciais de pronto atendimento noturno.
É como encaminho a presente Indicação.
Sala das Sessões, 11 de junho de 2015.– Marinha Raupp, Deputada Federal – Rondônia.
INDICAÇÃO Nº 568, DE 2015
(Da Sra. Carmen Zanotto)
Sugere ao Ministério da Saúde que elabore um estudo e tome as providências cabíveis para
a inclusão dos doadores frequentes de sangue no grupo prioritário para vacinação contra o
vírus da Influenza.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro:
O Sistema Único de Saúde (SUS) tem promovido, por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI),
com bastante sucesso, a vacinação contra a Influenza, uma doença respiratória infecciosa de origem viral, que
pode causar complicações severas, que podem resultar em morte.
A vacinação contra o vírus da Influenza tem contemplado a prevenção de infecções pelas cepas virais
com maior probabilidade de acometer a população (a exemplo da cepa A – H1N1).
Na Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza do corrente ano foram priorizados os seguintes
grupos alvo para vacinação: indivíduos com 60 anos ou mais de idade, os trabalhadores de saúde, os povos
indígenas, as crianças na faixa etária de seis meses a menores de cinco anos de idade (quatro anos, 11 meses e
29 dias), as gestantes, as puérperas (até 45 dias após o parto), os grupos portadores de doenças crônicas não
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transmissíveis e outras condições clínicas especiais, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional. Estima-se que tal público alvo alcance, aproximadamente, 50 milhões de brasileiros.
Para ampliar os benefícios dessa atividade, seria relevante a inclusão dos doadores frequentes de sangue
como grupo alvo para a vacinação. Assim procedendo, estaríamos promovendo uma ampliação na quantidade de sangue disponível para a transfusão de sangue em nossa população. Isso, porque ampliaria as situações
em que os doadores estariam disponíveis para realizar esse ato de solidariedade, que é a doação de sangue.
Conforme reivindicação feita pelo vereador Antenor Pinto de Arruda Neto do município de Urupema
no Estado de Santa Catarina por meio do ofício nº 00106/2012 e diante da relevância da questão, sugerimos
ao ministro da Saúde que elaboração um estudo e tome providências cabíveis para a inclusão dos doadores
frequentes de sangue no grupo prioritário para vacinação contra o vírus da Influenza, por meio do SUS.
Sala das Sessões, 12 de junho de 2015.– Deputada Carmen Zanotto, Pps/Sc
INDICAÇÃO Nº 569, DE 2015
(Da Comissão de Educação)
Sugere a criação de campus da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, no Município de
Concórdia, no Estado de Santa Catarina.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Educação:
A Comissão de Educação (CE), ao apreciar o Projeto de Lei nº 3.671 de 2012, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Campus Universitário de Concórdia da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, decidiu
por sua rejeição, considerando o que aconselha sua Súmula nº 1/2013 de Recomendações aos Senhores Relatores. A Súmula propõe que sejam rejeitados os projetos de lei de natureza autorizativa, que versem sobre
matéria de iniciativa do Poder Executivo. Caso haja mérito nos conteúdos que encerram, recomenda ainda que
as propostas sejam endereçadas ao Ministério ou órgão governamental de referência.
Considerando que esse Ministério da Educação vem demonstrando sensibilidade em relação à oferta
limitada de educação superior pública, bem como face à adequada justificativa do referido projeto de lei, esta
Comissão deliberou pelo encaminhamento da presente Indicação a Vossa Excelência.
Por seu significativo teor, reproduziu-se a seguir a justificativa apresentada pelo autor da proposta:
“Esta proposição visa aprovar a criação de um novo campus na Universidade Federal da Fronteira
Sul – UFFS, que deverá ter como sede o Município de Concórdia.
Criada pela Lei Federal nº 12.029, a UFFS possui somente um campus em Santa Catarina, localizado
no Município de Chapecó. O surgimento dessa Universidade somente foi possível, devido a processo
histórico de debates, mobilização e luta de diversos atores sociais da grande mesorregião.
Entidades sindicais, movimentos sociais, estudantes, parlamentares construíram essa luta vitoriosa.
Nesse caso, podemos dizer que, literalmente, a luta fez a lei.
Para superar as dificuldades e resistências existentes a época, esse grande movimento aceitou fazer
um acordo político que viabilizou o possível para aquele momento. Regiões importantes na construção desse processo aceitaram abdicar, temporariamente, de contar com um campus da UFFS. Entre
essas regiões, destacam-se as regiões do extremo-oeste e do meio oeste catarinense. Assim, há um
compromisso moral e político com essas duas regiões.
Atualmente, visualizamos condições diferenciadas, e que é possível avançar na consolidação e ampliação dessa importante Universidade. Será mais uma luta para avançar na lei.”
Assim sendo, ao encaminhar esta Indicação, a Comissão de Educação está certa de que Vossa Excelência
haverá de empreender todos os esforços no sentido de atender a esse importante pleito.
Sala das Sessões, 12 de junho de 2015.–Deputado Lelo Coimbra,Presidente em Exercício.
REQUERIMENTO Nº 928, DE 2015
(do Sr. Luiz Carlos Hauly)
Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao 21º aniversário do lançamento da
moeda REAL.
DESPACHO:Defiro. Publique-se.
Senhor Presidente,
Representando um décimo da composição da Câmara dos Deputados, requeremos a V. Exª, com base
no art. 68 do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, a realização de sessão solene desta Casa, a fim de comemorar o vigésimo primeiro aniversário do lançamento da moeda REAL, no mês de julho de 2.015.
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Justificação
Em 1994, começou a ser implementado o maior e mais exitoso programa de estabilização e reforma
econômica, dirigido pelo então Ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, no governo do Presidente
da República Itamar Franco, que culminou com o lançamento do REAL em julho de 2.004;
A implantação do Plano Real se deu através de três etapas: equilíbrio das contas públicas, criação da URV
e o lançamento do Real.
O programa para estabilização da economia passou pela desindexação da economia, o aumento do
poder aquisitivo da população, por um amplo processo de privatizações, pelo equilíbrio fiscal e pela abertura
econômica.
Esta estabilidade financeira e monetária, consolidada no Governo Fernando Henrique Cardoso, entre
1995 a 2002, permitiu a implantação de uma série de medidas modernizantes, que conduziram ao desenvolvimento sustentável do país.
Assim, a realização de uma sessão solene para comemorar o vigésimo aniversário do lançamento do REAL
permitirá um amplo debate sobre a sua importância para o desenvolvimento de nosso país, servindo de base
para encontrarmos alternativas de reformas e mudanças para a crise econômica que vivemos e a dramática
recessão sentida por todo povo brasileiro.
Sala das Sessões 10 de março de 2015.– Deputado Luiz Carlos Hauly, PSDB-PR.
REQUERIMENTO Nº 2.006, DE 2015
(do Sr. Luiz Carlos Hauly)
Requer a Convocação de Sessão Solene em Homenagem ao Centenário as presença dos Josefinos no de Murialdo no Brasil e dos 40 anos da Escola Profissional e Social do Menor de Londrina – EPESMEL
DESPACHO:Defiro. Publique-se.
Senhor Presidente,
Representando um décimo da composição da Câmara dos Deputados, requeremos a V. Exª, com base
no art. 68 do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, a convocação de sessão solene desta Casa,
em Homenagem ao Centenário as presença dos Josefinos de Murialdo no Brasil e do Quadragésimo
aniversário da Escola Profissional e Social do Menor de Londrina – EPESMEL.
Justificação
Fundada por São Leonardo de Murialdo em 1873, em Turim na Itália, a Congregação se denomina “Josefinos” porque a família de Nazaré, em especial São José, é o modelo onde se foi buscar suas inspirações originais.
A Congregação de São José – Josefinos de Murialdo celebra, neste ano, os 100 anos da chegada dos primeiros religiosos ao Brasil, mais precisamente em Quinta – Rio Grande (RS). Para marcar a data, está prevista
uma agenda importante de eventos que acontecerá durante 2015.
Hoje, com nossa simplicidade continua a missão recebida, e se faz presente de sul a norte do Brasil atendendo, especialmente, crianças, adolescentes e jovens empobrecidos, visando a lhes propiciar educação, saúde
e integração social.
Sua atuação se faz em obras sociais, paróquias, centro educativos, centros de formação profissional.
Já a Escola Profissional e Social do Menor de Londrina o EPESMEL que comemora seu quadragésimo
aniversário é uma organização social integrada à família e a rede de proteção à criança e ao adolescente, líder
na promoção e defesa dos direitos, com foco no fortalecimento de vínculos e aprendizagem profissional, com
estruturas físicas modernas e adequadas e com colaboradores capacitados e motivados.
Atuando em conjunto com os Josefinos de Murialdo, a EPESMEL, nestes 40 anos, obteve experiência e
credibilidade na execução de serviços na área social, no atendimento de crianças e adolescentes mais vulneráveis da região do norte do Paraná, em especial no Ensino Profissionalizante e Aprendizagem Profissional;
educação de Rua: abordagem e encaminhamentos para as diversas políticas de Assistência; atendimento e
acompanhamento de Medidas Sócio-Educativas em Meio Aberto; apoio sócio-familiar: Benefício de Prestação
Continuada e Bolsa Família; programa de inclusão esportiva entre outros
Deste modo, a Câmara dos Deputados não pode se omitir neste momento tão importante da atuação
dos Josefinos de Murialdo no Brasile da EPESMEL, realizando Sessão Solene para comemorar estas datas tão
significativas.
Sala das Sessões 19 de maio de 2015.– Deputado Luiz Carlos Hauly, Psdb-Pr.
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REQUERIMENTO Nº 2.049, DE 2015
(da Srª. Alice Portugal)
Requer a redistribuição do Projeto de Lei nº 313/2015, para incluir prioritariamente em sua
tramitação a Comissão de Cultura.
DESPACHO: Declaro prejudicado o Requerimento n. 2.049/2015, nos termos do art. 163, VIII, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, tendo em vista que o Requerimento n. 1.966/2015, de
idêntico teor, foi deferido em 1º de junho de 2015. Publique-se. Oficie-se..
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 41, inciso XX, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados que, levando em consideração o disposto no art. 32, inciso XXI, alíneas “a” e “b” do mesmo regimento,
proceda a redistribuição do Projeto de Lei Nº 313/2015, assegurando à Comissão de Cultura a preferência para
análise da referida proposição.
O Projeto de Lei Nº 313/2015 modifica a Lei nº 12.485/2011 que dispõe sobre a comunicação audiovisual
de acesso condicionado; altera a Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, e as Leis nos 11.437,
de 28 de dezembro de 2006, 5.070, de 7 de julho de 1966, 8.977, de 6 de janeiro de 1995, e 9.472, de 16 de julho de 1997; e dá outras providências.
O inciso I do art. 20 da referida lei, ao tratar do conteúdo brasileiro exigido para a exibição nos canais de
espaço qualificado e da exigência de programação nacional, estabelece que “pelo menos a metade dos conteúdos audiovisuais deve ter sido produzida nos 7 (sete) anos anteriores à sua veiculação”.
Trata-se, pois, de exigência contestada por ser prejudicial à memória e à cultura do Brasil, pois impõe
restrições à exibição de clássicos do cinema nacional como Macunaíma, O Pagador de Promessas, Vidas Secas,
Terra em Transe, Bye Bye Brasil, Carandiru, entre tantos outros.
Um dos principais objetivos da lei é aumentar a produção e a circulação de conteúdo audiovisual brasileiro, diversificado e de qualidade, gerando emprego, renda, royalties, mais profissionalismo e o fortalecimento
da cultura nacional. Trata-se, pois, de uma proposição de evidente caráter cultural que, estranhamente, não foi
distribuída à Comissão de Cultura para apreciação de seu conteúdo.
O projeto foi distribuído apenas às comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e de
Constituição, Justiça e Cidadania. Tramita conforme o disposto no art. 41, inciso II, do Regimento Interno e está
sujeito à apreciação conclusiva pelas Comissões.
O art. 32, inciso XXI, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados é claro ao estabelecer as prerrogativas da comissão:
Art. 32. São as seguintes as Comissões Permanentes e respectivos campos temáticos ou áreas de
atividade:
....................................................................................................................................................................................................
XXI – Comissão de Cultura:
a) desenvolvimento cultural, inclusive patrimônio histórico, geográfico, arqueológico, cultural, artístico
e científico, acordos culturais com outros países;
b) direito de imprensa, informação e manifestação do pensamento e expressão da atividade intelectual,
artística, científica e de comunicação;
c) produção intelectual e sua proteção, direitos autorais e conexos;
d) gestão da documentação governamental e patrimônio arquivístico nacional;
e) diversões e espetáculos públicos;
f) datas comemorativas;
g) homenagens cívicas.
A produção e a circulação de conteúdo audiovisual brasileiro nos canais de espaço qualificado é assunto
cultural e, necessariamente, necessita ser apreciado na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. Quem
fiscaliza esse conteúdo é a ANCINE, agência vinculada ao Ministério da Cultura e não ao Ministério da Ciência,
Tecnologia, Comunicação e Informática.
Ante o exposto, requeiro a Vossa Excelência, nos termos do Art. 141 e das alíneas “a” e “b” do Inciso XXI,
do art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a redistribuição do Projeto de Lei nº 313/ 2015,
para que seja incluída em primeiro lugar em sua tramitação a Comissão de Cultura, para que a mesma possa
se manifestar quanto ao mérito do Projeto de Lei.
Sala das Sessões, de 2015.– Alice Portugal, Deputada Federal

Junho de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 19

391

REQUERIMENTO Nº 2.054, DE 2015
(do Sr. Irmão Lazaro)
Requer a continuidade da apreciação da proposição, no estágio em que se encontrava antes
do arquivamento, Projeto de Lei Complementar 321 de 2013 que altera dispositivos da Lei
Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, e dá outras providências.
DESPACHO: Oficie-se ao requerente informando que o Projeto de Lei Complementar n. 321/2013,
em virtude do desarquivamento ocorrido em 31/01/2015, encontra-se em tramitação no mesmo
estágio em que figurava antes de ser arquivado, nos termos do artigo 105, parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Publique-se. Arquive-se.
Senhor Presidente,
Requeiro a V.Exª, nos termos dos arts. 114, IV e 105, parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, a continuidade da apreciação da proposição, no estágio em que se encontrava antes do arquivamento, Projeto de Lei Complementar 321 de 2013 que altera dispositivos da Lei Complementar nº 141,
de 13 de janeiro de 2012, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 28 de maio de 2015.– Irmão Lázaro, Deputado Federal, PSC – BA
REQUERIMENTO Nº 2.065, DE 2015
(do Sr. Vitor Lippi)
Requer a aprovação de Moção de irrestrito apoio e solidariedade às vítimas de perseguição
política na Venezuela.
DESPACHO: Submeta-se ao Plenário. Publique-se.
Senhor Presidente:
Com fundamento no Regimento Interno desta Casa, venho requerer a aprovação de Moção, manifestando irrestrito apoio e solidariedade às vítimas de perseguição política na Venezuela.
Justificação
A presente Moção de Apoio se justifica com base em notícias veiculadas nos meios de comunicação do
Brasil e exterior, de reiteradas práticas violentas, antidemocráticas e autoritárias por parte do Governo da República Bolivariana da Venezuela, causando desrespeito às liberdades individuais e, considerando nossa Constituição de 1988 e tratados internacionais, temos o dever de nos posicionar pela defesa irrestrita do princípio
democrático e dos direitos humanos.
Sala das Sessões, 2 de junho de 2015.– Deputado Vitor Lippi
REQUERIMENTO Nº 2.069, DE 2015
(do Sr. César Halum)
Requer a tramitação conjunta dos Projetos de Lei nºs 1.474, de 2015 e 3.793, de 2012.
DESPACHO: Defiro o pedido contido no Requerimento n. 2.069/2015. Apense-se o Projeto de Lei
n. 1.474/2015 ao Projeto de Lei n. 3.793/2012, nos termos do art. 142, caput, combinado com o art.
143, II, “b”, ambos do RICD. Publique-se. Oficie-se.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
O Projeto de Lei nº 1.474, de 2015 pretende incluir na Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, art. 6º-A
para introduzir modificações no instituto do empréstimo consignado.
O Projeto de Lei nº 3.793, de 2012, de modo semelhante, também pretende instituir art. 6º-A ao mesmo
diploma legal, para aperfeiçoar o mesmo instituto.
Observe-se que o bloco de proposição ao qual faz parte o Projeto de Lei nº 3.793, de 2012 reúne diversas matérias que compartilham do propósito comum de regular aspectos operacionais dessas operações de
crédito consignado e devem ser consideradas conjuntamente.
Vê-se, no caso presente que os projetos:
– modificam o mesmo dispositivo legal;
– compartilham do propósito de regular o mesmo tema, qual seja as operações de empréstimo consignado e suas variáveis.
Diante dessa correlação, solicitamos a tramitação conjunta das proposições nos termos dos artigos 142
e 143 do Regimento Interno.
Sala das Sessões, de junho de 2015.– Cesar Halum, Deputado Federal – PRB/TO.

392

Sexta-feira 19

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Junho de 2015

REQUERIMENTO Nº 2.072, DE 2015
(do Sr. Kaio Maniçoba)
Requer a convocação de sessão solene da Câmara dos Deputados em homenagem ao centenário das irmãs Paulinas, para o dia 18 de agosto, às 09h30min da manhã.
DESPACHO: Defiro. Publique-se.
Senhor Presidente,
Representando um décimo da composição da Câmara dos Deputados, requeremos a V. Exª, com base
no art. 68 do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, a convocação de sessão solene desta Casa para o dia 18
de agosto de 2015, às 09h30min da manhã, a fim de homenagearmos, em plenário, o trabalho de 100 anos da
Congregação Pia Sociedade Filhas de São Paulo – irmãs Paulinas.
Justificativa
O ano de 2015 marca uma comemoração especial: o Centenário de Paulinas. São milhares de mulheres consagradas para o anúncio do Evangelho com as novas formas e meios de comunicação.
O nome “Paulinas”, ou Filhas de São Paulo – nome oficial vem do Apóstolo Paulo, inspirador de sua
vida e missão.
A Congregação Pia Sociedade Filhas de São Paulo – Irmãs Paulinas – foi fundada em 15 de junho de 1915,
em Alba, na Itália, pelo Bem-aventurado Pe. Tiago Alberione com a colaboração de Irmã Tecla Merlo. Pensava
o Fundador: Se as pessoas, hoje, não vêm mais às igrejas, a Igreja deve ir até as pessoas, nos modos que a cultura e a sociedade dispõem e apreciam; e hoje, esse modo é a TV, o rádio, o jornal, a revista, o livro, a música, o
filme, o computador, a internet, as redes sociais. Essa foi a grande
intuição e ação de Pe. Alberione e continua sendo a ação profética de cada Irmã Paulina na igreja.
Com as orientações de Pe. Alberione e de Irmã Tecla, as Paulinas lançaram-se para novos horizontes no
mundo da evangelização com a imprensa. Em 1926, começa o êxodo de Alba para Roma e outras numerosas
cidades italianas, para abrir livrarias e difundir livros em domicílio. Em 1931, sulcam o oceano rumo ao Brasil,
Argentina, Estados Unidos.
O Brasil foi o primeiro país, fora da Itália, a receber as Paulinas, em 21 de outubro de 1931 e, gradualmente, tornaram-se referência na difusão de conhecimentos e valores, não só cristãos como humanistas, visando,
sobretudo, à evangelização e a promoção humana. No Brasil, são 221 religiosas trabalhando ao lado de 579
colaboradores leigos. Atualmente, as Paulinas estão presentes em 50 países, nos cinco continentes.
Diante dos trabalhos prestados, não podemos deixar de homenagea-las por essa obra tão bonita e significativa, que é referencia para a nossa nação e para o mundo. Desta forma, preenchidos os requisitos regimentais e mediante o caráter meritório dessa causa, esperamos contar com a acolhida desta proposição, a fim de
que seja realizada esta Sessão Solene, como uma justa e merecida homenagem as Irmãs Paulinas.
Sala das sessões, 28 de maio de 2015.– Deputado Federal Kaio Maniçoba,PHS – PE– Deputado Federal
Leonardo Picciani, Líder do PMDB
REQUERIMENTO Nº 2.080, DE 2015
(da Srª. Dâmina Pereira)
Requeiro, nos termos do Artigo 104, caput do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
a retirada do Projeto de Lei Nº 1.507, de 2015.
DESPACHO: Defiro a retirada do Projeto de Lei n. 1.507/2015, nos termos do art. 104 c/c o art. 114,
VII, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Publique-se.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Artigo 104, caput do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
do Projeto de Lei Nº 1.507, de 2015.
Sala das Sessões, de Junho de 2015.– Deputada Dâmina Pereira.
REQUERIMENTO Nº 2.088, DE 2015
(do Sr. Sergio Zveiter)
Requer a aprovação de Moção de repúdio à atitude antissemita da reitoria da Universidade
Federal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul.
DESPACHO: Publique-se. Oficie-se ao autor. Arquive-se.
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Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 117, caput, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados que, ouvido o
Plenário, seja aprovada Moção de repúdio à atitude antissemita da reitoria da Universidade Federal de Santa
Maria, do Rio Grande do Sul, que enviou memorando aos chefes de departamentos solicitando uma lista de
alunos e professores com origem israelense.
Justificativa
A atual Constituição trouxe uma enorme ruptura com regimes menos comprometidos com o Estado
Democrático de Direito, confirmando a característica multicultural que sempre lhe foi inerente, o que trouxe
amplos direitos e garantias fundamentais aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, além de um novo
tempo de diálogo, que faz parte do processo de consolidação da democracia.
Instrumentos legais foram estabelecidos e denotam que o Brasil não está mais disposto a aceitar atos de
natureza discriminatória e racista que, em linhas gerais, banalizam a vida humana. O artigo 5º da Constituição
Federal e a Lei 7.716, de 1989, criminaliza a discriminação por raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, bem como as condutas de recusar, negar ou impedir o ingresso de aluno em estabelecimento de ensino
público ou privado, e de impedir, obstar o acesso ou promoção funcional a qualquer cargo da administração
pública, direta ou indireta, pelos mesmos motivos.
Na contramão dessas conquistas, o pró-reitor dos cursos de pós-graduação da Universidade Federal de
Santa Maria, no Rio Grande do Sul, José Fernando Schlosser, extrapolou todos os limites da razoabilidade. Sua
Magnificência enviou memorando aos chefes dos seus departamentos solicitando uma lista de alunos e professores com origem israelense. Qual a sua real intenção?
O fato merece ações enérgicas, inclusive na esfera penal a serem adotadas no foro competente, tudo no
sentido de coibir, de uma vez por todas, práticas abomináveis como essa. Não podemos aceitar que o brilho
de um Estado moderno, acolhedor, fraterno e democrático seja ofuscado por devaneios como o do pró-reitor
José Fernando.
Por essas razões, requeiro a aprovação de Moção de repúdio à atitude antissemita da reitoria da Universidade Federal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul.
Sala das Sessões, 10 de junho de 2015.– Deputado Sergio Zveiter, PSD/RJ.
REQUERIMENTO Nº 2.089, DE 2015
(do Sr. Veneziano Vital do Rêgo)
Requer a retirada do Projeto de Lei nº 1.843, de 2015, que “Altera a Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, para incluir nova destinação para os recursos arrecadados com a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e a comercialização
de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível (Cide)”.
DESPACHO: Defiro a retirada do PL n. 1.843/2015, nos termos do art. 104 c/c o art. 114, VII, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Publique-se.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 104, “caput”, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada do Projeto de Lei nº 1.843, de 2015, que “altera a Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001,
para incluir nova destinação para os recursos arrecadados com a Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus
derivados, e álcool etílico combustível (Cide)”, tendo em vista duplicidade em sua apresentação.
Sala das Sessões, 10 de junho de 2015.– Deputado Veneziano Vital Do Rêgo, PMDB/PB.
REQUERIMENTO Nº 2.108, DE 2015
(do Sr. Edio Lopes)
Solicita a retirada do Projeto de Lei nº 139, de 2015.
DESPACHO: Defiro a retirada do PL n. 139/2015, nos termos do art. 104 c/c o art. 114, VII, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Publique-se.
Senhor Presidente:
Requeiro nos termos do art. 104, caput, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 139, de 2015, de minha autoria, que “Acresce o § 4º no art. 62, da Lei nº 6.001, de 1973”.
Sala das Sessões, em de de 2015.– Edio Lopes (Pmdb/Rr), Deputado Federal.
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REQUERIMENTO Nº 2.109, DE 2015
(do Sr. Antônio Jácome)
Requer MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte-RN,
pela criação do Projeto Assembleia Cultural.
DESPACHO:Publique-se. Oficie-se ao autor. Arquive-se.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados
N E S TA
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, a emissão de MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte-RN, pela criação do Projeto Assembleia Cultural.
Justificação
Pela iniciativa de fomentar e valorizar a cultura potiguar, movimentando o cenário artístico cultural do
Rio Grande do Norte-RN, através da realização de exemplos concretos, como a iniciativa da Assembleia Cultural, que envolve diversos seguimentos e artistas culturais de vários municípios do estado, considero relevante
e parabenizo a iniciativa do projeto, desenvolvido pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do
Norte, e submeto a apreciação da mesa a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÔES.
Brasília, 02 de junho de 2015.– Antônio Jácome, Deputado Federal – PMN/RN.
REQUERIMENTO Nº 2.110, DE 2015
(do Sr. Heuler Cruvinel)
Solicita a retirada de tramitação e arquivamento do PL 128/2015, que “Garante aos consumidores o direito de livre escolha da oficina ao acionar sua seguradora em caso de sinistro e da
outras providências”
DESPACHO: Defiro a retirada do PL n. 128/2015, nos termos do art. 104 c/c o art. 114, VII, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Publique-se.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 104, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a
retirada de tramitação e arquivamento do PL nº 128, de 2015, de minha autoria, que “Garante aos consumidores o direito de livre escolha da oficina ao acionar sua seguradora em caso de sinistro e da outras providências”.
Sala das Sessões, 11 de junho de 2015.– Deputado Heuler Cruvinel
REQUERIMENTO Nº 2.122, DE 2015
(do Sr. Pompeo de Mattos)
Requer, nos termos do art 104, caput do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada da tramitação do Projeto de Lei nº 61, de 2015.
DESPACHO: Defiro a retirada do Projeto de Lei n. 61/2015, nos termos do artigo 104 combinado com
o artigo 114, VII, ambos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Publique-se.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art 104, caput do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada da
tramitação do Projeto de Lei nº 61, de 2015.
Brasília, 11 de junho de 2015.– Pompeo De Mattos, Deputado Federal, Vice-Líder,P D T.
REQUERIMENTO Nº 2.124, DE 2015
(do Sr. Evair de Melo)
Solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 103 de 2015 de 2015.
DESPACHO: Defiro a retirada do Projeto de Lei Complementar n. 103/2015, nos termos do art. 104
c/c o art. 114, VII, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Publique-se.
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Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do art.104, caput, do Regimento Interno, a retirada do Projeto Lei complementar nº 103 de 2015, de minha autoria que “altera o art. 2º da Lei Complementar nº 125, de 03
de janeiro de 2007, para incluir todos os municípios do vale do rio Doce, no Estado do Espírito Santo, na área
de jurisdição da Sudene – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste”.
Sala das Sessões, / /2015.– Deputado Evair de Melo, PV/GO
REQUERIMENTO Nº 2.126, DE 2015
(do Sr. Danrlei de Deus Hinterholz)
Requer a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 6.081, do Sr. Danrlei de Deus Hinterholz,
de 2013, que “Altera o artigo 90-F da Lei nº 9.615, de 24 de Março de 1.998, e dá outras providências”.
DESPACHO: Defiro a retirada do PL n. 6.081/2013, nos termos do art. 104 c/c o art. 114, VII, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Publique-se.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 104 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 6.081, do Sr. Danrlei de Deus Hinterholz, de 2013, que “Altera o artigo 90-F da Lei nº
9.615, de 24 de Março de 1.998, e dá outras providências”.
Sala das Sessões, _____ de junho de 2015.– Danrlei De Deus Hinterholz, Deputado Federal – PSD/RS.
REQUERIMENTO Nº 2.129, DE 2015
(do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)
Solicita a retirada de tramitação e arquivamento do PL 1.884, de 2015, que “dispõe sobre a
portabilidade da conta de luz, as concessões de geração de energia elétrica e a comercialização
de energia elétrica, altera as Leis n.º 12.783, de 11 de janeiro de 2013, 10.848, de 15 de março
de 2004, 10.847, de 15 de março de 2004, 9.648, de 27 de maio de 1998, 9.478, de 6 de agosto
de 1997, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Medida Provisória n.º 2.227, de 4 de setembro
de 2001, e dá outras providências”.
DESPACHO: Indefiro a retirada do Projeto de Lei n. 1.884/2015, nos termos do artigo 104, § 2º, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, tendo em vista tratar-se de proposição de iniciativa
coletiva. Publique-se. Oficie-se.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 104, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
a retirada de tramitação e arquivamento do Projeto de Lei nº 1.884, de 2015, de minha autoria, que “dispõe
sobre a portabilidade da conta de luz, as concessões de geração de energia elétrica e a comercialização de
energia elétrica, altera as Leis n.º 12.783, de 11 de janeiro de 2013, 10.848, de 15 de março de 2004, 10.847, de
15 de março de 2004, 9.648, de 27 de maio de 1998, 9.478, de 6 de agosto de 1997, 9.427, de 26 de dezembro
de 1996, a Medida Provisória n.º 2.227, de 4 de setembro de 2001, e dá outras providências”.
Sala das Sessões, 11 de junho de 2015.– Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, PSDB/SP.
REQUERIMENTO Nº 2.134, DE 2015
(do Sr. Enio Verri)
Requer a revisão do despacho aposto ao PL nº 5.533/2013, do Sr. Silas Câmara, para que se
inclua a Comissão de Defesa do Consumidor.
DESPACHO: Indefiro o Requerimento n. 2.134/2015, porque a matéria versada no Projeto de Lei n.
5.533/2013 não se enquadra no campo temático da Comissão de Defesa do Consumidor, delimitado
no inciso V do artigo 32 do RICD. Publique-se. Oficie-se.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Art. 32, inciso V, alínea “c”, do Regimento Interno, a revisão do despacho
inicial exarado ao PL 5.533, de 2013, que “Acrescenta dispositivo à Lei nº 4.117, de 27 de agosto de
1962, para permitir que as entidades autorizadas a executar o Serviço de Retransmissão de Televisão – RTV – possam realizar inserções locais de programação e publicidade, na forma que especifica”,
afim de que se inclua a apreciação pela Comissão de Defesa do Consumidor.
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A matéria foi distribuída às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (mérito) e de
Constituição e Justiça e de Cidadania (art. 54). Entretanto, o assunto necessita ser analisado pela Comissão de
Defesa do Consumidor, uma vez que o projeto trata de temas relacionados à publicidade.
Sala das Sessões, de abril de 2015.– Deputado, Enio Verri, PT/PR.
REQUERIMENTO Nº 2.136, DE 2015
(do Sr. Jean Wyllys)
Requer a retirada de tramitação do Requerimento nº 2031, de 2015.
DESPACHO:
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 104 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a
retirada de tramitação do Requerimento nº 2031, de 2015, de minha autoria, que “Requer a desapensação do
Projeto de Lei nº 882, de 2015, do conjunto de proposições encabeçadas pelo Projeto de Lei nº 313, de 2007”.
Sala das Sessões, 11 de junho de 2015.– Deputado Jean Wyllys
REQUERIMENTO Nº 2.137, DE 2015
(do Sr. Major Olimpio)
Requer a instauração de Inquérito Policial, no âmbito da policia legislativa, nos termos do art. 51,
da Constituição Federal, e dos arts. 17 e 270 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
DESPACHO: Encaminhe-se à Corregedoria Parlamentar, nos termos dos arts. 21-F, III, e 269 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, para que proceda como de direito.
Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do art. 51, da Constituição Federal, e dos arts. 17 e 270 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a Instauração de Inquérito Policial para apurar as graves violações contra esta Casa Legislativa, e contra as prerrogativas, a integridade física e moral dos parlamentares
integrantes da Comissão e os que lá se encontravam, praticadas na Sessão da Comissão Especial que analisa
a Proposta de Emenda Constitucional Nº 171 de 1993, Redução da Maioridade Penal, no Plenário 1, no dia 10
de junho do corrente.
Justificativa
Os parlamentares integrantes da Comissão Especial, bem como os demais parlamentares que lá estiveram foram vítima de um movimento orquestrado, com possível envolvimento de partidos políticos, órgãos do
Poder Executivo, de Parlamentares desta Casa e de seus filhos, que de maneira coordenada, e devidamente
planejada, atuaram para a prática de vários crimes, com o propósito de impedir o legítimo funcionamento da
atividade parlamentar.
Essa conduta, articulada, pode ser comprovada pelo vídeo da Casa, que se encontra anexo, bem como
do testemunho dos parlamentares e servidores que se encontravam na sessão, que serão objeto de apuração
por determinação da Mesa da Casa, por intermédio da Policia Legislativa.
As fotos constantes do anexo e desta justificativa demonstram de maneira clara:
– agressão aos parlamentares;
– depredação do patrimônio da Câmara;
– instigação à prática de crime;
– ameaça;
– desacato;
– desobediência/resistência;
– furto de celulares e outros bens.
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Servidor da Presidência da República, Gabriel Medina de Toledo, da
Secretaria Nacional da Juventude, em articulação com integrantes da UBES e da
UNE, dentre elas Carina Vitral (SP) - Presidente da UNE e Bárbara Melo (RJ) Presidente da UBES, provocando e orientando a pratica de crime contra os
parlamentares, coordenando a ação ilegal dos manifestantes, que segundo
informações, recebem bolsas da Secretaria para atuar na Câmara dos Deputados
em todas as Comissões de assunto de interesse dessa secretaria.
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Filha da Deputada Maria do Rosário, PT/RS, participando do ato ilegal e
que na filmagem anexa xinga os parlamentares e policiais legislativos, chamandoos de “Fascistas”.
A presença foi confirmada pela própria Deputada em sua rede social ao
ver que o assunto já era veiculado entre os deputados, restando provado que a
ação da deputada Maria do Rosário foi premeditada em articulação com a
secretaria nacional da juventude, ao contrário do que foi alegado pela Deputada
em sua rede social, ao afirmar:
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Sequencia da fraude simulada pelos manifestantes contratados pela
secretaria nacional da juventude, que primeiro depredam, ofendem, praticam
crimes e saem carregados pelos seus companheiros como se vítimas fossem.



Um dos manifestantes que coordenava as ações violentas e criminosas
contra os parlamentares, policiais legislativos, público e imprensa presente.
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Fundamentos de Direito para instauração do inquérito policial:
A Constituição Federal, o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a legislação processual e a jurisprudência são os fundamentos legais para este requerimento, nos seguintes termos:
Seção III
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:
I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente
da República e os Ministros de Estado;
II - proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;
III - elaborar seu regimento interno;
IV – dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos,
empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
V - eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII. GN
O Título II do Código de Processo Penal, que trata do Inquérito Policial, no parágrafo único, do artigo 4º,
atribui, também, à autoridade administrativa, com função de polícia, a faculdade para apuração das infrações
penais:
Art. 4º - A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria.
Parágrafo único – A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas, a quem
por lei seja cometida a mesma função.
A competência da Policia Legislativa de apuração dos crimes cometidos no âmbito da Câmara dos Deputados já possui jurisprudência consolidada, no âmbito dos Tribunais. Tendo o Supremo Tribunal Federal editado
a Súmula n. 397, com o seguinte enunciado:
Súmula 397 – O poder de polícia da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em caso de crime cometido
nas suas dependências, compreende, consoante o regimento, a prisão em flagrante do acusado e a realização do
inquérito.
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgando o RHC n. 13.728, relatoria do Min. Hamilton Carvalhido, por unanimidade, decidiu:
Diversamente do que se tem procurado sustentar, como resulta da letra do seu artigo 144, a Constituição da
República não fez da investigação criminal uma função exclusiva da Polícia, restringindo-se, como se restringiu, tão-somente a fazer exclusivo, sim, da Polícia Federal o exercício da função de polícia judiciária da União (parágrafo1º,
inciso IV). Essa função de polícia judiciária – qual seja, a de auxiliar o Poder Judiciário – não se identifica com a função
investigatória, isto é, a de apurar infrações penais, bem distinguidas no verbo constitucional, como exsurge, entre
outras disposições, do preceituado parágrafo 4º do artigo 144 da Constituição Federal, verbis :
§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da
União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.
Tal norma constitucional, por fim, define, é certo, as funções das polícias civis, mas sem estabelecer qualquer
cláusula de exclusividade.
TRF 1ª Região:
MS nº2006.01.00.027250-1/DF, 2ª Seção, data do julgamento: 22.11.2006, Relator: Desembargador Federal
Tourinho Neto.
PROCESSO PENAL. INQUÉRITOS EXTRAPOLICIAIS.SENADO FEDERAL.
1. Os atos investigatórios destinados a apuração de crimes não são exclusivos da polícia judiciária.
2. O Senado Federal tem atribuição constitucional para proceder investigação de crimes ocorridos em suas
dependências, instaurando inquérito.
3. As medidas cautelares, a busca e apreensão, quebra de sigilos, autorizadas, evidentemente pelo juiz, deverão ser cumpridas pela Polícia Federal, por constituírem atividade de polícia judiciária
Este entendimento da 2ª Seção, já fora objeto de apreciação pela 3ª Turma, em sessão de 17.03.1.998, por
unanimidade, quando do julgamento do HC nº 1998.01.00.0017266-8/MG, pelo qual foi denegada a ordem impetrada por João de Souza Franqueiro, em seu favor, sob a alegação de que o inquérito policial que originou a ação
penal fora realizado pela Polícia Florestal. (Relator: Juiz Tourinho Neto). Veja-se a ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FALTA DE INQUÉRITO
POLICIAL.
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1 - Os atos investigatórios destinados à apuração de crimes não são exclusivos da polícia judiciária. As investigações referentes à fauna e à flora podem ser procedidas pela Polícia Florestal.
2 - Existência de justa causa para a instauração da ação penal, tendo em vista que ao acusado foi imputado
o crime previsto no art.; 1º, c/c o art. 27, parágrafo 1º, da Lei nº 5.197, de 1.967, pelo fato de terem sido apreendidas,
em sua propriedade, aves da fauna silvestre.
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL 2008.01.00.040753-0/DF
Processo na Origem: 200834000003523
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO
IMPETRANTE : MESA DO SENADO FEDERAL
ADVOGADO : JOSE EXPEDITO DE ANDRADE PONTES
IMPETRADO : JUIZO FEDERAL DA 10A VARA - DF
INTERESSADO : JUSTICA PUBLICA
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. SÚMULA 397 DO STF. INQUÉRITOS EXTRAPOLICIAIS. POLÍCIA LEGISLATIVA DO SENADO FEDERAL. ATRIBUIÇÃO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO INTERNO.
I. A Advocacia-Geral do Senado Federal, com atribuições que vão além da esfera administrativa, tem capacidade postulatória para ajuizar mandado de segurança na defesa dos interesses daquela instituição.
II. O Art. 4º, parágrafo único, do CPP, ao tratar do Inquérito Policial, atribui, também, à autoridade administrativa, com função de polícia, a faculdade para apuração das infrações penais.
III. O enunciado da Súmula 397 do STF estabelece: “O poder de polícia da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em caso de crime cometido nas suas dependências, compreende, consoante o regimento, a prisão em
flagrante do acusado e a realização do inquérito.”
IV. Segurança concedida.
ACÓRDÃO
Decide a 2ª Seção do TRF - 1ª Região, por unanimidade, conceder a segurança.
Brasília, 18 de março de 2009.
Com o advento da Resolução nº. 18, de 2003, a antiga Coordenação de Segurança Legislativa foi transformada em Departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados. Daí nasceu a denominação de
Polícia Legislativa Federal: uma Polícia do Poder Legislativo Federal.
O Departamento de Polícia Legislativa tem competência para exercer as funções de polícia judiciária e
a apuração das infrações penais ocorridas nos Edifícios e adjacências da Câmara. Desenvolve as atividades de
polícia ostensiva e a preservação da ordem e do patrimônio, nos edifícios e dependências externas da Câmara
dos Deputados.
É responsável pela segurança do Presidente da Câmara dos Deputados, no território nacional ou no exterior.
Efetua a segurança de Deputados Federais, servidores, visitantes e autoridades nas dependências da Câmara.
Assim, espera o deferimento desse requerimento para que o Estado Democrático de Direito não seja
violentado por agentes públicos e pessoas que utilizam a estrutura do poder para impedir o legítimo funcionamento do parlamento.
Sala das Sessões de , de 2015 – Alberto Fraga, Deputado Federal,Dem/Df – Major Olimpio, Deputado
Federal, Pdt/Sp– Capitão Augusto, Deputado Federal, Pr/Sp.
Requerimento Nº 2.140, De 2015
(do Sr. Raul Jungmann)
Requer retirada do Requerimento de Informação nº 656/2015, que requer informações ao Ministro de Estado da Educação, sobre a infraestrutura utilizada para atender ao processo de inscrição
e/ou renovação do Fundo de Financiamento Estudantil - (FIES), nos termos em que especifica.
DESPACHO: Defiro a retirada do Requerimento de Informação n. 656/2015, nos termos do artigo 104
combinado com o artigo 114, V, ambos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Publique-se.
Sr. Presidente,
Com base no artigo 114, inciso V do Regimento Interno, requeiro a V.Exa. a retirada do Requerimento de
Informação nº 656/2015, de minha autoria, que que requer informações ao Ministro de Estado da Educação,
sobre a infraestrutura utilizada para atender ao processo de inscrição e/ou renovação do Fundo de Financiamento Estudantil – (FIES), nos termos em que especifica.
Sala das Sessões, de junho de 2015.– Deputado Raul Jungmann, PPS – PE.
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REQUERIMENTO Nº 2.141, DE 2015
(do Sr. Ronaldo Fonseca)
Requer a convocação de sessão solene da Câmara dos Deputados para homenagear a Rede
Gênesis de Televisão no dia 09 de julho de 2015, às 10 horas.
DESPACHO: Defiro. Publique-se.
Senhor Presidente:
Representando um décimo da composição da Câmara dos Deputados, requeremos a Vossa Excelência,
com base no art. 68 do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, a convocação de sessão solene desta Casa para
o dia 09 de julho de 2015, às 10 horas, a fim de homenagearmos, em Plenário, a Rede Gênesis de Televisão.
Sala das Sessões, de de 2015.– Deputado Ronaldo Fonseca, PROS/DF– Deputado Rogério Rosso - Líder
do PSD – Deputado Domingos Neto – Líder do PROS– Deputado André Moura – Líder do PSC.
REQUERIMENTO Nº 2.154, DE 2015
(do Sr. Ricardo Izar)
Solicita o desarquivamento da PEC 383/2014, na qual sou subscritor.
DESPACHO: Nos termos do parágrafo único do art. 105 do RICD, DEFIRO o pedido de desarquivamento
da PEC 383/2014. Publique-se.
Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 105, parágrafo único, do Regimento Interno, o desarquivamento da PEC 383/2014, de autoria do Deputado Sebastião Bala Rocha, que dá nova redação ao artigo 170
da Constituição Federal, na qual eu sou subscritor.
Sala das Sessões, de junho de 2015.– Ricardo Izar, Deputado Federal.
REQUERIMENTO Nº 2.189, DE 2015
(do Sr. Danilo Forte)
Requer a realização de Sessão Solene de homenagem póstuma ao Ex-Presidente da Câmara,
ex-Deputado PAES DE ANDRADE.
DESPACHO: Defiro. Publique-se.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 68 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a
convocação de Sessão Solene desta Casa, em homenagem póstuma ao ex-Presidente da Câmara dos Deputados, ex-Deputado Paes De Andrade.
Justificativa
Paes de Andrade, que foi Presidente desta Casa entre 1989 a 1991, teve papel e história significativa durante processo de redemocratização do Brasil enfrentando um dos períodos mais tristes e mais violentos da nossa
história política – a ditadura militar – com muita veemência, muito vigor e com muito compromisso democrático.
E eu que fui o seu assessor, seu secretário, que apreendi e tive a honra de acompanhá-lo durante toda a
minha vida, sempre tive em Paes de Andrade um exemplo de homem público de dedicação, de espírito público para referência de todos nós.
Paes de Andrade foi figura fundamental na criação do PMDB. Partido essencial na história deste Parlamento. Aliás, a única bandeira partidária que ele carregou por toda a sua vida. E num dos momentos mais tristes
e lamentáveis da nossa história, acompanhando aqui desta Casa, inclusive a cassação do seu sogro Martinho
Rodrigues que era líder do partido nos tempos mais violentos da história política deste País
E nada mais justo que a Câmara dos Deputados faça esta homenagem de reconhecimento ao grande
brasileiro Antônio Paes de Andrade.
Sala das Sessões, 17 de Junho de 2015.– Deputado Danilo Forte.
REQUERIMENTO Nº 2.198, DE 2015
(do Sr. Domingos Neto)
Sessão Solene com a finalidade de homenagear o ex-Presidente da Câmara dos Deputados e
ex-Embaixador em Portugal, Paes de Andrade.
DESPACHO: Defiro. Publique-se.
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Senhor Presidente,
Nos termos do art. 68 do Regimento da Câmara dos Deputados, requeiro a realização de Sessão Solene
com a finalidade de homenagear o ex-Presidente da Câmara dos Deputados e ex-Embaixador em Portugal,
Paes de Andrade.
Justificação
Cearense de Mombaça, Paes de Andrade foi Deputado Estadual por três Legislaturas e Deputado Federal entre
1963 a 1999. Exerceu a Presidência da Câmara dos Deputados no período de 15 de fevereiro de 1989 a 2 de fevereiro
de 1991.
Paes de Andrade foi presidente nacional do PMDB em 1994, Embaixador do Brasil em Portugal de 2003 a 2007.
Era, também, presidente de honra do PMDB.
Como presidente da Câmara dos Deputados, assumiu a Presidência da República por onze vezes no período de
1989/1990. Levou, nos Congressos da União Interparlamentar, a manifestação das oposições brasileiras contra
a censura à imprensa, a violação dos direitos humanos, as cassações de mandatos parlamentares, as prisões
arbitrárias e a extinção de partidos políticos.
Na Presidência da República, Paes de Andrade assinou a Ordem de Serviço para a construção da Barragem Castanhão, obra de fundamental importância para o Ceará, mormente no quarto ano de seca consecutivo. Sendo este parlamentar, que ora requere a homenagem, um militante das causas de segurança hídrica do
Nordeste, acrescento mais esta razão para que Paes de Andrade seja homenageado, com a convicção de que
o Estado do Ceará subescreve este pleito.
Sala das Sessões, 17 de junho de 2015. – Deputado Domingos Neto, Líder.
REQUERIMENTO Nº 2.200, DE 2015
(do Sr. Odorico Monteiro)
“Requeiro, nos termos regimentais, a realização de Sessão Solene da Câmara dos Deputados,
no dia 11 de agosto de 2015, afim de homenagear a 5ª Marcha das Margaridas”, que ocorrerá
em Brasília nos dias 11 e 12 de agosto de 2015.
DESPACHO: Defiro. Publique-se.
Senhor Presidente,
Requeiro à V. Exa., requeiro, nos termos regimentais, a realização de Sessão Solene da Câmara dos Deputados, no dia 11 de agosto de 2015, afim de homenagear a 5ª Marcha das Margaridas”, que ocorrerá em Brasília
nos dias 11 e 12 de agosto de 2015.
Justificativa
Em 12 de agosto de 1983, na cidade de Lagoa Seca na Paraíba, foi assassinada Margarida Alves. Essa liderança camponesa, ativista e sindicalista estava à frente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Seca.
Sua luta envolveu reivindicações por direitos trabalhistas – assinatura em carteira dos trabalhadores, 13ª terceiro
salário e férias. Além disso, foi responsável pela Fundação do centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural. Para Menezes e Gama (2013) a luta de Margarida “estava baseada na luta de trabalhadores e trabalhadoras
rurais, que passavam por varias privações. Seus direitos eram bem restritos e os abusos eram recorrentes, suas
ações geravam repercussões”. O crime foi considerado político e comoveu a opinião pública local, estadual,
nacional e internacional, repercutindo em diversos organismos estrangeiros de defesa dos direitos humanos.
A líder sindical tornou-se símbolo das lutas das mulheres no campo.
Neste sentido, merece destaque a Marcha das Margaridas, uma homenagem à mulher que lutou por
trabalhadores e trabalhadoras rurais. Sua luta estimulou as mulheres rurais a assumir um protagonismo em
diversos espaços, evidenciando a capacidade de liderança nos processos decisórios e na proposição de pautas
que visam tira-las do anonimato, dando visibilidade às suas especificidades, reforçando assim a necessidade
de novas práticas e pautas no sindical e na política.
Importante registrar que o marco da luta das mulheres no campo é a década de 1980, que ficou conhecida como a década das mulheres. No campo o surgimento dos movimentos de mulheres, contou com apoio
da Igreja Progressista e dos movimentos sindicais, além dos partidos políticos. Os eventos realizados nos anos
80 contribuíram de modo significativo e para o nível de organização que temos hoje. O 1º Congresso da Mulher Camponesa (1983), o 1º Encontro de Lideres Trabalhadoras Rurais (1984), e o 1º Encontro Estadual (1985)
marcaram positivamente o movimento de mulheres trabalhadoras rurais. Outros momentos marcam a vida e
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a história das mulheres camponesas, como a mobilização que culminou com a Caminhada das Mulheres da
Roça (1986) em pró da Constituinte.
Ao propor a Marcha, os movimentos de mulheres prestam uma homenagem a Margarida Alves. Uma forma de manter viva a luta contra as formas discriminatórias e a violência no campo, além de manter “o espírito
de luta em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras rurais encontrados em Margarida Alves”.
É neste contexto, que os movimentos de trabalhadoras rurais organizam e realizam em 2000, a primeira
Marcha da Margarida. Lembrando que essa foi parte da Marcha Mundial de Mulheres, que teve como lema:
“2000 Razões para Marchar Contra a Fome, a Pobreza e a Violência Sexista”. A liderança do processo coube a
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), contando ainda com a participação do
movimento sindical das trabalhadoras rurais e de diversas outras entidades. Vieram à Brasília 20 mil mulheres.
Essa foi a maior manifestação de mulheres trabalhadoras rurais de todos os tempos no Brasil. As organizações
apresentaram uma pauta de reivindicação para negociar com o governo.
A 2º Marcha das Margaridas teve como mote: “2003 Razões para Marchar contra a fome, a pobreza e a
violência sexista”. Estiveram em Brasília 30 mil mulheres vindas de todo país. A 3ª Marcha realizada em 2007
reuniu 40 mil trabalhadoras rurais em Brasília e suas reivindicações versaram sobre terra, saúde integral e luta
contra a violência sexista.
Em 2011, pautaram os movimentos avaliação de que a pobreza, a desigualdade, a opressão e a violência
no campo marcavam as trabalhadoras rurais do campo, da floresta e das águas. Neste ano as mulheres marcharam em defesa do “desenvolvimento sustentável com justiça, autonomia, igualdade e liberdade” e contou
com a participação de 100 mil mulheres. A proposta era um desenvolvimento centrado na vida humana e respeito à diversidade racial, geracional e cultural, na autodeterminação dos povos, na agricultura familiar e na
soberania alimentar como estratégia para romper com a hegemonia de um desenvolvimento que privilegia a
concentração de terra e riquezas”.
Em 2015 será realizada a 5ª Marcha das Margaridas, e a agenda política iniciou-se com o lançamento em
11 de novembro de 2014 e finaliza com a Marcha nos dia 11 e 12 de agosto de 2015, prevendo que estejam
em Brasília 100 mil mulheres. Na pauta deste ano, está uma relação de projetos de Leis, os quais gostariam de
ver aprovado pelos deputados e senadores. As trabalhadoras rurais afirmam: “Margaridas seguem em Marcha
por Desenvolvimento Sustentável com Democracia, Justiça, Autonomia, Igualdade e Liberdade”. Neste ano, a
pauta de reivindicação foi estruturada considerando oito eixos temáticos:
1 – Soberania alimentar;
2– Terra, água e agroecologia;
3– Sociobiodiversidade e acesso aos bens comuns;
4– Autonomia Econômica, trabalho e renda;
5– Educação Não sexista e sexualidade;
6– Violência sexista;
7– Direito à saúde e direito reprodutivo;
8– Democracia, poder e participação.
A organização é da Coordenadora pela Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais da CONTAG/
CNMTR, ela conta com a adesão do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste (MMTR-NE), do
Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB), do Movimento Articulado de Mulheres
da Amazônia (MAMA), das mulheres organizadas no Conselho Nacional das populações Extrativistas (CNS), da
Articulação das Mulheres Brasileiras (AMB), da União Brasileira de Mulheres; e também de redes internacionais, como Marcha Mundial de Mulheres (MMM), a Coordenação de Organizações de Produtores Familiares do
Mercosul – COOPROFAM e a Rede de Trabalhadoras Rurais da América Latina e do Caribe– REDLAC, além de
duas centrais sindicais: a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras
do Brasil(CTB).
Neste sentido, solicito a aprovação deste requerimento para realização de Sessão Solene da Câmara dos
Deputados, no dia 11 de agosto.
Sala das Sessões, em 17 de junho de 2015 – Odorico Monteiro, Deputado Federal (PT/CE).
REQUERIMENTO Nº 2.201, DE 2015
(do Sr. Odorico Monteiro)
Requeiro, nos termos regimentais, a convocação de Sessão Solene da Câmara dos Deputados,
afim de homenagear o ex-deputado Federal, ex– presidente da Câmara dos Deputados e ex-embaixador do Brasil em Portugal, Antonio Paes de Andrade, falecido no dia 17 de junho de 2015.
DESPACHO:Defiro. Publique-se.
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Senhor Presidente,
Requeremos à Vossa Exa, nos termos regimentais, a convocação de Sessão Solene da Câmara dos Deputados, afim de homenagear o ex-deputado Federal, ex– presidente da Câmara dos Deputados e ex-embaixador
do Brasil em Portugal, Antonio Paes de Andrade, falecido no dia 17 de junho de 2015.
Justificativa
O Senhor Antonio Paes de Andrade, natural da cidade de Mombaça, Estado do Ceará. Nasceu em 18 de
maio de 1927 e faleceu em Brasília, no dia 17 de junho de 2015. Foi um advogado e político brasileiro, eleito deputado estadual no Ceará pelo PSD em 1950 e reeleito em 1954 e 1958 até 1962.
Sua primeira eleição para o cargo de deputado federal se deu em 1963, sendo reeleito em 1966 pelo MDB
e reeleito reinteradas vezes, sempre representando seu estado natal, o Ceará. Foi presidente da Câmara dos Deputados no período compreendido entre fevereiro de 1989 a fevereiro de 1991. Era filiado desde 1980 ao PMDB,
do qual já foi presidente nacional no ano de 1994, sendo uma das maiores lideranças.
Também exerceu o cargo de primeiro secretário da mesa diretora da Câmara dos Deputados no período
de 1987 a 1989 e neste período foi eleito presidente da Câmara dos Deputados, sucedendo a Ulysses Guimarães.
No exercício da presidência da Câmara dos Deputados, o deputado Paes de Andrade assumiu a Presidência da República por 12 vezes durante o ano de 1989. Além disso, foi embaixador do Brasil em Portugal de
2003 a 2007.
Assim, solicito a aprovação deste requerimento para realização de Sessão Solena da Câmara dos Deputados.
Sala das Sessões, 17 de junho de 2015 – Odorico Monteiro , Deputado Federal – PT/CE.
PROPOSIÇÃO PENDENTE DE DESPACHO
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 70, DE 2015
(Do Sr. Sergio Vidigal)
Acrescenta alínea “d” ao inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal.
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 XVI do art. 37 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido da seguinte alínea d:
“Art. 52. ....................................................................................................................................................................................
XVI – .........................................................................................................................................................................................
d) a de dois cargos de natureza técnico-pedagógica, na área do magistério.”
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A presente proposição tem por finalidade excetuar da vedação de acumulação remunerada de cargos
públicos, prevista no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, os cargos de natureza técnico-pedagógica,
na área do magistério.
A proposição foi originalmente apresentada pela Deputada Miriam Reid, porém teve sua tramitação interrompida pelo arquivamento regimental, decorrente do término da Legislatura.
Por se tratar de medida de grande importância para um país cujo lema do atual governo é “Brasil, Pátria
Educadora”, estamos reapresentando esta proposta de emenda à Constituição nos mesmos moldes da PEC nº
488, de 2002.
Com lucidez impar, a primeira signatária daquela PEC asseriu que é preciso concebermos que dentro
da nova ordem legal e dos novos paradigmas educacionais, as funções de magistério correspondem tanto às
atividades de docência como às de suporte pedagógico direto à docência, aí incluídas a direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional. Observam-se, contudo, grandes
divergências de interpretações sobre esse tema, entre os juristas de todo o país, ao analisarem os planos de
carreira do Magistério, no que concerne ao acúmulo de cargos de professor ou de técnico, quando as funções
que exercem são de suporte ou de natureza técnico-pedagógica.
A implementação desta alteração constitucional dará mais segurança jurídica aos profissionais que exercem as funções de magistério voltadas para o suporte direto à docência, evitando-se o desgaste de constantes
ações judiciais.
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Em face do exposto, contamos com o imprescindível apoio de nossos Pares para aprovação da presente
proposta de emenda à Constituição.
Sala das Sessões, 27 de maio de 2015.– Deputado Sergio Vidigal,PDT/ES.
Proposição: PEC 0070/2015
Autor da Proposição: SERGIO VIDIGAL E OUTROS
Ementa: Acrescenta alínea “d” ao inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal.
Data de Apresentação: 18/06/2015
Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Totais de Assinaturas:
Confirmadas 208
Não Conferem 006
Fora do Exercício 000
Repetidas 055
Ilegíveis 000
Retiradas 000
Total 269
Confirmadas
ADELSON BARRETO PTB 1 SE
2 ADEMIR CAMILO PROS MG
3 AELTON FREITAS PR MG
4 AFONSO MOTTA PDT RS
5 AGUINALDO RIBEIRO PP PB
6 ALAN RICK PRB AC
7 ALBERTO FILHO PMDB MA
8 ALBERTO FRAGA DEM DF
9 ALCEU MOREIRA PMDB RS
10 ALEX CANZIANI PTB PR
11 ALFREDO KAEFER PSDB PR
12 ALIEL MACHADO PCdoB PR
13 ALTINEU CÔRTES PR RJ
14 ALUISIO MENDES PSDC MA
15 ANA PERUGINI PT SP
16 ANDERSON FERREIRA PR PE
17 ANDRÉ FIGUEIREDO PDT CE
18 ANDRÉ FUFUCA PEN MA
19 ANDRE MOURA PSC SE
20 ANDRES SANCHEZ PT SP
21 ANTONIO BULHÕES PRB SP
22 ANTÔNIO JÁCOME PMN RN
23 ÁTILA LINS PSD AM
24 BACELAR PTN BA
25 BEBETO PSB BA
26 BENJAMIN MARANHÃO SD PB
27 BETINHO GOMES PSDB PE
28 BETO FARO PT PA
29 BILAC PINTO PR MG
30 BRUNO COVAS PSDB SP
31 CABO DACIOLO S.PART. RJ
32 CABUÇU BORGES PMDB AP
33 CACÁ LEÃO PP BA
34 CARLOS HENRIQUE GAGUIM PMDB TO
35 CARLOS MARUN PMDB MS
36 CARLOS ZARATTINI PT SP
37 CÉLIO SILVEIRA PSDB GO
38 CELSO JACOB PMDB RJ
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39 CÉSAR HALUM PRB TO
40 CHICO D’ANGELO PT RJ
41 CHICO LOPES PCdoB CE
42 CLAUDIO CAJADO DEM BA
43 CLEBER VERDE PRB MA
44 CONCEIÇÃO SAMPAIO PP AM
45 COVATTI FILHO PP RS
46 CRISTIANE BRASIL PTB RJ
47 DAGOBERTO PDT MS
48 DAMIÃO FELICIANO PDT PB
49 DANIEL ALMEIDA PCdoB BA
50 DANILO FORTE PMDB CE
51 DARCÍSIO PERONDI PMDB RS
52 DELEGADO EDSON MOREIRA PTN MG
53 DIEGO GARCIA PHS PR
54 DILCEU SPERAFICO PP PR
55 DOMINGOS SÁVIO PSDB MG
56 DR. JOÃO PR RJ
57 DR. JORGE SILVA PROS ES
58 EDMILSON RODRIGUES PSOL PA
59 EDUARDO BOLSONARO PSC SP
60 EDUARDO DA FONTE PP PE
61 ELI CORRÊA FILHO DEM SP
62 ELIZIANE GAMA PPS MA
63 ERIKA KOKAY PT DF
64 ERIVELTON SANTANA PSC BA
65 EVAIR DE MELO PV ES
66 EVANDRO GUSSI PV SP
67 EVANDRO ROMAN PSD PR
68 EXPEDITO NETTO SD RO
69 FÁBIO FARIA PSD RN
70 FÁBIO MITIDIERI PSD SE
71 FÁBIO SOUSA PSDB GO
72 FELIPE MAIA DEM RN
73 FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR PDT BA
74 FERNANDO FRANCISCHINI SD PR
75 FRANCISCO FLORIANO PR RJ
76 GEOVANIA DE SÁ PSDB SC
77 GIACOBO PR PR
78 GILBERTO NASCIMENTO PSC SP
79 GIUSEPPE VECCI PSDB GO
80 GIVALDO CARIMBÃO PROS AL
81 GLAUBER BRAGA PSB RJ
82 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
83 GORETE PEREIRA PR CE
84 GOULART PSD SP
85 GUILHERME MUSSI PP SP
86 HEULER CRUVINEL PSD GO
87 HUGO MOTTA PMDB PB
88 INDIO DA COSTA PSD RJ
89 IRACEMA PORTELLA PP PI
90 IRMÃO LAZARO PSC BA
91 JAIME MARTINS PSD MG
92 JAIR BOLSONARO PP RJ
93 JEFFERSON CAMPOS PSD SP
94 JERÔNIMO GOERGEN PP RS
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95 JOÃO CAMPOS PSDB GO
96 JOSÉ CARLOS ARAÚJO PSD BA
97 JOSÉ FOGAÇA PMDB RS
98 JOSÉ MAIA FILHO SD PI
99 JOSÉ NUNES PSD BA
100 JOSE STÉDILE PSB RS
101 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
102 JOZI ROCHA PTB AP
103 JÚLIA MARINHO PSC PA
104 JÚLIO CESAR PSD PI
105 JÚLIO DELGADO PSB MG
106 JUNIOR MARRECA PEN MA
107 LÁZARO BOTELHO PP TO
108 LEONARDO PICCIANI PMDB RJ
109 LEONARDO QUINTÃO PMDB MG
110 LEOPOLDO MEYER PSB PR
111 LINCOLN PORTELA PR MG
112 LINDOMAR GARÇON PMDB RO
113 LUCIANO DUCCI PSB PR
114 LUIZ CARLOS BUSATO PTB RS
115 LUIZ CARLOS RAMOS PSDC RJ
116 LUIZ CLÁUDIO PR RO
117 LUIZ FERNANDO FARIA PP MG
118 LUIZIANNE LINS PT CE
119 MAJOR OLIMPIO PDT SP
120 MARCELO AGUIAR DEM SP
121 MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO PRP MG
122 MARCELO BELINATI PP PR
123 MARCELO CASTRO PMDB PI
124 MARCELO SQUASSONI PRB SP
125 MÁRCIO MARINHO PRB BA
126 MARCO MAIA PT RS
127 MARCO TEBALDI PSDB SC
128 MARCOS MONTES PSD MG
129 MARCOS ROGÉRIO PDT RO
130 MARCOS ROTTA PMDB AM
131 MARIA DO ROSÁRIO PT RS
132 MARIA HELENA PSB RR
133 MARIANA CARVALHO PSDB RO
134 MÁRIO HERINGER PDT MG
135 MÁRIO NEGROMONTE JR. PP BA
136 MARX BELTRÃO PMDB AL
137 MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PR AL
138 MAURO MARIANI PMDB SC
139 MAURO PEREIRA PMDB RS
140 MAX FILHO PSDB ES
141 MIGUEL LOMBARDI PR SP
142 MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO PP SP
143 MOSES RODRIGUES PPS CE
144 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
145 NELSON MEURER PP PR
146 NILSON PINTO PSDB PA
147 NILTON CAPIXABA PTB RO
148 ODORICO MONTEIRO PT CE
149 OSMAR SERRAGLIO PMDB PR
150 PADRE JOÃO PT MG
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151 PAES LANDIM PTB PI
152 PAULO ABI-ACKEL PSDB MG
153 PAULO FEIJÓ PR RJ
154 PAULO FREIRE PR SP
155 PAULO PIMENTA PT RS
156 PEDRO CHAVES PMDB GO
157 POMPEO DE MATTOS PDT RS
158 PROFESSOR VICTÓRIO GALLI PSC MT
159 RAQUEL MUNIZ PSC MG
160 REMÍDIO MONAI PR RR
161 RENZO BRAZ PP MG
162 RICARDO IZAR PSD SP
163 RICARDO TRIPOLI PSDB SP
164 ROBERTO BRITTO PP BA
165 ROBERTO SALES PRB RJ
166 RODRIGO DE CASTRO PSDB MG
167 RODRIGO PACHECO PMDB MG
168 RÔMULO GOUVEIA PSD PB
169 RONALDO FONSECA PROS DF
170 RONALDO LESSA PDT AL
171 RONALDO MARTINS PRB CE
172 RONEY NEMER PMDB DF
173 ROSANGELA GOMES PRB RJ
174 RUBENS OTONI PT GO
175 SANDES JÚNIOR PP GO
176 SÉRGIO MORAES PTB RS
177 SERGIO SOUZA PMDB PR
178 SERGIO VIDIGAL PDT ES
179 SHÉRIDAN PSDB RR
180 SILAS BRASILEIRO PMDB MG
181 SILAS CÂMARA PSD AM
182 SILAS FREIRE PR PI
183 SILVIO TORRES PSDB SP
184 SIMONE MORGADO PMDB PA
185 SORAYA SANTOS PMDB RJ
186 SÓSTENES CAVALCANTE PSD RJ
187 STEFANO AGUIAR PSB MG
188 SUBTENENTE GONZAGA PDT MG
189 TADEU ALENCAR PSB PE
190 TIA ERON PRB BA
191 TONINHO WANDSCHEER PT PR
192 ULDURICO JUNIOR PTC BA
193 VALMIR ASSUNÇÃO PT BA
194 VALMIR PRASCIDELLI PT SP
195 VANDERLEI MACRIS PSDB SP
196 VENEZIANO VITAL DO RÊGO PMDB PB
197 VICENTE CANDIDO PT SP
198 VICENTINHO PT SP
199 VICTOR MENDES PV MA
200 VITOR VALIM PMDB CE
201 WALDIR MARANHÃO PP MA
202 WELITON PRADO PT MG
203 WELLINGTON ROBERTO PR PB
204 WEVERTON ROCHA PDT MA
205 WILSON FILHO PTB PB
206 WOLNEY QUEIROZ PDT PE
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207 ZÉ GERALDO PT PA
208 ZECA DO PT PT MS
DESPACHOS DO PRESIDENTE
Expediente
PRESIDÊNCIA/SGM
Ofício DP-015/15, do Senhor Antônio E. F. Müller, Presidente da Associação Brasileira para Desenvolvimento de Atividades Nucleares. Encaminha sugestão de Proposta de Emenda à Constituição que dá nova redação aos arts. 21, 49, 177 e 225 da Constituição Federal.
Em 18-06-2015
Encaminhe-se à Comissão de Legislação Participativa. Publique-se. Oficie-se.
Eduardo Cunha,Presidente
PRESIDÊNCIA/SGM
Aviso n. 397-Seses-Plenário, do Tribunal de Contas da União. Envio, para conhecimento, de cópia do Acórdão
n. 1.273/2015 e do relatório e voto que o fundamentam, proferido nos autos do Processo n. TC 020.830/2014-9.
Em 18-06-2015.
Encaminhe-se, por cópia, à Comissão de Finanças e Tributação, à Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle e à Diretoria-Geral. Publique-se. Arquive-se.
Eduardo Cunha, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 297/2015, da Liderança do PP – indica o Deputado Julio Lopes (PP/RJ) para suplente da Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 172-A, de 2012, do Sr.
Mendonça Filho e outros, que “altera o art. 160 da Constituição Federal” (estabelece que a lei não imporá nem
transferirá qualquer encargo ou a prestação de serviços aos Estados, Distrito Federal ou aos municípios sem a
previsão de repasses financeiros necessários ao seu custeio).
Defiro. Publique-se.
Em 18-6-2015. Eduardo Cunha,Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 299/2015, da Liderança do PP – indica o Deputado Adail Carneiro (PHS/CE) para titular da Comissão
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7420, de 2006, da Sra. Professora Raquel Teixeira, que “dispõe
sobre a qualidade da educação básica e a responsabilidade dos gestores públicos na sua promoção”, e apensados.
Defiro. Publique-se.
Em 18-6-2015. – Eduardo Cunha, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 741/2015, da Liderança do PSDB – indica o Deputado Alexandre Baldy (PSDB/GO) para suplente
da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 827, de 2015, do Sr. Dilceu Sperafico, que
“altera a Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, que institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências”.
Defiro. Publique-se.
Em 18-6-2015. Eduardo Cunha, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 747/2015, da Liderança do PSDB – indica os Deputados Eduardo Cury (PSDB/SP) e João Gualberto
(PSDB/BA) para titulares da Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição
nº 172-A, de 2012, do Sr. Mendonça Filho e outros, que “altera o art. 160 da Constituição Federal” (estabelece
que a lei não imporá nem transferirá qualquer encargo ou a prestação de serviços aos Estados, Distrito Federal
ou aos municípios sem a previsão de repasses financeiros necessários ao seu custeio).
Defiro. Publique-se.
Em 18- 6-2015. Eduardo Cunha, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 401/2015, da Liderança do PT – desliga o Deputado Henrique Fontana (PT/RS) como suplente
da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei 6.789, de 2013, do Sr. Jerônimo Goergen e
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outros, que “altera as Leis nºs 9.472, de 16 de julho de 1997; 11.934, de 5 de maio de 2009; 10.865, de 30 de abril
de 2004; 9.998, de 17 de agosto de 2000; 10.052, de 28 de novembro de 2000; 5.070, de 7 de julho de 1966, e
dá outras providências” (altera a Lei Geral de Telecomunicações e outras)..
Defiro. Publique-se.
Em 18-6-2015.Eduardo Cunha, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 405/2015, da Liderança do PT – indica o Deputado Padre João (PT/MG) para titular da Comissão
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 827, de 2015, do Sr. Dilceu Sperafico, que “altera a Lei
nº 9.456, de 25 de abril de 1997, que institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências”.
Defiro. Publique-se.
Em 18- 6-2015. Eduardo Cunha, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 69/2015, da Liderança do PSOL – desliga o Deputado Arnaldo Jordy (PPS/PA) como suplente
da Comissão de Finanças e Tributação.
Defiro. Publique-se.
Em 18-6-2015. Eduardo Cunha, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 258/2015, da Liderança do PR – desliga o Deputado Jhc (SD/AL) e indica o Deputado Wladimir
Costa (SD/PA) para suplente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.
Defiro. Publique-se.
Em 18-6-2015. Eduardo Cunha, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 262/2015, da Liderança do PR – indica os Deputados Mário Negromonte Jr. (PP/BA) e Silas Câmara (PSD/AM) para suplentes da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei 6.789, de
2013, do Sr. Jerônimo Goergen e outros, que “altera as Leis nºs 9.472, de 16 de julho de 1997; 11.934, de 5 de
maio de 2009; 10.865, de 30 de abril de 2004; 9.998, de 17 de agosto de 2000; 10.052, de 28 de novembro de
2000; 5.070, de 7 de julho de 1966, e dá outras providências” (altera a Lei Geral de Telecomunicações e outras)..
Defiro. Publique-se.
Em 18 -6-2015. Eduardo Cunha, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 260/2015, da Liderança do PR – desliga o Deputado Cabo Sabino (PR/CE) como suplente da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1610, de 1996, do Senado Federal, que “dispõe
sobre a exploração e o aproveitamento de recursos minerais em terras indígenas, de que tratam os arts. 176,
parágrafo primeiro, e 231, parágrafo terceiro, da Constituição Federal”, e apensados.
Defiro. Publique-se.
Em 18- 6 -2015. Eduardo Cunha, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 256/2015, da Liderança do PR – indica o Deputado Fernando Francischini (SD/PR) para titular
da Comissão Especial destinada a estudar e apresentar propostas com relação à fiscalização das Entidades de
Previdência Complementar (Fundos de Pensão).
Defiro. Publique-se.
Em 18 / 6 /2015. Eduardo Cunha, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Of. nº 748/2015, da Liderança do PSDB – Indica o Dep. Nilson Leitão para exercer as prerrogativas de Líder no período de 18/06/2015 a 03/07/2015.
Publique-se.
Em 18-06-2015. Eduardo Cunha, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 914/2015, da Liderança do Bloco PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN – indica o Dep. Ricardo Teobaldo
como Vice-Líder do Bloco, em substituição ao Dep. Ronaldo Nogueira.
Registre-se. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 18-6-2015. Eduardo Cunha, Presidente
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ATA DE POSSE

Aos 01 dia do mês de junho do ano de 2015, no Auditório Freitas Nobre - localizado
no Anexo IV- Subsolo, desta Câmara dos Deputados situada

à

Praça dos Três

Poderes, na Capital Federal, Brasília, reuniram-se os Deputados Federais abaixo
assinados com o objetivo de lançar a FRENTE PARLAMENTAR MISTA DE APOIO
AO MERCADO IMOBILIÁRIO, estando sob a presidência do Deputado IZALCI
(PSDB/DF), tendo na Vice Presidência o Deputado CABO SABINO (PRICE) e como
Secretário Geral o Deputado - HÉLIO LEITE (DEMIPA). Inicia-se, neste ato, as
atividades da FRENTE PARLAMENTAR MISTA DE APOIO AO MERCADO
IMOBILJÁRIO, que será uma associação de caráter suprapartidário, sem fins
lucrativos, de âmbito nacional e duração índeterminad~ com sede e foro na Câmara
dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 602, Brasrtia- DF.
Acordou-se, ainda, que a FRENTE PARLAMENTAR terá finalidade de atuação dos
parlamentares em defesa do mercado imobiliário e dos profissionais do setor; visa à
formulação políticas públicas que assegure a melhoria do segmento junto à
elaboração de Projetos de Lei, a realização de seminários e Audiências Públicas,
bem como na análise de estudos que fomentem o setor, tanto que se refere ao
campo de atuação do Corretor de Imóveis, quanto em benefício dos cidadãos que
almejam o sonho da casa própria. Os parlamentares presentes firmam, neste ato,
como atividade fim da presente Frente Parlamentar, contribuir e articular políticas
públicas que beneficiem a defesa do mercado imobiliário e dos profissionais do setor
em todo território nacional.
A partir desse entendimento, o Senhor Presidente solicitou a aprovação do Estatuto
da Frente, lendo-o artigo por artigo e submetendo-o à apreciação dos integrantes
deste Parlamento.
Colocado em votação, o Estatuto foi aprovado por aclamação pelos presentes. Na,
sequêncla, o Presidente IZALCI solicitou aos presentes que indicassem nomes para
representar a FRENTE PARLAMENTAR MISTA DE APOIO AO MERCADO
IM,OBILIÁRJO nas respectivas regiões brasileiras {NORTE, NORDESTE, CENTROOESTE, SUDESTE e SUL), perante a Mesa Diretora, com fins de que ft•sse ••:

~ ~-
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registrada nos termos do Ato da Mesa n° 69, de 10/11/2005. Por t1m, o Presidente
agradeceu aos (Parlamentares da Casa e do Senado FederaQ, Empresários e
demais Convidados

presentes no

evento, renovando o seu compromisso de

conduzir os trabalhos da Frente Parlamentar com multo empenho, ética,
responsabilidade

e

eficiência. Comunicou, ainda, aos presentes que será marcada,

no início do exercício de 2015, reunião de trabalho, visando dar consecução aos
objetivos da FRENTE. Cumpridas as formalidades regimentais, lavrou-se a presente
Ata, que vai assinada pelos integrantes da Mesa Diretora e demais subscritores.

Brasília,

de junho de 2015.
?'

1

k/

Deputado

Hi!:LEI~~IPA)

Secretário Geral
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ESTATUTO DA FRENTE PARLAM E TAR MISTA DE

APOIO AO MERCADO IMOBILIÁRIO

Art.l 0 - A FRENTE PARLAMENTAR MISTA DE APOlO AO MERCADO
IMOBILIÁRIO é uma entidade associativa que defende interesses comuns, constitufda
por representantes de todas as corremes de opinião política do Congresso Nacional e
tem como escopo discutir e aperfeiçoar a legislação com a finalidade de atuação dos
parlamentares em defesa dos Corretores de lmóveis e do mercado imobiliário.
Parágrafo Único - A FRENTE PARLAMENTAR MISTA DE APOlO AO
MERCADO IMOBILlÁRIO, que tem sede no Distrito Federal, é instituída sem fins
lucrativos e com tempo indeterminado de duração.
Art.r - São finalidades da FRENTE PARLAMENTAR MISTA DE A POIO AO
MERCADO IMOBILIÁRIO:

I - Apoiar o Governo Federal, os Estados o Distrito Federal e Municípios
no deseovolvimemo de uma política pública nacional de desenvolvimento da
atividade profissional dos Corretores de Imóveis e fomento do Mercado
Imobiliário brasileiro.

fi -A FRENTE pretende usar uma combinação de programas baseadas em
políticas e direitos de desenvolvimento do mercado imobiliário, com modalização
global, nacional, regional e até local, gerenciando um modo de aumentar o
impacro de cada ação em uma escala maior.

IJI - A FRENTE pretende Lrabalhar numa ligação global, e com parceiros
em todos os níveis: corretores, imobiliárias, entidades indicais, organizações de
classe, Conselhos Regionais e o Conselho Federal, fazendo isso aLTavés de
campanhas diretas. baseadas em aliança , fortalecendo e capacitando as
organizações e profissionais locais, ajudando-os c beneficiando-os sempre que
necessário no desenvolvimento das estruturas.
IV - O propósito da FRENTE é ajudar a criar soluções duradouras fazendo
parte de um movimento global para a mud:ança que capacita os corretores de
imóveis e o mercado imobiliário de forma segura, justa e igualitária.

!f
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V- Bu car a valorização e o reconhecimento do profissional dos corretorc
de imóveis, as im como garantir os direitos sociai e poliúcas mais ju ta· para o
segmento .
VI - Acompanhar políticas e açõe que se relacionem entre o mercado de
imóveis e a ativ idade profissional dos Corretores.
VII - D esenvolver projetos que possibilitem a captação de recursos para
associações, entidades, conselhos e demai órgãos ligados aos Corretores de
Imóveis.
Vlll - Promoção de debates, simpósio , seminários e demais temas ligados
ao setor.
IX - Realização de intercâmbio com os entes as cmelhados do Poder
Legislativo e a entidades visando a integração das propostas e ações no sentido de
viabilizar a implementação de políticas p ública para o. profissionais de
corretagem.
X - Acompanhamento de propostçoes legislativas de interesse dos
Corretore e dos compradores de lmóveis em tramitação na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal.
Xl - Atuação em conjunto com a sociedade civil. órgãos governamentais e
demais entidades relacionadas ao setor, que visem promover cooperação
juntamente à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.

xn -

Incentivo a criação de novas modalidades de fi nanciamento para
aquisição da casa própria, bem como a redução de tributo. do setor.
Xlll - Regularização de área territoriais para a construção de conju mos
habitacionais.
Art.3° - Integram à Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Mercado Imobiliário:
1 - Como membros fundadores, os D eputados Federais e Senadores da
República que, integrantes da 54a legislatura, sub crevcram o Termo de Adesão ou que
no prazo de 60 (sessenta dias), contados a partir da data de aprovação do presente
estatuto, vieram a se inscrever;
li - Como membros efetivos os parlamentares que sub creveram o Termo
de Adesão em data posterior à fixada na alínea anterior;
lii - Como membros colaboradores os ex-parlamemares que se
intcre arem pelos o bjetivos da Frente, os Deputados Federais e Senadores.

417

418

Sexta-feira 19

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Junho de 2015

Parágrafo único - O suplente de deputado, integrante de órgãos de direção da
Frente, em ocorrendo a perda do eu respectivo mandato parlamentar, será substituído
em seu cargo por um dos vogais, conforme indicação da Mesa Diretora.

Art. 4°- É vedado a todo os membros da Freme Parlamentar Mi ta de Apoio ao
Mercado Imobiliário, usufruir ou perceber qualquer tipo de remuneração pelo exercício
de seus cargos de direção, sendo permitido, lão somente o reembolso de despesas
decorrentes de mi sões específicas, devidamente comprovadas.
Pará grafo Único - A Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Mercado Imobiliário
contará com recur os próprios, provenientes da doação volunlária de cus membros,
cuja regulamentação constará do Regimento Interno.
Art. 5° A Assemblcia Geral rcunir-st-á, ordinariamente. uma vez a cada
ano, no mês de fevereiro, e extraordinariamcmc quando necessário, sempre que
convocada pelo Presidente, com antecedência mínima de 05 (c:inco) dias.
explicitando- e na convocação a hora e o local.
Art. 6° Compete à Assembleia Geral:
l-aprovar. modificar ou revogar, total ou parcialmente o Estatuto da
FRENTE PARLAMENTAR MISTA DE APOIO AO MERCADO
IMOBILIÁRIO por maioria absoluta de vmos dos seus membros;

li

eleger e dar pos e à Me a Diretora;

III - zelar pelo cumprimento das finalidades da FRENTE
PARLAMENTAR MIST A DE APOIO AO MERCADO IMOBIUÂRIO

IV - admi1:ir ou demitir membros. conceder títulos honorífiCO!-..
homologando atos da Mesa Diretora que. neste sentido. foram adotados no
interregno das assembleias ordinárias;

V - homologar termos de convênios e de contratos finnados pela
Mesa Diretora: e
Vl - apreciar toda e qualquer ma1éria que lhe for apre ·entada pcln
Mesa Diretora ou por qualquer de seus membros, fundadores ou efetivos.
Art. 7°- A A'>scmbleia Geral, ordinária ou extraordinária, . crá convocada
com antecedência mínima de 05 (cinco) dias.
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Art. 8° Compete à Mesa Diretora:
l - organizar e divulgar programas, projeto~ c eventos da FRENTE
PARLAMENTAR MISTA DE APOlO AO MERCADO IMOBIUÁRIO:
li - nomear comi. sões. atribuir funções específicas a seu. membros.
nomear integrantes de mis. ões externas e re4uisilar apoio logístico c de
pessoal à mesa da Câmara do Deputados;
111 - manter contato com a Mesa Diretora c com a~ Liderança~
Partidárias da Câmara dos DepuLados . visando o acompanhamento de todo
o processo legislativo que c referir ao aprimoramento cientifico e
tecnológico no Brasil, ou seja. União, Estados e no Distrito Federal:
IV - praticar todos os atos administrativos inerentes ao
funcionamento da FRENTE PARLAMENTAR MISTA DE APOIO AO
MERCADO IMOBILIÁRIO; e
V - exercer toda e qualquer prerrogativa e tomar as decisões
necessárias ao cumprimento das finalidades da FRENTE PARLAMENTAR
MISTA DE APOlO AO MERCADO TMOBIUÁRlO, ob ervando os limites
impostos pelo presente Estatuto.
A rt. 9° Os mandatos da Me a Diretora têm a duração de 02 (dois) ano. ,

sendo pem1itida a recondução para todo os cargos:
Art. 10~"~ O presente Estatuto entra em vigor nesta data, aprovado peJa
Assembleia Geral de Constüuição da FRENTE PARLAMENTAR MISTA DE
APOIO AO MERCADO IMOBLLlÁRlO.

Brasília. de junho de 2015.

E APOIO AO~RCADO IMOBILLÁRIO
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CONFERÊNCIA DE ASSINATURAS
(55• Legislatura 2015-2019)
1810612015 17 Q0-37

Pagona· 1 de 5

Propostçao:

REQ 2083115

Autor da Proposiçlo:

IZALCI E OUTROS

Data de Apresentaçto:

1010612015

Ementa:

Rqeuer o registro da FRENTE PARLAMENTAR MISTA DE APOIO AO
MERCADO IMOBILIÁRIO.

Possui Assi naturas Suflclentea:
Totais de Assinaturas:

SIM
Confirmadas

~

Naõ Conferem

( + 29 Senadores )

008

Fora do Exerclcío

oo3

Repetidas

028

lleglveis
Retiradas
Total

oõõ

000

-no

Assinaturas Confi rmadas
1
2
3

4
5
6

7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

21
22

23
24

ADAIL CARNEIRO
ADEMIR CAMJLO
AELTON FREITAS
AGUINALDO RIBEIRO
ALAN RICK
ALBERTO FILHO
ALCEU MOREIRA
ALFREDO KAEFER
ALIEL MACHADO
ANDERSON FERREIRA
ANOR~FUFUCA
ANDREMOURA
ANDRES SANCHEZ
ANTONIO BALHMANN
ANTONIO BULHOES
ANTONIO lMBASSAHY
ARNON BEZERRA
ARTHURURA
ASSIS DO COUTO
ÁTILA LINS
AUGUSTO CARVALHO
AUGUSTO COUTINHO
AUREO
BACELAR

25 BETO SALAME
26 BRUNO ARAÚJO
27 BRUNO COVAS
28 CABOSABINO
29 CACÁLEÂO
30 CARLOS HENRIQUE GAGUIM
31 CELSO MALDANER
32 CELSO PANSERA
33 CÉSAR MESSIAS
34 CHICO LOPES
35 CLEBER VERDE
36 COVATTl FlLHO
37 CRIST1ANE BRASIL
38 DAMIÃO FELICIANO
39 DANIEL VILELA
40 DANILO FORTE
41 DARCISIO PERONDI
42 DAVIDSON MAGALHÃES
43 DELEGADO ÉDER MAURO
44 DIEGO GARCIA
45 DR. JOÃO
46 DR. JORGE SILVA
47 EDIO LOPES
48 EDMILSON RODRIGUES

PHS
PROS
PR
pp
PRB
PMDB
PMDB
PSDB
PCdoB
PR

CE
MG
MG
PB
AC
MA
RS
PR
PR
PE

PEN

MA

PSC
PT
PROS
PRB
PSDB
PTB

SE
SP
CE
SP

pp
PT
PSD
SD
SD
SD
PTN
PROS
PSDB
PSDB
PR

pp
PMDB
PMDB
PMDB
PSB
PCdoB
PRB

BA
CE
AL
PR
AM
DF
PE
RJ

BA
PA
PE
SP
CE
BA
TO

se

PTB
PDT
PMDB
PMDB
PMDB
PCdoB
PSD

RJ
AC
CE
MA
RS
RJ
PB
GO
CE
RS
BA
PA

PHS
PR
PROS
PMDB
PSOL

PR
RJ
ES
RR
PA

pp
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49
50

EDUARDO BARBOSA
EDUARDO BOLSONARO

PSDB
PSC

MG
SP

51

EDUARDO CURY
EFRAIM FILHO
EUZJANE GAMA
ELMAR NASCIMENTO
ERJKAKOKAY
EROS BIONDINI
EVAIR DE MELO
EVANDRO GUSSI
EXPEDITO NETTO
EZEQUIEL FONSECA
EZEQUIEL TEIXEIRA
FABIO GARCIA
FÁBIO MITIDIERI
FAUSTO PINATO
FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR
FERNANDO COELHO FILHO
FERNANDO JORDÃO
FERNANDO MARRONI
FRANCISCO FLORIANO
GENECIAS NORONHA
GEOVANIA DE SÁ
GERALDO RESENDE
GILBERTO NASCIMENTO

PSDB
DEM
PPS
DEM
PT
PTB
PV

SP

52
53

54

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

65
66

67
68
69
70
71
72
73

PV
SD
pp
SD
PSB
PSD
PRB
PDT
PSB
PMDB
PT
PR
SD
PSDB
PMDB
PSC

74 GIOVANI CHERINI

POT

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

PT
PSB
PSD
PSB
DEM
PSD
PSO
PMDB
PPS
PMDB
PSDB
PSOL
PSD

GNALOO VIEIRA
GONZAGA PATRIOTA
GOULART
HEITOR SCHUCH
HÊUOLEITE
HERCULANO PASSOS
HEULER CRUVINEL
HILDOROCHA
HISSA ABRAHÃO
HUGO MOTTA
IZALCI
JEANWYLLYS
JEFFERSON CAMPOS
JERÚNlMO GOERGEN
JOÃO ARRUDA
JOÃO CAMPOS
JOÃODERLY
JOAO GUALBERTO
JOÃO MARCELO SOUZA
94 JOÃO PAULO PAPA
95 JONYMARCOS
96 JORGINHO MELLO

97 JOS~FOGAÇA
98 JOSE STÉDILE
99 JOSI NUNES
100 JOSI.J~ BENGTSON
101 JUNIOR MARRECA
102 LAERCIO OUVEIRA
103 lÁZARO BOTELHO
104 LEONARDO MONTEIRO
105 LEONARDO PICCIANI
106 LEÚNIDAS CRIST1NO
107 LEOPOLDO MEYER
108 UNCOLN PORTELA
109 LUIZ CARLOS BUSATO
110 LUIZ CARLOS RAMOS
111 MAJOR OUMPlO
112 MANDETTA
113 MANOEL JUNIOR
114 MARCELO BELINATI
115 MARCELO MATOS
116 MÁRCIO MARINHO
117 MARCO TEBALDI
118 MARCOS ROGÉRIO
119 MARCOS ROTTA
120 MARCUS PESTANA

pp
PMDB
PSDB
PCdoB
PSDB
PMDB
PSDB
PRB
PR
PMDB
PSB
PMDB
PTB

PEN
SD

pp
PT
PMDB
PROS
PSB
PR
PTB
PSOC
PDT
DEM
PMDB

pp
PDT
PRB
PSDB
PDT
PMDB
PSDB

PB
MA
BA
DF
MG
ES
SP
RO
MT
RJ
MT
SE
SP
BA
PE
RJ
RS
RJ
CE

se
MS
SP
RS
ES
PE
SP
RS
PA
SP
GO
MA
AM
PB
DF
RJ
SP
RS
PR
GO
RS

BA
MA
SP
SE

se
RS
RS
TO
PA
MA
SE
TO
MG
RJ
CE
PR
MG
RS

RJ
SP
MS
PB
PR
RJ
BA

se
RO
AM
MG
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121
122
123
124
125
126
127

MARGARIDA SALOMÃO
MÁRIO NEGROMONTE JR.

MARX BELTRÂO
MAURO MARIANI
MAURO PEREIRA
MIGUELLOMBAROI
MIRO TEIXEIRA
UB MISSIONÁRIO JOSÉ OUMPIO
129 MOSES RODRIGUES
130 NELSON MARCHEZAN JUNIOR
131 NEWTON CARDOSO JR
132 NILSON LEITAO
133 ORLANDO SILVA
134 OSMAR SERRAGUO
135 OTAVIO LEITE
136 PASTOR FRANKlJN
137 PAUDERNEY AVEUNO
138 PAULO ABI-ACKEL
139 PAULO FOLETTO
140 PAULO FREIRE
141 PEDRO CHAVES
142 PEDRO CUNHA LIMA
143 PR. MARCO FEUCIANO
144 PROFESSOR VlCTORIO GALU
145 RAIMUNDO GOMES DE MATOS
146 REGINALOO LOPES
147 REMIOIO MONA!
148 RENATA ABREU
149 RICARDO IZAR
150 RICARDO TRIPOU
151 ROBERTO BALESTRA
152 ROBERTO SALES
153 RODRIGO PACHECO
154 ROGÉRIO ROSSO
155 ROMULO GOUVEIA
156 RONALDO BENEOET
157 RONALDO FONSECA
158 RONALDO LESSA
159 RONALDO MARTINS
160 RONEYNEMER
161 ROSSONI
162 RUBENS OTONI
163 RUBENS PEREIRA JÚNIOR
164 SAGUAS MORAES
165 SANDES JÚNIOR
166 SANDROALEX
167 SERGIO VlDIGAL
168 SHI:'::RIDAN
169 S0STENES CAVALCANTE
170 SUBTENENTE GONZAGA
171 TADEU ALENCAR
172 TEREZA CRISTINA
173 TONINHO WANDSCHEER
174 ULDURICO JUNIOR
175 VALADARES FILHO
176 VALDIR COLATTO
177 VALMIR ASSUNÇÃO
178 VALTENIR PEREIRA
179 VENEZIANO VITAL DO Ri::GO

180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

VICENTE CANDIDO
VINICIUS CARVALHO
VITORLIPPI
VITORVALIM
WALTER ALVES
WALTER IHOSHI
WASHINGTON REIS
WEUTON PRADO
WELUNGTON ROBERTO
WOLNEY QUEIROZ
ZÉ CARLOS
ZÉ SILVA
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PT

MG

pp

BA

PMDB
PMDB
PMDB
PR
PROS

AL

pp
PPS
PSDB
PMDB
PSDB
PCdoB
PMDB
PSDB
PTdoB
DEM
PSDB
PSB
PR
PMDB
PSDB
PSC
PSC
PSDB
PT
PR
PTN
PSD
PSDB

pp
PRB
PMDB
PSD
PSD
PMDB
PROS
PDT
PRB
PMDB
PSDB
PT
PCdoB
PT
pp
PPS
PDT
PSDB
PSD
PDT
PSB
PSB
PT
PTC
PSB
PMDB
PT
PROS
PMDB
PT
PRB
PSDB
PMDB
PMDB
PSD
PMDB
PT
PR
PDT
PT

so

se
RS
SP
RJ
SP
CE
RS
MG

MT
SP
PR
RJ
MG
AM

MG
ES
SP
GO
PB
SP
MT
CE
MG
RR
SP
SP
SP
GO
RJ
MG
DF
PB

se

DF
AL
CE
DF
PR
GO
MA
MT
GO
PR
ES
RR
RJ
MG
PE
MS
PR
BA
SE

se
BA
MT
PB
SP
SP
SP
CE
RN
SP
RJ
MG
PB
PE
MA
MG

Junho de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 19

Secretaria-Geral da Mesa
Secretaria Legislativa do Congresso Nacional - SLCN
Requerimento n° 2.083 de 2015
Frei' te Panamentar Mista de Apoio ao Mercado lmobtliário
Requerentes Deputado lzaJc1
Conferênaa em 17 de junho de 2015
Senador (a)
AloysiO Nunes Ferre~ra

ANafo Dias
Ata!des Oliveira
Benedito de Lrra
Cnstovam Buaraue
Dano Berge r
Delcld10 do Amaral
OomzeU Noquetra
Eduardo Amonm
Etmano Férrer
Fãtuna Bezerra
Fernando Collor
Flexa Rtbeli'O
Ganbaldt Alves Filho
Gladson Gameli
Gleisi Hoffmann
HeliO Jose
Humberto Cosm
José P1mentel
Marcelo Crivena
Paulo Rocha
Ra ndolfe Rodngues
Romero Jucá
Ronaldo Ga&ado
Seroto Petecao
Telmàno Mota
Valdtr Raupp
Vanessa Grazziotin
Vteenonho Alves
W a lter PJOhetro
Wilder MoraiS

Partido
PSDB
PSDB
PSDB

UF
SP
PR
TO

pp

Al

PDT
PMDB
PT

se

PT
PSC
PTB
PT
PTB
PSDB
PMDB
pp
PT
PSD
PT
PT
PRB
PT
PSOL
PMDB
DEM
PSD
PDT
PMDB

DF
MS
TO
SE
Pl
RN
Al
PA
RN
AC
PR

DF
PE
CE
RJ
PA
AP
RR
GO
AC
RR
RO
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Junho de 2015

REQUERIMENTO NO
DE 2015
(Dos Srs. Bruno Covas e Arnaldo Faria de Sá)
I

Requer o registro da Frente
Parlamentar em Defesa da Cultura LusoBrasileira.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do artigo 15, incisos I e VIII , do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados e do Ato da Mesa n° 69, de 1O de novembro de 2005,
o registro da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura Luso-Brasileira, tendo
como representantes os deputados Bruno Covas e Arnaldo Faria de Sá.
A Frente Parlamentar terá como objetivo manter na nossa cuttura temas
como a repúblíca da cartolina, as origens da história cultural brasileira, entre
outros assuntos, que relatam as influencias da cultura portuguesa no Brasil desde
o século XVI.
Com este propósito, a Frente atuará para deixar viva essa tradição dos
nossos colonizadores na nossa cultura.

1OJUN. 2015
Sala das sessões,

2062 (AG0f03)
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ATA DE FUNDAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR EM
DEFESA DA CULTURA LUSO·BRASILEIRA

As 14h do dia 2 de junho de 2015, reuniram-se os parlamentares Bruno Covas.
Arnaldo Faria de Sá, João Campos, Conceição Sampaio, André Figueiredo,
Otávio Leite, Geovania de Sá, Luiz Carlos Hauly, Keíko Ota, Carlos Sampaio,
Covatti Alho, Raquel Muniz, Jean Wyllys, João Castelo, Vanderlel Macris,
Silvio Torres, Caio Narcio, João Paulo Papa, Mariana Carvalho, Rossoni,
Eduardo Barbosa, Bruno Araújo, Pedro Vilela, e o Senador Paulo Bauer na sala
de reuniões Arthur Távora, na Uderança do PSDB, na Câmara dos Deputados
com a finalidade de constituir a Frente Parlamentar em Defesa da Cultura
Luso-brasileira, eleição do Conselho Executivo e dos coordenadores regionais,
leitura e aprovação do Estatuto, e discussão de outros assuntos de interesse
da Frente. A Frente Parlamentar tem como finalidade o incentivo, a promoção e
fomento de mecanismos de preservação e difusão da cultura luso-brasileira.
Assumiu os trabalhos o Deputado Bruno Covas que agradeceu a presença de
todos os parlamentares e elegeu a mim, Arnaldo Faria de Sá para secretariar a
presente reunião. Abrindo as atividades da Frente. o deputado Bruno Covas leu
o Estatuto da Frente que foi aprovado por unanimidade. Para a eleição do
Conselho Executivo, foram escolhidos os nomes dos Deputados Bruno Covas
e Arnaldo Faria de Sá. E para os coordenadores regionais os Deputados João
Campos (Centro-Oeste), Conceição Sampaio (Norte), André Figueiredo
(Nordeste}, Otávio Leite (Sudeste} e Luiz Carlos Hauly (Sul). Para a próxima
reunião da Frente, foi acordado entre os membros da Frente Parlamentar em
Defesa da Cultura Luso-brasileira a definição dos trabalhos ao longo do ano.
Os coordenadores agradeceram o apoio recebido pelos membros e colocou-se
o uso da palavra à disposição para quem dela quisesse fazer o uso. Levou a
questão, pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá, de mais proximidade comercial
entre as duas nações, assim como a situação econômica daquele pais. Os
membros da Frente se reunirão com a presidência da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional para discutir sobre a questão. Nada mais
havendo a tratar, o Coordenador Bruno Covas declarou instituída a Frente
encerrou a reunião, e eu, Deput ado Arnaldo Faria de Sá, lavrei a presente Ata.
aprovada, será assinada pelos coordenadores da Frente.
que tendo sido r

Deputa
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FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA CULTURA LUSO·
BRASILEIRA

ESTATUTO
Art. 1° A Frente Parlamentar em Defesa da Cultura Luso-Brasileira,
constituida no âmbito do Congresso Nacional e integrada por senadores da
república e deputados federais, pessoa jurídica de direito privado e sem fins
lucrativos é organização de natureza não governamentaJ terá sede e foro
no Distrito Federal, funcionará por tempo indeterminado e reger-se-á
conforme a legislação pertinente e por este EstaMo.

Art. 2<> São finalidades da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura LusoBrasileira:
I.

Acompanhar a polftica governamental, os projetos e programas
direcionados à preservação. promoção e incentivo da cultura e de
todo o patrimônio histórico, arquitetônico e cultural luso-brasileiro. de
natureza material e imaterial, manifestando-se quanto aos aspectos
mais importantes de sua aplicabilidade e execução;

11.

Incentivar, promover e fomentar mecanismos de preservação e
difusão da cultura luso-brasileira;

111.

Promover encontros, debates, simpósios, seminários, comemorações
e outros eventos referentes ao exame, discussão e destaque de sua
temática, divulgando amplamente seus resultados;

IV.

Aprimorar e propor inovações na legislação voltada à criação,
implementação, promoção, divulgação, acompanhamento, fomento e
avaliação de políticas e ações relacionadas à cultura e ao patrimônio
histórico, arquitetônico e cultural, buscando atuar transversalmente
no processo legislativo, a partir das comissões temáticas do Senado
Federal e da Câmara dos Deputados;

V.

Trabalhar para aumentar a efetividade das políticas, programas e
mecanismos existentes e, quando necessário, desenvolver ou sugerir
a adoção de outros mais apropriados ao desenvolvimento, promoção
e preservação da cultura e do patrimônio histórico cultural brasileiro;

VI.

Articular-se com os órgãos do Executivo, Judiciário e Ministério
Público da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
tivas Estadu~i~, Di~trital e Municipa.ís, bem
com as Casas Le~~·
como com as entid e empresana1s, nao governamentais e do
Terceiro Setor, tend
· ta acompanhar e incentivar a adoção de
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políticas e ações de desenvolvimento da Cultura e do Patrimônio
Histórico Cultural.
VIl.

Informar-se e divulgar Informações sobre fontes de fomento,
financiamento e outras formas de apoio a projetos relacionados à
promoção, difusão, proteção e manutenção da cultura e do
patrimônio histórico cultural;

VIII.

Promover o intercâmbio com entes assemelhados dos Parlamentos
de outros países, visando à troca, registro e difusão de experiências
na área, sobretudo as bem-sucedidas, e ao aperfeiçoamento
recfproco das respectivas políticas nacionais, regionais e locais de
apoio à cultura e aos respectivos patrimônios históricos culturais;

IX.

Sugerir, incentivar e promover, onde e quando couber,

1) A produção de material didático, comunicacional e promocional
alusivo ao tema da Frente;
2) A realização de campanhas de educação, de divulgação das leis
de proteção e de iniciativas de identificação. catalogação, difusão
e preservação da cultura e do patrimônio histórico cultural
nacional;
3) A criação e o desenvolvimento de formas de gestão coletiva e de
articulação entre o poder público e agentes sociais, para o
cumprimento da tarefa de promover e preservar a cultura e o
patrimônio histórico cultural;
~
4) A formação de grupos de crianças e jovens "guardiões da cultura"

nas escolas públicas, através de cursos, palestras e visitas,
repassando o instrumental necessário para educação de agentes
e animadores locais, visando à defesa e divulgação da cultura e
do patrimônio histórico cultural.

5) A formação

e qualificação de professores, t111tores e monitores na

área de educação cultural e patrimonial.
X.

Acolher, verificar e encaminhar soluções para as denúncias de
descuido ou infração para com o patrimônio histórico cultural,
provenientes da sociedade.

XI.

Zelar pelo cumprimento da legislação que visa a proteger, promover
e difundir a diversidade de bens e expressões culturais.

XII.

Promover, incentivar e lutar pela preservação da cultura e do
patrimônio cultural de natureza imaterial, cunsubstanciados em
atividades folclóricas, festivas e tradicionais, além de outras
manifestações populares e~:s de fazer, de viver e de se

expressar da sociedade luso~ ira.
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Art. 3° Integram a Frente Parlamentar em Defesa da Cultura LusoBrasileira:

I.
11.

Como membros-fundadores, todos os parlamentares integrantes da
atual Legislatura que subscreverem o Termo de Adesão;
Como

membros-colaboradores,

os

ex-parlamentares

que

se

interessem em subscrever os objetivos da Frente.
Art. 4° Compõem a Frente:
I. A Assembleia Geral composta pelos parlamentares filiados à frente,
11. O Conselho Executivo composto por dois coordenadores. e um
secretário-geral.

111. Cinco coordenadores regionais, cada um de uma região do pars.

Art. 5°. Compete à Assembleia Geral:
I. Eleger ou destituir os integrantes do Conselho Executivo;
11. Aprovar os relatórios apresentados pelo Conselho Executivo;

111. Estabelecer as diretrizes polhicas da atuação da Frente;
IV. Supervisionar a atuação do Conselho Executivo;
V. Promover as alterações necessárias a este Estatuto.
§ 1° A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente a cada 2
(dois) meses e extraordinariamente sempre que convocada.
§ 2'1 As decisões da Assembleia Geral serão tomadas por maioria
simples dos votantes, presente a maioria absoluta dos membros
da Frente, em primeira chamada, e por maioria simples dos
votantes, presentes dez por cento de seus membros, na hipótese

de segunda chamada.
Art. SO Compete ao Conselho Executivo:
I. Implementar as diretrizes políticas estabelecidas pela Assembleia
Geral;
11. Tomar as decisões políticas e administrativas necessárias para que
se atinjam os objetivos da Frente;

111. Elaborar relatórios sobre a atuação da Frente, com periodicidade, no
mínimo, semestral;
IV. Convocar a Assembleía-Geral. ~~IJS
§ 1° São atribuições dos Co t-fadores:
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I - representar a Frente perante a Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 3°, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora da
Câmara dos Deputados n° 69, de 2005, e o Senado Federal;
11 - representar a Frente junto a entidades públicas e privadas;
111- convocar as reuniões do Conselho Executivo;
IV- presidir as reuniões do Conselho Executivo e da Assembleia
Geral.
§ ~ São atribuições do Secretário-Geral:

1- planejar e coordenar as atividades do Conselho Executivo;
11 - tomar as iniciativas necessárias para que as decisões do
Conselho Executivo sejam cumpridas.
§ 3° Os cargos do Conselho Executivo são privativos de
Deputados Federais .

Art. JO Compete aos coordenadores regionais estabelecer politicas culturais
e metas para cada região do pafs.
Art. 8° A Frente será dissolvida por decisão da maioria absoluta dos
membros da Assembleia Geral.

Art. go Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pelo Conselho
Executivo.

Art. 1O. A Assembleia Geral aprovará normas específicas regulando:
I -as eleições periódicas para os cargos do Conselho;
11 - o ingresso de novos filiados;
111 -a desfiliação voluntária ou compulsória.
Art. 11 . O presente Estatuto entra em vigor na data de sua aprovação pelos
membros da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura Luso-Brasileira.

junho de 2015.

~~~
Deputado Bruno Covas
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Secretaria..Geral da Mesa
Secretaria Legislativa do Congresso Nacional - SLCN
Requerimento n° 2..087 de 2015

Frente Partament.ar MISta em Defesa da Cultura Luso-Brasileira
Requerentes. Deputados Bruno Covas e Arnaldo Fana de Sá

Conferência em 17 de JUnho de 2015
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PSDB

UF

se
MG
PA

Assl naturas analisadas
Conferem com as originais
Repetidas
Assinaturas Válidas

Confere?
SIM
SIM
SIM

fls.

3
4
5

3

3
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REQ 2.087/2015
A uto r:

Bruno Covas

Data da
Apresentaçlo:

10/0612015

Ementa:

Requer o registro da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura
Luso-Brasileira

Forma de
Apreciação:

Requerimento

Texto
Despacho:

Reg1stre-se. Publique-se.

Em

18106120 15
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REQUERJMENTO DE REGISTRO DE FRENTE PARLAMENTAR
MISTA
'R EQUERIMENTO

JlQq1/8!J f5

(Do Sr. L u iz Carlos Hauly)

Requer o registro da f RENTE
PARL AMENTAR
MISTA
EM
DEFESA DO PRESIDENCIALISMO
PARTICIPATIVO

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 15, incisos I e VII I, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. e do Ato da Mesa n°
69, de 1 O de novembro de 2005, requeiro a V . EXS. o registro,
perante a Mesa desta Casa, da FRENTE PARLAMENTAR EM
DEFESA DO PRESIDENCIA L,SMO PARTICIPATlVO, entidade
suprapartidária de cunho associativo, sem fins lucrativos, constituído
nos termos da ata de fundação e constituição e do estatuto anexos,
sob a responsabilidade legal do Deputado Luiz Carlos Hauly.

- Sessoes,
em de
S ala das

1 OJUN. 2015 d e 2 O15.

i?~~

Deputado LUIZ CARLOS HAULY
PSDB-PR

...
...
==""
='

= ..,I).
=

c
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ATA DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR
MISTA EM DEFESA DO PRESIDENCIALISMO PARTICIPATIVO, NA 558
LEGISLATURA

Aos 1O dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às 1O horas e 30
minutos, na Sala da Presidência da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, Anexo 11, da Câmara dos Deputados, na cidade de
Brasília - DF, reuniram-se os Deputados Luiz Carlos Hauly, Antonio Carlos
Mendes Thame, Bonifácio de Andrada, Célio Silveira, Domingos Sávio,
lzalci, Otávio Leite, Giuseppe Vecci, com o objetivo de instalar a Frente
Parlamentar Mista em Defesa do Presidencialismo Participativo. Com a
palavra o deputado Luiz Carlos Hauly, declarou aberta a reunião e
agradecendo a presença de todos, passou ao ITEM 1 da Pauta: FILIAÇÃO
DE SEUS MEMBROS E ELEIÇÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA. O
Deputado Luiz Carlos Hauly apresentou o estatuto proposto aos membros.
Foram sugeridos nomes para composição da Diretoria, conforme o
Estatuto. Em seguida, procedeu-se a votação. Iniciado o processo de
votação, foram eleitos os seguintes parlamentares, Depllltado Bonifácio de
Andrada para presidente, Senador Antonio Anastasia como VicePresidente, Deputado Luiz Carlos Hauly como Secretário-Coordenador. Os
parlamentares indicados foram eleitos por unanimidade, sendo
imediatamente empossados. O Deputado Bonifácio de Andrada, como
Presidente eleito, agradeceu a confiança de seus colegas e reafirmou o
seu desejo de estreitar os laços entre os poderes Executivo e Legislativo
discutindo o modelo de governo proposto pela Frente Parlamentar
instalada. O Presidente agradeceu a presença de todos, destacou a
importância da Frente para traçar um plano de coalizão entre os poderes
com o objetivo de desenvolvimento e reestruturação ética, social e
econômica do país. O Estatuto não foi alterado.
Nada mais havendo a tratar, às onze horas, o senhor Presidente encerrou
a presente reunião . E para constar, eu Hugo Leal Uma. lavrei a presente
Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo presidente da
Frente Parlamentar Mista em Defesa do Presidencialismo Participativo.
Deputado Bonifácio de Andrada e enviada à Secretaria Geral da Mesa.

--J1)"' .,_

1

,t.,

~L.-.JJv

Deputado Bonifácio de Andrada
Presidente Eleito
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FRENTE PARLAMENTAR MIS,TA EM DEFESA DO
PRESIDENCIALISMO PARTICJPATIVO

ESTATUTO

1°. A FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DO
PRESIDENCIALISMO PARTICIPATIVO é uma entidade associativa
que defende interesses comuns, constituída por representantes de
todas as correntes de opinião política do Congresso Nacional e tem
como objetivo estimular a discussão e o debate sob a melhor forma
de governo para a República Federativa do Brasil.

Art.

Parágrafo Único
A FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM
DEFESA DO PRESIDENCIALISMO PARTICIPATIVO que tem sede
no Distrito Federal, é institufda sem fins lucrativos e com tempo
indeterminado de duração.
Art 2°. São finalidades da FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM
DEFESA DO PRESIDENCIALISMO PARTICIPATIVO.
- acompanhar e participar do debate sobre a reforma política
brasileira em todas as esferas;
- promover debates, simpósios, seminários e outros eventos
pertinentes ao tema, divulgando seus resultados;
- promover o intercâmbio com instituições semelhantes e
parlamentos de outros pa~ses, visando o aperfeiçoamento redproco
da instituição política nacional;
- procurar, de modo contínuo, o aperfeiçoamento da legislação
referente à presidencialismo participativo, atuando no processo
legislativo a partir das comissões temáticas nas duas Casas do
Congresso Nacional.
Art. 3°. Integram a FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA
DO PRESIDENCIALISMO PARTICIPATIVO:
- como membros fundadores os Deputados Federais e Senadores da
República que, integrantes da 55a Legislatura, subscrevam o Termo
de Adesão no prazo de noventa dias, contados da data de aprovaçãor
do presente Estatuto;
L

~

.
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- como membros efetivos os parlamentares que subscreveram o
Termo de Adesão em data posterior à fixada na alínea anterior; e
- como membros colaboradores os ex-parlamentares que se
interessem pelos objetivos da FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM
DEFESA DO PRESIDENCIALISMO PARTICIPATIVO.
Parágrafo Único. A FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA
DO PRESIDENCIALISMO PARTICIPATIVO poderá conceder títulos
honoríficos aprovados em assembleia, a parlamentares, a
autoridades e a pessoas da sociedade em geral que se destacarem
no debate nacional sobre a forma de governo brasileiro.
Art. 4°. São órgãos de direção da FRENTE PARLAMENTAR MISTA
EM DEFESA DO PRESIDENCIALISMO PARTICIPATIVO:
- a Assembleia Geral, integrada pelos membros fundadores e
efetivos, todos com direitos iguais de palavra, voto e mandato
diretivo, desde que eleitos para os diversos cargos; e
- a Mesa Diretora, integrada por Presidente, Vice-Presidente e
Secretário. Dentre os membros efetivos da FRENTE PARLAMENTAR
MISTA EM DEFESA DO PRESIDENCIALISMO PARTICIPATIVO há o
cargo de Secretário Executivo que será ocupado por um profissional
selecionado e indicado pelo Presidente.
Art. so. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a
cada ano, no mês de março e, extraordinariamente, sempre que
convocada pelo Presidente.
Parágrafo Único - A Assembteia Geral reunir-se-á em primeira
convocação, no horário e local previamente marcado, com a
presença de 20% (vinte por cento) de seus membros fundadores e
efetivos e, em segunda convocação, trinta minutos após, com
qualquer número.
Art 6°. Compete à Assembleia Geral:

t'

-aprovar, modificar ou revogar, total ou parcialmente, o Estatuto da
FRENTE
PARLAMENTAR
MISTA
EM
DEFESA
DO
PRESIDENCIALISMO PARTICIPATIVO, por maioria absoluta
votos dos seus membros;
- eleger e da posse à Mesa Diretora;
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zelar pelo cumprimento das finalidades da FRENTE
PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DO PRESIDENCIALISMO
PARTICIPATIVO ;
- admitir ou demitir membros, conceder títulos honoríficos,
homologando atos da Mesa Diretora que, neste sentido, forem
adotados no interregno das assembleias ~ordinárias;
- homologar t~ermos de convênios e de contratos firmados pela Mesa
Diretora; e
- apreciar toda e qualquer matéria que lhe for apresentada pela Mesa
Diretora ou por qualquer de seus membros, fundadores ou efetivos.
Art. r. A Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária, será
convocada com antecedência mínima de sete dias, por meio da
divulgação nos serviços de som da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal e nas emissoras de rádio e televisão das respectivas
Casas, sem prejuízo da divulgação por mala direta nos escaninhos
dos parlamentares.
Art. 8°. Compete à Mesa Diretora:
- organizar e divulgar programas, projetos e eventos da FRENTE
PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DO PRESIDENCIALISMO
PARTICIPAT~VO ;

- nomear comissões, atribuir funções específicas a seus membros,
nomear integrantes de missões externas e requisitar apoio logístico e
de pessoal às mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal;
- manter contato com as Mesas Diretoras e com as lideranças
Partidárias da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, visando
o acompanhamento de todo o processo legislativo que se referir à
reforma política nacional, realizando o mesmo empenho junto aos
órgãos dos demais Poderes, na União, nos Estados e no Distrito
Federal;
- praticar todos os atos administrativos inerentes ao funcionamento
da FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DO
PRESIDENCIALISMO PARTICIPATIVO;
- firmar acordos, convênios ou contratos com órgãos públicos ou com
entidades privadas; e

~'<...

t
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e qualquer prerrogativa e tomar as decisões
cumprimento das finalidades da FRENTE
MISTA EM DEFESA DO PRESIDENCIALISMO
observando os limites impostos pelo presente

Art. go. Os mandatos da Mesa Diretora têm a duração de 1 (um) ano,
permitida uma única reeleição para todos os cargos.
Parágrafo Único - O mandato de Presidente será findo quando o
ocupante deste cargo, por qualquer que seja o motivo, deixar de ser
parlamentar. Observada esta condição e somente para este cargo, no
prazo de 30 (trinta) dias, se procederá as ações pertinentes e
estatutárias para a realização de uma nova eleição.
Art 1oo. O presente Estatuto entra em vigor nesta data, aprovado pela
Assembleia Geral de Constituição da FRENTE PARLAMENTAR
MISTA EM DEFESA DO PRESIDENCIALISMO PARTICIPATIVO.
1a
Reunião
Versão
Final
Aprovada
na
em ... .. ... ...................... ·-· ...................de 2015

Ordinária,
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CONFERÊNCIA DE ASSINATURAS
(55• Legislatura 2015-2019)
18.106/20I 5 17 59.56
PágnL I de 5

ProposlçJo:

REQ 209712015

Autor da Proposlç.lo:

LUIZ CARLOS HAULY E OUTROS

Data de Apresentaçio:

10J06/2015

Ementa:

Requer o regiStro da Frente Parlamentar MJSta em Defesa do
Presidencialismo Particípativo.

Possuí Assinaturas Suficientes:

SIM

Totai$ de Assinatu ras :

Confirmadas
202 ( + 11 Senadores )
Nao Conferem_ _ _ 010
Fora do Exerclc.o
Repetidas
lteglveis

'"001
045
002

Rebradas

000

Total

260

Assinaturas Confirmadas
ADELSON BARRETO
AELTON FREITAS
AFONSOHAMM
AGUINALDO RIBEIRO
5 ALAN RICK
6 ALBERTO FRAGA
7 ALCEU MOREIRA
8 ALEX CANZIANI
9 ALEXANDRE LETE
10 ALFREDO KAEFER
11 AUEL MACHADO
12 ANDERSON FERREIRA
13 AND~ABDON
14 ANDREMOURA
15 ANIBAL GOMES
16 ANTONIO BALHMANN
17 ANTONIO BULHOES
18 ANTONIO CARLOS MENDES THAME
19 ANTONIO IMBASSAHY
20 ARNON BEZERRA
21 ARTHUR OLNEIRA MAIA
22 ARTHUR VIRGIUO BISNETO
23 ASSIS DO COUTO
24 ÁTILA LIRA

1
2
3
4

25
28
27
28
29

30
31
32

33

34
35
36
37

38
39
40
41

AUGUSTO CARVALHO
AUREO
BENJAMIN MARANHÃO
BETINHO GOMES
BETOFARO
BONIFÁCIO DE ANDRADA
BRUNNY
BRUNO COVAS
CABUÇU BORGES
CAIO NARCIO
CARLOS GOMES
CARLOS MANATO
CARLOS SAMPAIO
CtLIO SILVEJRA
CELSO MALDANER
CELSO RUSSOMANNO
CHICO LOPES

PTB
PR
pp
pp
PRB
DEM
PMDB
PTB
DEM
PSDB
PCdoB
PR
PRB
PSC
PMDB
PROS
PRB
PSDB
PSDB
PTB
SD
PSDB
PT
PSB
SD
SD
SD
PSDB
PT
PSDB
PTC
PSDB
PMDB
PSDB
PRB
SD
PSDB
PSDB
PMDB
PRB
PCdoB

SE
MG
RS
PB
AC
DF
RS
PR
SP
PR
PR
PE

AP
SE
CE
CE
SP
SP
BA
CE
BA
AM

PR
Pl
DF
RJ
PB
PE
PA
MG
MG
SP
AP
MG
RS
ES
SP
GO

se
SP
CE

441

442

Sexta-feira 19

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

42 CONCEIÇÃO SAMPAIO
43 COVAffiFILHO

pp
pp

44 CRISTIANE BRASIL

PTB
PDT
PCdoB
PSDB
PMDB
PSDB
PROS
PSDB
PR
PROS
PMDB
PSC
PSOL
PSDB
PPS
PSC

45 DAMIÁO FELICIANO
46 DANIEL ALMEIDA
47 DANIEL COELHO
48 DANILO FORTE
49 DELEGADO WALDIR
50 DOMINGOS NETO
51 DOMINGOS SÁVIO
52 DR JOÃO
53 DR. JORGE SILVA
54 EDIOLOPES
55 EDMAR ARRUDA
56 EDMILSON RODRIGUES
57 EDUARDO BARBOSA
58 ELIZIANE GAMA
59 ERNELTON SANTANA
60 EROS BIONDINI
61 ESPERIDIÁO AMIN
62 EVAIR DE MELO
63 EVANDRO ROMAN
64 EXPEDITO NETTO
65 EZEQUIEL TEIXEIRA
66 FÁBIO SOUSA
67 FELIPE MAIA
68 FáiX MENDONÇA JÚNIOR
69 FERNANDO MARRONI
70 FERNANDO MONTEIRO
71 FRANCISCO CHAPADINHA
72 FRANCISCO FLORIANO
73 GABRIEL GUIMARÃES

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

85
86

87
88
89
90
91
92
93
94

95
96

97
98
99
100

GENECIAS NORONHA
GEOVANIA DE SA
GERALDO RESENDE
GIOVANI CHERINI
GIUSEPPE VECCI
GONZAGA PATRIOTA
GORETE PEREIRA
GOULART
GUILHERME MUSSI
HEULER CRUVINEL
HUGO MOITA
IZALCI
JAIME MARTINS
JAIR BOLSONARO
JEFFERSON CAMPOS
JHC
JOMORAES
JOÃO CAMPOS
JOÃO GUALBERTO
JONYMARCOS
JOSÉ NUNES
JOSE STÊDILE
JOSUÊ BENGTSON
JOZJ ROCHA
JÚUA MARINHO
JÚUOCESAR
JUNIOR MARRECA

PTB

AM
RS
RJ
PB
BA
PE
CE
GO
CE
MG
RJ
ES
RR
PR
PA
MG
MA
BA
MG

pp

se

PV
PSD
SD
SD
PSDB
DEM
PDT
PT

ES
PR
RO
RJ
GO
RN
BA
RS
PE
PA
RJ
MG

pp
PSD
PR
PT
SD
PSDB
PMDB
PDT
PSDB
PSS
PR
PSD

pp
PSD
PMDB
PSDB
PSD
PP
PSD
SD
PCdoB
PSDB
PSDB
PRB
PSD
PSB
PTB
PTB
PSC
PSD
PEN

CE

se
MS
RS
GO
PE
CE
SP
SP
GO
PB
DF
MG
RJ
SP
AL
MG
GO
BA
SE
BA
RS
PA
AP
PA
Pl
MA
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101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

LAERTE BESSA
LÁZARO BOTELHO
LELO COIMBRA
LEONARDO PICCIANI
LEONARDO QUINTÃO
LEÓNIDAS CRISTINO
LEOPOLDO MEYER
LINCOLN PORTELA
LOBBE NETO
LÚCIO VALE
LUIZ CARLOS BUSATO
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ CARLOS RAMOS
LUIZ FERNANDO FARIA
MAJOR OLIMPIO
MANOEL JUNIOR
MARA GABRILLI
MARCELO AGUIAR
MARCELO BELINATI
MARCELO MATOS
MARCIO MARINHO
MARCO MAIA

PR

DF

pp

TO

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

MARCO TEBALDI
MARCON
MARCOS MONTES
MARCOS ROGtRIO
MARCOSROTIA
MARCUS PESTANA
MARIA HELENA
MARIANACARVALHO
MARIO HERINGER
MÁRIO NEGROMONTE JR
MAURO LOPES
MAURO MARIANI
MAURO PEREIRA
MAX FILHO
MIGUEL HADDAD
MORONI TORGAN
NELSON MARCHEZAN JUNIOR
NELSON MARQUEZELLI
NILSON LEITÃO
NILSON PINTO
NILTON CAPIXABA
ODELMO LEÃO
OSMAR SERRAGUO
OTAVIO LEITE
PADRE JOÃO
PASTOR FRANKUN
PAULO FEIJÓ
PAULO FOLETTO
PAULO FREIRE
PAULO TEIXEIRA
PEDRO CHAVES
PEDRO CUNHA LIMA

PSDB
PT
PSD
PDT
PMDB
PSDB

PMDB
PMDB
PMDB
PROS
PSB
PR
PSDB
PR

PTB
PSDB
PSDC
pp
PDT
PMDB
PSDB
DEM

pp
PDT
PRB
PT

PSB
PSDB
PDT

pp
PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
DEM
PSDB
PTB
PSDB
PSDB
PTB

pp
PMDB
PSDB
PT
PTdoB
PR

PSB
PR
PT
PMDB
PSDB

ES
RJ
MG
CE
PR
MG
SP
PA
RS
PR
RJ
MG
SP
PB
SP
SP
PR
RJ
BA
RS

se
RS
MG
RO

AM
MG
RR
RO
MG
BA
MG

se
RS
ES
SP
CE
RS
SP
MT
PA
RO
MG
PR
RJ
MG
MG
RJ
ES
SP
SP
GO
PB
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155
156
157
158
159
160
161
162
163

PROFESSOR VICTÔRIO GALU
RAIMUNDO GOMES DE MATOS
RAQUEL MUNIZ
RAULJUNGMANN
RENATO MOLUNG
RENZO BRAZ
RICARDO BARROS
RICARDO IZAR
ROBERTO ALVES

PSC
PSDB
PSC
PPS
pp
pp

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202

ROBERTO BALESTRA
ROBERTO BRITTO
ROCHA
RODRIGO DE CASTRO
ROGtRIO ROSSO
ROMULO GOUVEIA
RONALDO FONSECA
RONALDO MARTINS
RONEY NEMER
RUBENS BUENO
RUBENS OTONI
RUBENS PEREIRA JÚNIOR
SAMUEL MOREIRA
SANDES JÚNIOR
SARAIVA FELIPE
SffiGIO BRITO
SERGIO VIDIGAL

pp
pp

SH~RIDAN

SILAS !BRASILEIRO
SILAS CAMAAA
SILVIO TORRES
TAKAYM1A
TONINHO PINHEIRO
ULDURICO JUNIOR
VALADARES FILHO
VALTENIR PEREIRA
VANDERLEI MACRIS
VICENTE CANDIDO
VINICIUS CARVALHO
VITOR LIPPI
WALDIR MARANHÃO
WALNEY ROCHA
WELUNGTON ROBERTO
WEVERTON ROCHA
WILSON ALHO
WLADIMIR COSTA
WOLNEY QUEIROZ
Zi:.StLVA
ZECA DIRCEU

pp
PSD
PRB

PSDB
PSDB
PSD
PSD
PROS
PRB
PMDB
PPS
PT
PCdoB
PSDB

pp
PMDB
PSD
PDT
PSDB
PMDB
PSD
PSDB
PSC

pp
PTC
PSB
PROS
PSDB
PT
PRB
PSDB
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MT
CE
MG
PE
RS
MG
PR
SP
SP
GO

BA
AC
MG
DF
PB
DF
CE
DF
PR
GO

MA
SP
GO
MG

BA
ES
RR
MG

AM
SP
PR
MG
BA
SE
MT
SP
SP
SP
SP

pp

MA

PTB
I?R
PDT
PTB
SD
PDT
SD
PT

RJ
PB
MA
PB
PA
PE
MG
PR
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Secretaria-Geral da Mesa
Secretaria Legislativa do Congresso Nacional • SlCN
Requerimento n° 2.097 de 2015

Frente Parfamenl<ir em Defesa do Presidenc.alrsmo Parbcapabvo
Requerente. Deputado LuiZ Carlos Hauly

Conferencra em 17 de junho de 2015
Senador (a)
AntoniO Anastasra
AntoniO Carlos Valáâares
AJovs10 Nunes Ferre~ra
Dalloo Beber
Flexa Riberto
GanbaldJ Alves Frlho
José Agripino
José Serra
RomeroJucá
Tasso Jererssati
Paulo Paim
Humberto CQ~~

Partido
PSDB
PSB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
DEM
PSDB
PMDB
PSDB
PT
PT

Assi natura$ analisadas
Conterem com as originais
Repetidas
Asslnaturu Válidas

UF
MG
SE
SP

se
PA

RN
RN
SP
RR
CE
RS
PE

Confere?
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

fls.
3
4
5
6

7
8
9

NÃO

10

SIM
SIM
SIM
SIM

11
12
13
14

12
11
10

11

REQ 2.097/2015
Autor:

Luiz Carlos Hauly

Data da
Apresentaçio:

10/06/2015

Ementa:

Requer o registro da FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM
DEFESA DO PRESIDENCIALISMO PARTICIPATIVO.

Forma de
Apreciação:

Requerimento

Texto
Despacho:

Registre-se. Publique-se.

Em

18/06/2015

EDUARDO #
Presidente
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REQUERIMENTO N°

Junho de 2015

éJ .:135 DE 2015

(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame e outros)

Requer a criação institucional, no âmbito da
Câmara dos Deputados, da Frente
Parlamentar Mista em Defesa das Energias
Renováveis,
Eficiência
Energética
e
Portabilidade da Conta de Luz.

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 15, incisos I e VIII do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados e Ato da Mesa n° 69, de 10/ 11 /2005, o registro
da FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DAS ENERGIAS
RENOVAVEIS, EFICIENCIA ENERGETICA E PORTABILIDADE DA CONTA DE
LUZ, associação suprapartidária constitufda por representantes e membros da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Destacamos que a Frente Parlamentar Mista em Defesa das Energias
Renováveis, Eficiência Energética e Portabilidade da Conta de Luz terá os
seguintes objetivos:
1 - promover o desenvolvimento, incentivar o mercado de trabalho e
ampliar a competitividade do país no mercado internacional, valorizando os
recursos energéticos renováveis;
2 - proteger os interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e
oferta de energia, incentivando a redução permanente de custos setoriais , obtida
pela promoção da livre competição;
3 - at rair investimentos na produção e autoprodução de energia
elétrica, valorizando a eficiência energética, as novas tecnologias, o uso racional
da energia, a cogeração e a geração distribuída;
4 - assegurar a todos os consumidores de energia elétrica a liberdade
de escolha quanto ao seu supridor, por meio de um cronograma previamente
definido pelo Congresso Nacional para a portabilidade da conta de luz;
5 - conciliar os interesses dos concessionários de transmissão e
distribuição com os dos usuários da rede de transporte da energia de forma a
assegurar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos de concessão,
permitindo investimentos prudentes na modernização das redes de transporte da
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energia elétrica, em especial na implantação da tecnologia denominada smart

grid;
6- proteger o meio ambiente, por meio da promoção da conservação
da energia, de incentivo às fontes renováveis, à geração distribuída, à cogeração,
à autoprodução residencial, em especial com uma política de preços indutora da
efi ciência econômica e energética;
7 - promover a integração harmoniosa 'entre o Congresso Nacional e a
cadeia produtiva da eletricidade, capaz de estabelecer um ambiente de negócios
favorável ao desenvolvimento do setor elétrico como importante segmento
econômico;
8 - acompanhar o processo legislativo no Congresso Nacional, em
especial quanto aos aspectos de interesse da pesquisa tecnológica, do
financiamento de projetos, da regulação, da produção, do transporte, da
comercialização e do consumo de energia elétrica, em favor da garantia de
suprimento, do equilíbrio entre a equação econômica e financeira dos contratos
de concessão de transmissão e distribuição e a modicidade de tariifas;
9 - estimular e apoiar a formação de Frentes Parlamentares nos
Legislativos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios, inspiradas nas
metas e objetivos desse Estatuto, com vistas a identificar as soluções de
suprimento e consumo mais adequadas para as diversas regiões do pafs;
1O - proporcionar apoio a programas, planos, atividades e ações
govemamentais/regulatórias, em harmonia com as finalidades e propostas da
Frente Parlamentar, em especial no desenvolvimento de programas que visem à
capacitação e a especialização de recursos humanos e da pesquisa tecnológica
no setor elétrico, nos segmentos de produção, transporte e comercialização de
energia elétrica;
11 - promover a integração dos setores produtivos, das organizações
de trabalhadores, das entidades da sociedade civil e dos governos municipais e
estaduais para o desenvolvimento das ações e a implementação das propostas
da FRENTE.
Na oportunidade, cabe ressaltar que serei o representante da Frente
Parlamentar Mista em Defesa das Energias Renováveis, Eficiência Energética e
Portabilidade da Conta de Luz perante o Congresso Nacional, na prestação das
informações perante a Secretaria Geral da Mesa/SGM~CD e demais órgãos do
Congresso Nacional.
Sala das Sessões, em 11 de Junho de 201 S.

11 JUN. 20\5
~/_D

Me~des Thame

oéputado Antonicfcarlo:
PSDB/SP
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ENERGIA ELÉTRICA
FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DAS
ENERGIAS RENOVAVEIS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E
PORTABILIDADE DA CONTA DE LUZ
ATA DA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR
MISTA EM DEFESA DAS ENERGIAS RENOVÂVEIS, EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA E PORTABILIDADE DA CONTA DE LUZ
Às dez horas do dia onze de junho de dois mil e quinze, reuniu-se no Salão
Nobre da Câmara dos Deputados para o lançamento da FRENTE
PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS,
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E PORTABILIDADE DA CONTA DE LUZ com o
intuito de somar ~esforços para que os consumidores tenham garantido o
direito de livre escolha do fornecedor de energia elétrica e propõe um
conjunto de transformações no setor elétrico, a partir da aprovação do
projeto de lei que visa assegurar a todos a portabilidade da conta de luz e o
desenvolvimento das energias renováveis. Foram convidados os seguintes
parlamentares e autoridades para comporem à mesa de trabalho: Deputado
ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PSDB/SP); Deputado RODRIGO DE
CASTRO (PSDB/MG); Deputado SERGIO SOUZA (PMDB/PR); Deputado
MARCELO SQUASSONI (PRB/SP); Deputado FABIO GARCIA (PSB/MT);
Deputado ODOIAICO MONTEIRO (PT/CE); Deputado AUGUSTO
CARVALHO (Solidariedade/DF); Deputado LUIZ CARLOS HAULY
(PSDB/PR); Deputado LÚCIO MOSQUINE (PMDB/RO); Sr. JORGE JOBIMMinistério de Minas e Energia; CRISTIANO VIEIRA DA SILVA - Agência
Nacional de Energia Elétrica/ANEEL; e, o Sr. REGINALDO MEDEIROS Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia/ABRACEEL
Iniciado os trabalhos, o Deputado Antonio Carlos Mendes Thame agradeceu
a presença de todos e em seguida destacou a importância da verdadeira
política para trazer benefício em favor da população em geral, e o
lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Energias
Renováveis, Eficiência Energética e Portabilidade da Conta de Luz vem ao
encontro dos interesses dos consumidores que almejam escolher a sua
fornecedora de energia elétrica. O Deputado Mendes Thame também
destacou a importância da apresentação do projeto de lei que dispõe sobre a
portabilidade da conta de luz, trata das concessões de geração de energia
elétrica e a comercialização de energia elétrica, para beneficiar os usuários
desse serviço. Em seguida, os deputados Rodrigo de Castro; Sergio Souza;
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Marcelo Squassoni; Fabio Garcia; Odorico Monteiro~ Augusto Carvalho;
Lúcio Mosquine; e os Sr.s Jorge Jobim; Cristiano Vieira da Silva e Reginaldo
Medeiros parabenizaram a iniciativa do Deputado Antonio Carlos mendes
Thame pelo lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa das
Energias Renováveis, Eficiência Energética e Portabilidade da Conta de Luz,
bem como apoio ao projeto de lei que será apresentado no Plenário da
Câmara dos Deputados. Em relação à eleição e a aprovação da Diretoria da
Frente Parlamentar Mista em Defesa das Energias Renováveis, Eficiência
Energética e Portabilidade da Conta de Luz, ficou definida a seguinte
composição: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PSDB/SP) Presidente; 8enador PAULO ROCHA (PT/PA) - 1° Vice-Presidente;
Deputado RODRIGO DE CASTRO (PSDB/RJ) • ~ Vice-Presidente;
Deputado GIVALDO CARIMBÃO (PROS/AL) - 3° Vice-Presidente; Deputado
OTÁVIO LEITE (PSDB/RJ) - Secretário Geral; Deputado MARCELO
SQUASSONI (PRB/SP) - Secretário-Geral AdjuntOj Deputado FABIO
GARCIA (PSB/ MT)- Coordenador Geral; Deputada SHERIDAN (PSDB/ RR) Vice-Presidente e Coordenadora da Região Norte; Deputado ODORICO
MONTEIRO (PT/CE) -Vice-Presidente e Coordenador da Região Nordeste;
Deputado CARLOS HENRIQUE GAGUIM (PMDBffO) - Vice-Presidente e
Coordenador da Região Centro-Oeste; Deputado GABRIEL GUIMARÃES
{PT/MG) -Vice-Presidente e Coordenador da Região Sudeste; e, Deputado
SERGIO DE SOUZA (PMDB/PR) - Vice-Presidente e Coordenador da
Região Sul. Não hav_endo mais nada para tratar, os trabalhos são finalizados.
Eu, ~ ~~.u/
- , Deputado Antonio Carlos Mendes
Tham~esente Ata. XXAA.AJ'I.Af'..J\J'\J'V'\J'V'VV'\/'vi'V'-'"-""I'V'-""'-"".F'V'-"
~~~~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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ESTATUTO DA FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DAS
ENERGIAS
RENOVAVEIS,
EFICIENCIA
ENERGETICA
E
PORTABILIDADE DA CONTA DE LUZ

CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO. NATUREZA. DURACÃO. SEDE E FINALDIDADES

Artigo 1° A Frente Parlamentar Mista em Defesa das Energias
Renováveis, Eficiência Energética e Portabilidade da Conta de Luz é uma entidade
civil, de interesse público. de natureza polltica suprapartidária e sem fins lucrativos, de
âmbito nacional, de duração indeterminada, com sede e foro na cidade de Brasilia,
Distrito Federal.
Parágrafo único. A atuação da FRENTE se norteia pelos princípios contidos
na Constituição da República Federativa do Brasil e pelos ideais do desenvolvimento do
mercado das energias renováveis, pela eficiência energética e pelo direito à portabilidade
da conta de luz.
Artigo 2° - A FRENTE, composta por Deputados Federais e Senadores da
República, tem por finalidade:
1 - promover o desenvolvimento, incentivar o mercado de trabalho e ampliar
a oompetitividade do país no mercado internacional, valorizando os recursos energéticos
renováveis;
2 - proteger os interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta
de energia, incentivando a redução permanente de custos, setoriais, obtida pela promoção
da livre competição;
3 - atrair investimentos na produção e autoprodução de energia elétrica.
valorizando a eficiência energética, as novas tecnologias, o uso racional da energia, a
cogeraçâo e a geração distribufda;
4 - assegurar a todos os consumidores de energia elétrica a liberdade de
escolha quanto ao seu supridor, por meio de um cronograma previamente definido pelo
Congresso Nacional para a portabilidade da conta de luz;
5 - conciliar os interesses dos concessionários de transmissão e distribuição
com os dos usuários da rede de transporte da energia de forma a assegurar o equllibrio
] --
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econômico e financeiro dos contratos de concessão, permitindo investimentos prudentes
na modernização das redes de transporte da energia elétrica, em especial na implantação
da tecnologia denominada smart grid;
6 - proteger o meio ambiente, por meio da promoção da conservação de
energia, de incentivo às fontes renováveis, à geração distribuída, à cogeraçâo, à
autoprodução residencial, em especial com uma polltica de preços indutora da eficiência
econômica e energética;
7 - promover a integração harmoniosa entre o Congresso Nacional e a
cadeia produtiva da eletr~cidade, capaz de estabelecer um ambiente de negócios

favorável ao desenvolvimento do setor elétrico como importante segmento econômico;
8 - acompanhar o processo legislativo no Congresso Nacional, em especial
quanto aos aspectos de interesse da pesquisa tecnológica, do financiamento de projetos,
da regulação, da produção, do transporte, da comercialização e do consumo de energia
elétrica, em favor da garantia de suprimento, do equillbrio entre a equação econômica e
financeira dos contratos de concessão de transmissão e distribuição e a modicidade de
tarifas;
9 - estimular e apoiar a formação de Frentes Parlamentares nos Legislativos
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inspiradas nas metas e objetivos desse
Estatuto, com vistas a identificar as soluções de suprimento e consumo mais adequadas
para as diversas regiões do país;
1o - proporcionar apoio a programas, planos, atividades e ações
govemamentais/regulatórias, em harmonia com as finalidades e propostas da Frente
Parlamentar, em especial no desenvolvimento de programas que visem à capacitação e a
especialização de recursos humanos e da pesquisa tecnológica no setor elétrico, nos
segmentos de produção, transporte e comercialização de energia elétrica;
11 - promover a integração dos setores produtivos, das organizações de
trabalhadores, das entidades da sociedade civil e dos governos municipais e estaduais
para o desenvoMmento das ações e a implementação das propostas da FRENTE.

CAPÍTULO 11
DA ORGANIZAÇÃO

Artigo 3° A FRENTE tem a seguinte estrutura:
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I - Assembleia Geral;
11 - Diretoria.
Artigo 4° A Assembleia Geral, órgão de deliberação soberano da FRENTE,

é formada por todos os Parlamentares que a ela aderirem.
§ 1° A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinária ou extraordinariamente, por
convocação do Presidente ou a requerimento de pelo menos 113 (um terço) dos
Parlamentares filiados, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.
§ 2° A Assembleia Geral será instalada com a presença de qualquer número
de seus filiados, sendo as deliberações aprovadas por maioria simples.
Artigo 5° A Diretoria compõe-se de Presidente, 1° Vice-Presidente, 2<> Vice
Presidente, Secretário-Geral, Secretário-Geral Adjunto, Coordenador Geral e
Coordenadores de Área.
Artigo SO Os Membros da Diret oria serão eleitos para o período do mandato
da ssa Legislatura da Câmara dos Deputados.
Artigo 7° A Secretaria-Executiva. para melhor desempenho de suas
funções, poderá valer-se de apolo dos gabinetes dos Parlamentares, da Diretoria e dos
Membros da FRENTE.

CAPITULO 111
DAS COMPET~NCIAS DAS· UNIDADES ORGANIZACIONAIS

Artigo 8° À Assembléia Geral compete:
I - eleger os membros da Diretoria;
11 - aprovar os relatórios da FRENTE;

111- zelar pelo cumprimento das disposições deste Estatuto;
IV - alterar o presente E:statuto, decidindo, inclusive sobre os possfveis
casos omissos;
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V - deliberar sobre assuntos para os quais for convocada.
Artigo 9°. À Diretoria compete:

I - zelar pelo bom funcionamento dos trabalhos de responsabilidade da
FRENTE;

11 - estabelecer as diretrizes estratégicas de ação para os respectivos
mandatos;

111 - promover iniciativas que facilitem a integração dos diferentes segmentos
dos setores produtivos com a FRENTE e com as Frentes Parlamentares congêneres dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municlpios, com a colaboração dos Coordenadores de
Área;
IV - incentivar a difusão e a defesa dos ideais da FRENTE junto aos
Poderes Legislativo, ExecU1ivo e Judiciário;
V - interagir com as demais Fr,entes Parlamentares, em especial com as que
lidam com assuntos relacionados à energia elétrica.
Artigo 10. À Secretaria-Executiva compete:
I- prestar assistência direta aos demais membros da Diretoria;
11 -implantar as Diretrizes Estratégicas de Ação definidas pela Diretoria;

111 - acompanhar as matérias e os temas de interesse geral dos setores
produtivos nos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, sugerindo iniciativas políticas
julgadas pertinentes;
IV - elaborar, inclusive, em articulação com os órgãos técnicos dos setores
produtivos, pareceres, notas técnicas, informações e propostas de proposições
legislativas;
V - planejar e preparar a participação dos Parlamentares da FRENTE em
eventos de interesse polftico do setor produtivo e da promoção da energia elétrica e da
portabilidade da conta de luz;
VI - divulgar periodicamente as ações da FRENTE e de seus componentes,
bem como as dos Setores interessados que sejam cabíveis;
VIl - planejar e coordenar a realização de eventos promovidos pela
FRENTE;
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VIII- executar, coordenar, controlar as atividades da secretaria, expediente,
cerimonial, relações públicas, propaganda e comunicação social da FRENTE;
IX - manter atualizados os cadastros dos Parlamentares membros;
X - incrementar o intercâmbio com as comissões do Congresso Nacional e
os gabinetes dos Parlamentares da FRENTE;
XI - incrementar o intercâmbio com as assessorias do Executivo Federal, do
Judiciário e do TCU;
XII - sugerir iniciativas que visem à melhoria do funcionamento da FRENTE;

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES. ASSESSORES E AUXILIARES

Artigo 11 . Ao Presidente incumbe:
I - dirigir, coordenar e supervisionar as atividades da FRENTE;
11 -delegar atribuições, especificando a autoridade e o limite da Delegação:

111- convocar e presidir as reuniões de Diretoria e da Assembléia Geral;
IV - praticar os demais atos necessários

à consecução das finalidades da

FRENTE;
Artigo 12. Aos Vice-Presidentes incumbe:

1- substituir o Presidente em ausências e seus impedimentos, observando,
na ordem dos presentes, o que cumula maior número de mandatos;
11 - exercer outras atribuições que lhes forem delegadas.
Artigo 13. Ao Secretário-Geral incumbe:
I - coordenar a elaboração das Atas das Reuniões de Diretoria e dos
Trabalhos das Assembléias Gerais;
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11 - assessorar e assistir a Diretoria, e a Assembléia Geral nos assuntos da
competência da Secretaria da FRENTE;

111- dirigir, orientar, coordenar e controlar as atividades da Secretaria da
FRENTE;
IV • expedir os demais atos normativos necessários à organização
funcionamento da Secretaria da FRENTE;

e ao

V- exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Presidente.
Artigo 14. Ao Secretário-Geral Adjunto incumbe:

I - substituir o Secretário Geral em suas ausências e seus impedimentos;
11 -exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Presidente.
Artigo 15. Ao Coordenador Geral incumbe:
I - supervisionar e coordenar a atuação dos Coordenadores de Área;
11 - exercer outras atribuições que lhe forem delegadas;
Artigo 16. Ao Coordenador Adjunto incumbe:
I - substituir o Coordenador Geral em suas ausências e seus impedimentos;
11 - exercer outras atribuições que lhe forem delegadas.
Artigo 17. Aos Vice-Presidentes e Coordenadores de Área incumbe:

1- coordenar e supervisionar as atMdades da FRENTE relativas às áreas e
aos setores produtivos de atuação:
11- exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Presidente.

CAPITULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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Artigo 18. As dúvidas e os casos omissos surgidos na aplicação do
presente Estatuto serão dirimidos pela Assembléia Geral.
Artigo 19. O presente Estatuto poderá ser alterado em Assembléia Geral
Extraordinária, especialmente convocada para esse fim, desde que conte com um quorum
mfnimo de 50% dos filiados e com, pelo menos, 2/3 (dois terços) de votos favoráveis dos
filiados presentes.
Artigo 20. Os cargos de dirigentes da FRENTE não são remunerados.

CAPITULO VI
DAS DISPOSICÓES TRANSITÓRIAS

Artigo 23. A 1" Diretoria será eleita na assembleia de criação da FRENTE.
Brasflia/DF, em 11 de Junho de 2015.

~
Deputado ANTMo CARLqt MENDES THAME (PSDB/SP)
Presidente
Senador PAULO ROCHA (PT/PA)
1° Vice-Presidente

Deputado RODRIGO DE CASTRO (PSDB!RJ)
~ Vice-Presidente

Deputado GIVALDO CARIMBÃO (PROS/AL)
3° Vice-Presidente

Junho de 2015

Junho de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 19

Deputado OTÁVIO LEITE (PSDB/RJ)
Secretário Geral

Deputado MARCELO SQUASSONI (PRB/ SP)
Secretário-Geral Adjunto

Deputado FABIO GARCIA (PSB/MT)
Coordenador Geral

Deputada SHÉRIDAN (PSDB/ RR)
VIce-Presidente e Coordenadora da Região Norte

Deputado ODORICO MONTEIRO {PT/CE)
Vice-Presidente e Coordenador da Região Nordeste

Deputado CARLOS HENRIQUE GAGUIM (PMDB{rO)
Vice-Presidente e Coordenador da Região Centro-Oeste

Deputado GABRIEL GUIMARÃES (PT/MG)
Vice-Presidente e Coordenador da Região Sudeste

Deputado SERGIO SOUZA (PMDBIPR)
Vice-Presidente e Coordenador da Região Sul
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CONFERÊNCIA DE ASSINATURAS
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Proposl~o:

REQ 2135/15

Autor da Proposlçao:

ANTONIO CARLOS MENDES THAME E OUTROS

Data de Apresenta~o:

1110612015

Emen ta:

Requer a criação •nsbb.lciooal, no êmbito da Cêmara dos Deputados
da Frente Parlamentar MISta em Defesa das Energias RenoVáveis,
Eficiência Energéúca e Portabilidade da Conta de luz.

Possui Assi naturas Suficientes:
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Totais de Assinaturas:
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202 ( + 1 Senadores )
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-Assinaturas Confirmadas

ADAIL CARNEIRO
ADELMO CARNEIRO LEÃO
ADEMIR CAMILO
AELTON FREITAS
AFONSO FLORENCE
AFONSOHAMM
AGUINALDO RIBEIRO
ALAN RJCK
ALBERTO F ILHO
ALEXANDRE LEITE
ALEXANDRE VALLE
ALFREDO KAEFER
ALTINEU CORTES
ANDERSON FERREIRA
ANDRÉABDON
ANDRÉ FUFUCA
ANTONIO BALHMANN
ANTONIO CARLOS MENDES THAME
ANTONIO IMBASSAHY
ANTONIO JACOME
ARNAlDO FARIA DE SA
ARNON BEZERRA
ARTHURURA
ASSIS DO COUTO
ÀTILAURA
AUREO
BEBETO
BENJAMIN MARANHÃO
BETOROSAOO
BILAC PINTO
BRUNO COVAS
CABO DACIOLO
CABUÇU BORGES
CAPITÃO AUGUSTO
CARLOS ANDRADE
CARLOS HENRIQUE GAGUIM
CARLOS MARUN
CARLOS ZARAITINI
CELSOJACOB
CELSO MALDANER
CÉSARHALUM
CÉSAR MESSIAS
CHICO LOPES

PHS
PT
PROS
PR

PT
PP
PP
PRB
PMDB
DEM
PRP
PSDB
PR
PR
PRB
PEN
PROS
PSDB
PSDB
PMN
PTB
PTB
pp
PT
PSB
SD
PSB
SD

pp
PR
PSDB
S.PART
PMDB
PR
PHS
PMDB
PMDB
PT
PMDB
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PRB
PSB
PCdoB

CE
MG
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MG
BA
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PB
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RJ
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CLEBER VERDE

45 CONCEJÇÃO SAMPAIO
46

COVATTI FILHO

47 CRISTIANE BRASIL
48 DAMIÃO FEUCIANO
49 DANIEL COELHO
50

DAVIDSON MAGALHÃES

51 DOMINGOS sAVIO
52 DR.JOÃO
53 EDINHOBEZ
54

55
56

57
58

59
60
61
62
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64

65
66
67
68

69
70
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EDUARDO BOLSONARO
EFRAIM FILHO
ELIZIANE GAMA
ENIOVERRI
ERJKA KOKAY
EROS BIONDINI
EVAIR DE MELO
EVANDRO ROMAN
EXPEDITO NETTO
EZEQUIEL FONSECA
EZEQUIEL TEIXEIRA
FABIO GARCIA
FÁBIO MlllDIERI
FÁBIO RAMALHO
FAUSTO PINATO
FELIPE MAIA
FéLIX MENDONÇA JÚNIOR
FERNANDO COELHO FILHO
FERNANDO JORDÃO

FERNANDO MARRONI
FERNANDO MONTEIRO
FLÁVIA MORAIS
FRANCISCO FLORIANO
GABRIEL GUIMARÃES
GILBERTO NASCIMENTO
GONZAGA PATRIOTA
GORETE PEREIRA
GOULART
GUILHERME MUSSI
HEJTOR SCHUCH
HERCULANO PASSOS
HUGO MOTTA
IZALCI
JAIME MARTINS
JAIR BOLSONARO
JEFFERSON CAMPOS
JHC
JOMDRAES
JOÃO CAMPOS
93 JOÃO CASTELO
94 JOÃODERLY
95 JOÃO GUALBERTO
96 JOÃO PAULO PAPA
97 JONVMARCOS
98 JORGlNHO MELLO
99 JOSÉ FOGAÇA
100 JOSÉ NUNES
101 JOSÉ PRIANTE
102 JOSÉ ROCHA
103 JOSE STÉDILE
104 JOSUÉ BENGTSON
105 JÚUOCESAR
106 JÚLIO DELGADO
107 JUNIOR MARRECA
108 LAERCIO OLIVEIRA
109 LAUDIVIO CARVALHO
110 LEONARDO MONTEIRO
111 LEOPOLDO MEYER
112 LINOOMAR GARÇON
113 LOBBE NETO
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PEDRO VILELA
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PROFESSOR VICTÓRIO GALU
RAFAEL MOTTA
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REMIDIO MONA!
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RONIALDO MARTINS
RONEY NEMER
RUBENS BUENO
RUBENS OTONI
RUBENS PEREIRA JÚNIOR
SÁGUAS MORAES
SAN!DES JÚNIOR
SERGIO VIDIGAL
SIBÂ MACHADO
SILAS CAMARA
SILAS FREIRE
SILVIO TORRES
SÓSTENES CAVALCANTE
SUBTENENTE GONZAGA
TIRIRICA
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Secretaria-Geral da Mesa
Secretaria legislativa do Congresso Nacional - SLCN
Requerimento n° 2.135 de 2015
Frente Parlamentar Mista em Defesa das Energias Renováveis. EfJCiêncla Energética e Ponabiltdade
da Conta de Luz
Requerente Deputado AntoniO Carlos Mendes Thame
Conferênaa em 17 de junho de 2015
Senador (a)
Magno Malla
José Agnp1no
Randolfe Rodngues
Aloysio Nunes Ferrena
Aexa R1be1ro
Tasso Jereissati
Paulo Rocha

Partido
PR
OEM
PSOL
PSDB
PSOB
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Assinaturas analisadas
Conferem eom as origi nais
Repetidas
Assinaturas Válidas

Confere?
SIM
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3
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7
8
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REQ 2.135/2015
Autor:

Antonio Carlos Mendes Thame

Data da

11/0612015

Apresentação:

Ementa:

Requer a criaçao institucional, no âmbito da Câmara dos
Deputados. da Frente Par1amentar Mista em Defesa das
Energias Renováveis, Eficiência Energética e Portabilidade da

Conta de luz.
Forma de
Apreciação:

Requerimento

Texto
Despacho:

Registre-se. Publique-se

Em

18/0612015

EDUARDO#
Presidente
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 63, DE 2015
(Do Sr. Luis Carlos Heinze)
Fixa parâmetros para a remuneração dos cargos de Fiscal Agropecuário, Auditor ou Fiscal Tributário dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que sejam Capital de Estado ou com
população superior a quinhentos mil habitantes
(À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIAPROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO
DO PLENÁRIO. REGIME DE TRAMITAÇÃO: ESPECIAL)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 64, DE 2015
(Do Sr. Onyx Lorenzoni)
Fixa parâmetros para a remuneração da Carreira de Perito Criminal Federal
(À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIAPROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO
DO PLENÁRIO. REGIME DE TRAMITAÇÃO: ESPECIAL)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 65, DE 2015
(Do Sr. Fábio Sousa)
Acrescenta o § 13 ao art. 62 da Constituição Federal, determinando que o Congresso Nacional
aprecie no máximo 12 (doze) medidas provisórias por sessão legislativa
(À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIAPROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO
DO PLENÁRIO. REGIME DE TRAMITAÇÃO: ESPECIAL)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 66, DE 2015
(Do Sr. Veneziano Vital do Rêgo)
Dá nova redação ao art. 225 da Constituição Federal
(À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIAPROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO
DO PLENÁRIO. REGIME DE TRAMITAÇÃO: ESPECIAL)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 67, DE 2015
(Do Sr. Alan Rick)
Altera o art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer a criação
da Zona Franca de Rio Branco, no Estado do Acre
(À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIAPROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO
DO PLENÁRIO. REGIME DE TRAMITAÇÃO: ESPECIAL)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 68, DE 2015
(Do Sr. Raul Jungmann)
Altera o Artigo 52 da Constituição Federal, incluindo alínea “g” que estabelece a necessidade
de sabatina prévia de representante indicado pelo país em funções diretivas de instituições
financeiras multilaterais
(À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIAPROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO
DO PLENÁRIO. REGIME DE TRAMITAÇÃO: ESPECIAL)
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 133 do RICD, as seguintes proposições:
PROJETOS DE LEI
Nº 7633/2006 (Chico Alencar) - Modifica dispositivos da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que “Regula o Programa do Seguro-Desemprego, o abono salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT,
e dá outras providências”, para estender a concessão da bolsa de qualificação profissional aos desempregados de longa duração.
Apensado: PL 2951/2008 (Fábio Faria)
Nº 3289/2012 (Marçal Filho) - Acrescenta os §§ 3º, 4º e 5º ao art. 136 da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, para dispor sobre a unificação do período de férias de casais que trabalham em empresas
diferentes.
Apensado: PL 4113/2012 (Antonio Bulhões )
Nº 3435/2012 (Janete Capiberibe) – Inscreve o nome de Aracy de Carvalho Guimarães Rosa
no “Livro dos Heróis da Pátria”.
Apensado: PL 5689/2013 (Walter Feldman)
Nº 4119/2012 (Felipe Bornier) – Libera a pesca artesanal ou amadora com utilização de linha de
mão, varas e anzóis, com ou sem molinete, pesca subaquática em apneia com arbalete e atividade de
maricultura.
Apensado: PL 4196/2012 (Luiz Sérgio )
Nº 6700/2013 (Senado Federal – Vital do Rêgo) – Acrescenta § 14 ao art. 27 da Lei nº 9.615, de 24
de março de 1998, para sujeitar os dirigentes de entidades desportivas profissionais à responsabilização civil,
se houver antecipação de receitas, por meio da formalização de contratos, cujos vencimentos sejam posteriores ao término de seus mandatos.
Nº 7509/2014 (Ricardo Izar) – Declara o lanche conhecido como “BAURU” Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil e da cidade de Bauru.
Nº 93/2015 (Adail Carneiro) – Acrescenta parágrafo ao artigo 428 da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei n º 5.452, de 1 º de maio de 1943, para tornar obrigatória a concessão de seguro de vida ao menor aprendiz.
Brasília, 18 de junho de 2015. – Eduardo Cunha,Presidente
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COMISSÕES
ATAS
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
55ª LEGISLATURA – 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE
JUNHO DE 2015
Às dez horas e vinte e dois minutos do dia dezessete de junho de dois mil e quinze, reuniu-se a Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), no Anexo II, Plenário 1, da Câmara dos Deputados, com a PRESENÇA dos Senhores Deputados Arthur Lira – Presidente; Aguinaldo Ribeiro e Veneziano Vital do Rêgo – Vice-Presidentes; Alceu Moreira, Alessandro Molon, Altineu Côrtes, André Fufuca, Andre Moura, Arnaldo Faria de
Sá, Bacelar, Betinho Gomes, Bonifácio de Andrada, Bruno Covas, Capitão Augusto, Carlos Bezerra, Chico Alencar,
Covatti Filho, Cristiane Brasil, Danilo Forte, Décio Lima, Esperidião Amin, Evandro Gussi, Fausto Pinato, Felipe
Maia, Francisco Floriano, Hiran Gonçalves, Indio da Costa, Jhc, João Campos, José Carlos Aleluia, Júlio Delgado,
Juscelino Filho, Jutahy Junior, Luciano Ducci, Luiz Couto, Marcelo Aro, Marco Tebaldi, Marcos Rogério, Maria do
Rosário, Padre João, Paes Landim, Pastor Eurico, Paulo Magalhães, Paulo Teixeira, Pr. Marco Feliciano, Rodrigo
Pacheco, Rogério Rosso, Ronaldo Fonseca, Rossoni, Sergio Souza, Sergio Zveiter, Tadeu Alencar, Valmir Prascidelli e Wadih Damous – Titulares; Afonso Motta, Bruna Furlan, Carlos Melles, Célio Silveira, Delegado Éder Mauro, Delegado Waldir, Dr. João, Erika Kokay, Fábio Faria, Félix Mendonça Júnior, Glauber Braga, Gonzaga Patriota,
Gorete Pereira, Hildo Rocha, Ivan Valente, Janete Capiberibe, Jefferson Campos, José Nunes, Laudivio Carvalho,
Lincoln Portela, Manoel Junior, Marcio Alvino, Marco Maia, Mário Negromonte Jr., Marx Beltrão, Mauro Lopes,
Nelson Marchezan Junior, Odelmo Leão, Odorico Monteiro, Paulo Freire, Pedro Cunha Lima, Pedro Vilela, Professor Victório Galli, Reginaldo Lopes, Renata Abreu, Ricardo Barros, Ricardo Tripoli, Roberto Britto, Rubens
Otoni, Silas Câmara, Tia Eron, Valtenir Pereira, Vitor Valim, Wellington Roberto e Wolney Queiroz – Suplentes.
Compareceram também os Deputados Carlos Henrique Gaguim, Delegado Edson Moreira, Evair de Melo, Lobbe Neto, Pompeo de Mattos, Silas Freire, Tenente Lúcio e Weliton Prado, como não-membros. Deixaram de
comparecer os Deputados Antonio Bulhões, Arthur Oliveira Maia, Giovani Cherini, Jorginho Mello, José Fogaça,
José Mentor, Luis Tibé, Luiz Sérgio, Osmar Serraglio, Paulo Maluf, Raul Jungmann e Rubens Pereira Júnior. ABERTURA: O Presidente declarou abertos os trabalhos e submeteu à apreciação a Ata da quadragésima Reunião
Deliberativa Ordinária realizada em dezesseis de junho de dois mil e quinze. Os Deputados Veneziano Vital do
Rêgo e Luiz Couto requereram a dispensa da leitura da Ata, que foi deferida pelo Presidente. Não houve discussão. Passou-se à votação. Foi aprovada. ORDEM DO DIA: Às dez horas e vinte e dois minutos, o Presidente
iniciou a Ordem do Dia. I – VOTAÇÕES EM BLOCO. Mantendo o acordo firmado com os membros da Comissão,
a apreciação da Redação Final, item um da pauta, foi realizada em bloco. Bloco I: 1 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI Nº 7.921/14 – do MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO – que “cria cargos efetivos e em comissão
e funções de confiança no Quadro de Pessoal do Conselho Nacional do Ministério Público e dá outras providências”. EXPLICACAO DA EMENTA: Altera a Lei nº 11.372, de 2006 e revoga dispositivo da lei nº 12.412, de 2011.
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. Passou-se à votação. Foi aprovada a Redação Final. II – DELIBERAÇÕES
COM INVERSÕES APROVADAS. Conforme acordo da Reunião de ontem, o item dois da pauta ficou mantido
como primeiro item da inversão. Os Deputados Arnaldo Faria de Sá, Esperidião Amin, Cristiane Brasil, Luiz Couto, Félix Mendonça Júnior e Felipe Maia solicitaram, ainda, em lista de presença da Reunião de hoje, inversão
de pauta para apreciação dos doze, doze (repetido), oito, dezenove, vinte e vinte e quatro da pauta, respectivamente. Passou-se à votação. Foram os requerimentos aprovados pelo Plenário da Comissão. 2 – PROJETO
DE LEI Nº 4.457/12 – do Senado Federal – Renato Casagrande – (PLS 405/2009) – que “acrescenta parágrafo
único ao art. 566 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para limitar a solidariedade do locador às hipóteses de dolo ou culpa”. (Apensado: PL 7649/2010). RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, com
Substitutivo; e pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL
7649/2010, apensado. Vista ao Deputado Luiz Couto, em 14/08/2013. Proferido o Parecer. Discutiram a Matéria:
Dep. Luiz Couto (PT-PB), Dep. Vieira da Cunha (PDT-RS), Dep. Fabio Trad (PMDB-MS), Dep. Eliseu Padilha (PMDB-RS), Dep. Cesar Colnago (PSDB-ES), Dep. Dr. Grilo (PSL-MG) e Dep. Esperidião Amin (PP-SC). Retirado, de ofício,
por solicitação do Relator, em 28/08/2013. Os Deputados Dr. Grilo, Onyx Lorenzoni, Mauricio Quintella Lessa e
Luiz Couto apresentaram votos em separado. Discutiram a matéria os Deputados Felipe Maia, Arnaldo Faria de
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Sá, Delegado Éder Mauro, Júlio Delgado, Carlos Melles, Vanderlei Macris, João Campos, Wadih Damous, Tadeu
Alencar e Marcos Rogério. Usou da palavra, pela ordem, o Deputado Luiz Couto. O Presidente submeteu à apreciação o Requerimento de encerramento de discussão da matéria, de autoria do Deputado Arnaldo Faria de
Sá, que o encaminhou favoravelmente. Passou-se à votação. Foi aprovado o Requerimento. Passou-se à votação
do Parecer. Foi aprovado o Parecer, com votos contrários da Deputada Erika Kokay e dos Deputados Luiz Couto, Wadih Damous, Padre João e Valmir Prascidelli. 3 – PROJETO DE LEI Nº 6.180/13 – do Senado Federal – Vital do Rêgo – (PLS 281/2013) – que “acrescenta § 3º ao art. 8º da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei
das Eleições), que estabelece normas para as eleições, para instituir prazo para o partido fornecer à Justiça
Eleitoral ata de convenção partidária”. (Apensado: PL 4162/2012) RELATOR: Deputado VENEZIANO VITAL DO
RÊGO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e
do PL 4162/2012, apensado, com Substitutivo. Proferido o Parecer. Discutiram a Matéria: Dep. Betinho Gomes
(PSDB-PE), Dep. Efraim Filho (DEM-PB) e Dep. Veneziano Vital do Rêgo (PMDB-PB). Suspensa a discussão em
virtude de a proposição ter sido retirada de Pauta, a pedido do Relator, em 16/06/2015. O Relator apresentou
Complementação de Voto. Passou-se à votação. Foi aprovado o Parecer com Complementação de Voto. 4 –
PROJETO DE LEI Nº 4.786/12 – do Senado Federal – Senador Lobão Filho – (PLS 82/2012) – que “autoriza o
Poder Executivo a reabrir o prazo para requerimento de retorno ao serviço de que trata o art. 2º da Lei nº 8.878,
de 11 de maio de 1994, que “dispõe sobre a concessão de anistia nas condições que menciona”, e dá outras
providências”. RELATOR: Deputado ROGÉRIO ROSSO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa. Proferido o Parecer pelo Relator. A Deputada Erika Kokay e os Deputados Betinho Gomes, Ronaldo
Fonseca, Marcos Rogério, Felipe Maia, Rodrigo Pacheco e Valtenir Pereira solicitaram vista conjunta ao Projeto,
que foi concedida pelo Presidente. 5 – PROJETO DE LEI Nº 2.859/11 – do Sr. Rubens Bueno – que “acrescenta
o art. 294-A ao Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal”. EXPLICACAO DA
EMENTA: Estabelece o afastamento imediato de funcionário público em caso de prisão em flagrante, preventiva ou temporária. RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO. PARECER VENCEDOR: pela inconstitucionalidade,
injuridicidade e, no mérito, pela rejeição. Proferido o Parecer. Vista conjunta aos Deputados João Campos, Luiz
Couto, Rodrigo Pacheco e Ronaldo Fonseca, em 19/03/2015. Discutiu a Matéria o Dep. Luiz Couto (PT-PB). Encerrada a discussão. Apresentado Requerimento de Adiamento de Votação por duas sessões pelo Deputado
Marcos Rogério. Aprovado o Requerimento de Adiamento de Votação por duas sessões, em 14/05/2015. Rejeitado o Parecer. Votaram favoravelmente os Deputados Betinho Gomes e Bruno Covas. Designado Relator do
Vencedor, Dep. Marcos Rogério (PDT-RO), em 28/05/2015. Os Deputados Luiz Couto, Raul Jungmann, Rodrigo
Pacheco e Marcos Rogério apresentaram votos em separado. Proferido o Parecer Vencedor pelo Relator. O PSDB
orientou contrariamente sua bancada. Passou-se à votação. Foi aprovado o Parecer Vencedor, com votos contrários dos Deputados Betinho Gomes, Bruno Covas, Marco Tebaldi, João Campos e Bonifácio de Andrada. O
Parecer do Deputado Lincoln Portela passou a constituir voto em separado. 6 – PROJETO DE LEI Nº 4.890/09
– do Sr. Carlos Bezerra – que “altera o art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, para instituir o registro de marca de alto renome a pedido de interessado”. RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emendas. Proferido o Parecer pelo Relator. Não houve discussão. Passou-se à votação. Foi aprovado o
Parecer. Vencidas as inversões, o Presidente retomou o transcurso normal da pauta. 7 – PROJETO DE LEI Nº
3.984/00 – do Senado Federal – Luzia Toledo – (PLS 12/2000) – que “dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 9.608,
de 18 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências”. (Apensado: PL
6737/2002). EXPLICACAO DA EMENTA: Considera serviço voluntário, a atividade não remunerada de assistência
à mulher. RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão de Seguridade Social e Família; e pela inconstitucionalidade do PL
6737/2002, apensado. Proferido o Parecer pelo Deputado Bruno Covas. A Deputada Maria do Rosário e os Deputados Ronaldo Fonseca, Bruno Covas, Pr. Marco Feliciano e Evandro Gussi solicitaram vista conjunta ao Projeto, que foi concedida pelo Presidente. 8 – PROJETO DE LEI Nº 6.103/05 – do Senado Federal – Luiz Pontes
– (PLS 217/2001) – que “dispõe sobre a construção de prédio para funcionamento de creche e pré-escola em
assentamentos rurais”. RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com emenda. Proferido o Parecer pelo Deputado Rodrigo Pacheco. A Deputada Maria do
Rosário e o Deputado Marcos Rogério solicitaram vista conjunta ao Projeto, que foi concedida pelo Presidente.
9 – PROJETO DE LEI Nº 2.726/07 – do Senado Federal – Sérgio Zambiasi – (PLS 574/2007) – que “introduz § 3º
ao art. 801 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil”. EXPLICACAO DA EMENTA: Estabelece novas regras em caso de modificação da apólice de seguro de pessoa que implique ônus ou dever do segurado.
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. PARECER: pela constitucionalidade, injuridicidade, má técnica
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legislativa e, no mérito, pela rejeição. Proferido o Parecer pelo Relator. A Deputada Maria do Rosário solicitou
vista ao Projeto, que foi concedida pelo Presidente. 10 – PROJETO DE LEI Nº 4.362/08 – do Senado Federal
– João Tenório – (PLS 474/2007) – que “altera os arts. 48 e 103 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, com a
finalidade de instituir, entre os objetivos do crédito rural, estímulos à substituição do sistema de pecuária extensivo pelo sistema de pecuária intensivo e ao desenvolvimento do sistema orgânico de produção agropecuária”. RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Proferido o Parecer pelo Deputado Felipe Maia. Não houve discussão. Passou-se à votação. Foi aprovado
o Parecer. 11 – PROJETO DE LEI Nº 4.761/12 – do Senado Federal – Flávio Arns – (PLS 264/2010) – que “dispõe
sobre a prática de equoterapia”. RELATOR: Deputado VENEZIANO VITAL DO RÊGO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família,
com Subemenda Substitutiva. Proferido o Parecer pela Deputada Maria do Rosário. O Deputado Marcos Rogério solicitou vista ao Projeto, que foi concedida pelo Presidente. 12 – PROJETO DE LEI Nº 4.961/09 – do Sr.
Otavio Leite – que “dispõe sobre a publicidade oficial em jornais intitulados alternativos, de bairros ou regionais,
de todo o País”. RELATOR: Deputado BRUNO COVAS. PARECER: pela constitucionalidade, com a adoção parcial
da Emenda apresentada nesta Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, com subemenda; juridicidade e técnica legislativa, com emenda, do PL 4961/2009. Proferido o Parecer pelo Deputado Rubens Pereira
Júnior. Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto e Marcos Rogério, em 14/05/2015. O Deputado Marcos Rogério apresentou voto em separado em 26/05/2015. Não houve discussão. Passou-se à votação. Foi aprovado o
Parecer, com votos contrários da Deputada Maria do Rosário e dos Deputados Marcos Rogério, Wadih Damous,
Luiz Couto, Ronaldo Fonseca e Décio Lima. 13 – PROJETO DE LEI Nº 6.263/09 – do Sr. Carlos Bezerra – que
“revoga dispositivos da Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 2008”. EXPLICACAO DA EMENTA: Revoga os dispositivos que impedem os agricultores que são beneficiários da renegociação das operações de crédito rural de
contratarem novos créditos do Sistema Nacional de Crédito Rural. RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Proferido o Parecer pelo Deputado Betinho
Gomes. Vista ao Deputado Luiz Couto, em 28/05/2015. Não houve discussão. Passou-se à votação. Foi aprovado o Parecer. 14 – PROJETO DE LEI Nº 275/11 – do Sr. Chico Lopes – que “proíbe a cobrança de roaming nacional ou adicional de deslocamento, em localidades atendidas pelas mesmas redes das operadoras de telefonia móvel contratada”. (Apensado: PL 967/2011) RELATOR: Deputado VENEZIANO VITAL DO RÊGO. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste; do PL 967/2011, apensado; e do Substitutivo
da Comissão de Defesa do Consumidor, na forma de Subemenda Substitutiva; e pela injuridicidade da Subemenda da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. Proferido o Parecer pelo Deputado
Rodrigo Pacheco. Vista conjunta aos Deputados Ronaldo Fonseca e Valtenir Pereira, em 28/05/2015. Não houve discussão. Passou-se à votação. Foi aprovado o Parecer. 15 – PROJETO DE LEI Nº 881/11 – do Sr. Pastor
Marco Feliciano – que “modifica a redação do artigo único da Lei nº 781, de 17 de agosto de 1949, que institui
o Dia Nacional de Ação de Graças”. EXPLICACAO DA EMENTA: Denomina o Dia Nacional de Ação de Graças e
Oração e estabelece critérios para sua comemoração. RELATOR: Deputado RONALDO FONSECA. PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de Educação e Cultura. Proferido o Parecer pelo Deputado Marcos Rogério. Vista ao Deputado Padre João, em 26/05/2015. Discutiram a matéria a Deputada Maria do Rosário e os Deputados Luiz Couto, Jeferson Campos, Marcos Rogério,
Evandro Gussi e Ronaldo Fonseca. O Relator apresentou Complementação de Voto. Passou-se à votação. Foi
aprovado o Parecer com Complementação de Voto. Usou da palavra, pela ordem, o Deputado Pr. Marco Feliciano. No decorrer da Reunião, o Presidente retirou, de ofício, o Projeto de Lei nº 128/07, item vinte e um da
pauta, a pedido do Relator, Deputado Félix Mendonça Júnior. Retirou, ainda, de ofício, o Projeto de Lei Complementar nº 148/12, as Propostas de Emenda à Constituição nº 421/14 e 395/14, o Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 3.077/00, e os Projetos de Lei nº 5.942/09, 786/07 e 4.294/08, itens
cinco, sete, oito, onze, dezessete, vinte e dois e vinte e três da pauta, respectivamente, em virtude da
ausência dos Relatores, Deputados Leonardo Picciani, Rubens Pereira Júnior, Osmar Serraglio, Nelson Marchezan Júnior, Arthur Oliveira Maia, Alexandre Leite e Antonio Bulhões, nesta ordem. ENCERRAMENTO. Em
virtude do adiantar da hora, o Presidente encerrou a Reunião às doze horas e trinta e um minutos, antes convocou Reunião Deliberativa Ordinária para amanhã, dia dezoito de junho de dois mil e quinze: às dez horas,
para apreciação da pauta remanescente, acrescida do Projeto de Lei nº 7.902/14. E, para constar, eu
__________________________, Alexandra Zaban Bittencourt, lavrei a presente Ata, que, por ter sido aprovada,
será assinada pelo Presidente, Deputado Arthur Lira, __________________________, e publicada no Diário da
Câmara dos Deputados.
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA (AUDIÊNCIA PÚBLICA) REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 2015
Às quatorze horas e cinquenta e seis minutos do dia 19 de maio de dois mil e quinze, reuniu-se a Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, no Auditório Nereu Ramos do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a presidência da Deputada Geovania de Sá . Compareceram os Deputados: Ademir Camilo, Augusto
Coutinho, Daniel Almeida, Daniel Vilela, Erika Kokay, Luiz Carlos Busato, Luiz Carlos Ramos, Nelson Marchezan
Junior e Walney Rocha – titulares; Alice Portugal, Cabo Sabino, Laercio Oliveira e Roney Nemer – suplentes.
Compareceram também os Deputados Carlos Henrique Gaguim e Diego Garcia – não membros. A Senhora
Presidente agradeceu a presença de todos e declarou aberta a reunião, convocada em consequência da aprovação dos Requerimentos nºs 17 e 21/15, de sua autoria e do Deputado Daniel Almeida respectivamente, para
debater o tema “Esvaziamento do quadro de funcionários do Banco Central e o Risco de RH, e a nomeação de
candidatos aprovados no concurso do Banco Central do Brasil e que já foram capacitados em curso de formação”. Em seguida, convidou os Senhores Palestrantes para compor a Mesa: Marcelo Foresti de Matheus Cota,
Chefe de Gabinete da Diretoria de Administração do Banco Central do Brasil; Daro Marcos Piffer, Presidente do
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central – SINAL; Tamoio Marcondes, Assessor da Secretaria de
Relações Institucionais – SRI/PR; e Antônio Amaral, Diretor do Departamento de Modelos Organizacionais e
Força de Trabalho dos Setores de Infraestrutura e de Articulação Governamental do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão – MPOG; Dando continuidade aos trabalhos, a Senhora Presidente esclareceu as normas
para o debate e passou a palavra ao Deputado Ademir Camilo. Em seguida, passou a palavra aos oradores:
Daro Marcos Piffer e Tamoio Marcondes. A Senhora Presidente agradeceu, registrou a presença dos Deputados
Daniel Vilela, Alice Portugal e Roney Nemer e convidou o Deputado Daniel Almeida para assumir a Presidência.
Na sequência, o Senhor Presidente passou a palavra aos próximos oradores, os Srs. Antônio Amaral e Marcelo
Foresti de Matheus Cota. O Senhor Presidente agradeceu e registrou o fato de os Deputados Ademir Camilo,
Alice Portugal e Flávia Morais serem coautores dos requerimentos de convocação da presente Audiência Pública e passou a Presidência para o Deputado Ademir Camilo, que fez algumas considerações e, logo após, sugeriu montar uma Comissão, com autorização da Comissão passou a palavra a Deputada Erika Kokay e, logo
após, passou a presidência a Deputada Alice Portugal, que sugeriu, juntamente com os demais Deputados,
solicitar à mesa da Comissão duas audiências nos Ministérios da Fazendo e Planejamento para tratar do assunto em pauta. Logo após, agradeceu e passou a palavra aos Senhores Daro Marcos Piffer, Tamoio Marcondes e
Antônio Amaral. A Senhora Presidente passou a palavra, novamente, ao Sr. Daro Marcos Piffer para entrega de
documentos ao Sr. Antônio Amaral. E, logo após, passou a palavra ao último orador, o Sr. Marcelo Foresti de
Matheus Cota, para considerações finais. Na sequência, a Senhora Presidente fez considerações, agradeceu a
presença de todos e às dezesseis horas e cinquenta e seis minutos, encerrou a reunião, antes, porém, convocou
os Senhores Deputados, membros desta Comissão, para reunião Deliberativa Ordinária, a realizar-se amanhã,
dia vinte de maio, às 09h30, no Plenário 12 do Anexo II. E, para constar, eu, _______________________, José
Mauro Meira Magalhães, Secretário, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente, Deputada Geovania de Sá __________________________, e publicada no Diário da Câmara dos
Deputados. O inteiro teor da reunião encontra-se gravado, passando o arquivo de áudio a integrar o acervo
documental da Comissão.
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2015
Às dez horas do dia 20 de maio de dois mil e quinze, reuniu-se a Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, no Plenário 12 do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a presidência do Deputado Benjamin Maranhão – Presidente. Compareceram os Deputados: Aureo e Silvio Costa – Vice-Presidentes; Ademir
Camilo, André Figueiredo, Augusto Coutinho, Bebeto, Daniel Almeida, Daniel Vilela, Erika Kokay, Flávia Morais,
Genecias Noronha, Gorete Pereira, Laerte Bessa, Leonardo Monteiro, Luiz Carlos Busato, Luiz Carlos Ramos, Nelson Marchezan Junior, Vicentinho e Walney Rocha – titulares; Adilton Sachetti, Bohn Gass, Cabo Sabino, Fábio
Mitidieri, Geovania de Sá, Laercio Oliveira, Lelo Coimbra, Lucas Vergílio, Maria Helena, Ricardo Barros, Ronaldo
Lessa, Roney Nemer e Valmir Prascidelli – suplentes. Compareceram também os Deputados Afonso Motta,
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Carlos Henrique Gaguim, Evair de Melo, Herculano Passos, Keiko Ota, Luiz Lauro Filho, Renata Abreu, Sergio
Vidigal, Silas Freire, Tenente Lúcio e Walter Ihoshi – não membros. O Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, declarou aberta a reunião e passou a palavra ao Senhor Ministro do Trabalho e Emprego, Manoel
Dias, convidado para “Expor as ações em desenvolvimento e metas a serem cumpridas no exercício de 2015,
além das perspectivas de geração de emprego e renda no Brasil. Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor
Presidente esclareceu as normas para o debate, e, em seguida, passou a palavra ao Excelentíssimo Senhor Ministro Manoel Dias. Após o pronunciamento do Senhor Ministro, o Senhor Presidente agradeceu, fez algumas
considerações e, logo após, passou a palavra aos Deputados André Figueiredo, autor do requerimento, Flávia
Morais, Vicentinho e Leonardo Monteiro. Em seguida, o Senhor Presidente passou a palavra ao Ministro Manoel Dias para que respondesse aos questionamentos dos Deputados. Nesse intervalo assumiu a presidência o
Deputado Sílvio Costa e logo depois reassumiu a presidência o Deputado Benjamin Maranhão, antes do término da fala do Ministro. Em seguida, passou a palavra aos Deputados Bebeto, Gorete Pereira, Ademir Camilo e
Erika Kokay. Na sequência, o Senhor Presidente passou a palavra ao Ministro Manoel Dias para que ele respondesse as indagações formuladas pelos Parlamentares e para suas considerações finais. Em seguida, agradeceu
ao Ministro Manoel Dias e suspendeu a reunião por dois minutos. Logo após, o Senhor Presidente deu início
à Ordem do Dia, anunciando sobre a mesa requerimento de inversão de pauta para o item 19 que, colocado
em votação, foi aprovado. 1 – PROJETO DE LEI Nº 8.256/14 – do Tribunal Superior do Trabalho – que “dispõe
sobre a criação de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 15ª Região”. Relator: Deputado Augusto Coutinho. Parecer: pela aprovação. O Parecer foi proferido
pelo Relator. Discutiram a matéria os Deputados Vicentinho, Nelson Marchezan Junior, Silvio Costa e Augusto
Coutinho. Em votação, o Parecer foi aprovado contra o voto do Deputado Nelson Marchezan Junior. A Deputada Gorete Pereira solicitou verificação de votação e, pela evidente falta de quórum, o Senhor Presidente, às
treze horas e dezesseis minutos, encerrou a reunião, antes, porém, convocou os Senhores Deputados, membros
desta Comissão, para reunião de Audiência Pública para debater o “Aproveitamento dos candidatos aprovados
em concurso para Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil”, a realizar-se no dia 26 de maio, às 14h30, em Plenário a ser definido. Os demais itens não foram deliberados. E, para constar, eu, _______________________,
José Mauro Meira Magalhães, Secretário, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente, Deputado Benjamin Maranhão__________________________, e publicada no Diário da
Câmara dos Deputados. O inteiro teor da reunião encontra-se gravado, passando o arquivo de áudio a integrar
o acervo documental da Comissão.
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2015
Às dez horas e vinte e quatro minutos do dia 27 maio de dois mil e quinze, reuniu-se a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, no Plenário nº 12 do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a presidência do Deputado Benjamin Maranhão – Presidente. Compareceram os Deputados: Silvio Costa – Vice-Presidente; Ademir Camilo, André Figueiredo, Bebeto, Daniel Almeida, Daniel Vilela, Erika Kokay, Flávia Morais,
Leonardo Monteiro, Luiz Carlos Busato, Luiz Carlos Ramos, Nelson Marchezan Junior e Paulo Pereira da Silva
– titulares; Cabo Sabino, Fábio Mitidieri, Geovania de Sá, Jozi Rocha, Lucas Vergilio, Luiz Fernando Faria, Maria
Helena, Ricardo Barros, Roberto Góes e Roney Nemer – suplentes. ABERTURA: Havendo número regimental,
o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos, anunciou o prazo de quinze minutos para apresentação de
requerimentos de procedimento e, em seguida, colocou em votação as Atas das reuniões nºs 13, 14, 15 e 16,
realizadas nos dias 12, 13, 19 e 20 de maio de 2015. O Deputado Walney Rocha justificou suas ausências para
os dias 24/03, 28/04, 12 e 27/05/15, por cumprimento de agenda fora da casa. ORDEM DO DIA: 1 – REQUERIMENTO Nº 30/15 – dos Srs. Daniel Almeida e Jô Moraes – que “requer a realização de Audiência Pública para
debater sobre “Fechamento das fábricas eletrointensivas para vender energia”. Em votação, o requerimento
foi aprovado. 2 – REQUERIMENTO Nº 32/15 – da Sra. Erika Kokay – que “requer, nos termos regimentais, a
criação de Subcomissão Especial no âmbito desta Comissão, para acompanhar e discutir as políticas de emprego no Brasil”. Em votação, o requerimento foi aprovado. O item 3 da pauta, relativo ao Requerimento nº
33/15, deixou de ser apreciado na ordem porque a autora encontrava-se ausente. 3 – REQUERIMENTO Nº
34/15 – da Sra. Flávia Morais – que “requer a realização de Audiência Pública para debater sobre a questão da
necessidade de modernização do Arquivo Nacional”. Em votação, o requerimento foi aprovado. 4 – REQUERIMENTO Nº 35/15 – do Sr. Daniel Almeida – que “requer a realização de Audiência Pública, no âmbito desta
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Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, para debater o futuro do Banco HSBC e a repercussão na vida dos trabalhadores da instituição na economia do país”. Em votação, o requerimento foi aprovado. 5 – REQUERIMENTO Nº 36/15 – do Sr. Laerte Bessa – que altera o REQ. 26/15, “requer a realização de Audiência Pública para tratar da reestruturação das carreiras da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal com o intuito de alterar apenas a palavra “REESTRUTURAÇÃO”, para “VALORIZAÇÃO” em todos os atos deste requerimento”. Em votação, o requerimento foi aprovado. 6 – REQUERIMENTO Nº 37/15 – do Sr. Augusto Coutinho e outros – que “requer que seja realizada, nesta Comissão, Audiência Pública para discutir o funcionamento, as condições de trabalho e, em especial, a segurança dos Conselhos Tutelares nos Municípios”. Em votação, o requerimento foi aprovado. 7 – REQUERIMENTO Nº 38/15 – da
Sra. Gorete Pereira – que “requer a realização de Audiência Pública para debater a nomeação dos aprovados
no concurso da Eletrobrás realizado no ano de 2014, com a presença do Presidente da Eletrobrás”. Em votação,
o requerimento foi aprovado. 8 – REQUERIMENTO Nº 39/15 – do Sr. Cabo Sabino – que “requer a realização
de Audiência Pública na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público – CTASP, com objetivo de
discutir o PL nº 2.960, de 2011”. Em votação, o requerimento foi aprovado. 9 – REQUERIMENTO Nº 43/15
– do Sr. Cabo Sabino – que “Requer a realização de Audiência Pública visando discutir os problemas do DNOCS
– Departamento Nacional de Obras contra as secas”. Em votação, o requerimento foi aprovado. 10 – REQUERIMENTO Nº 44/15 – da Sra. Erika Kokay – que “requer, nos termos regimentais, a criação de Subcomissão Especial no âmbito desta Comissão para discutir a desigualdade de gênero no mercado de trabalho”. Em votação,
o requerimento foi aprovado. 11 – REQUERIMENTO Nº 45/15 – do Sr. Bebeto – que “solicita seja convocado
o Sr. Aldemir Bendine, Presidente da Petrobrás, a fim debater os impactos causados na economia brasileira,
pelas demissões em massa ocasionadas pelas empreiteiras da Petrobras”. Em votação, o requerimento foi
aprovado. O Senhor Presidente colocou em votação o Requerimento 33/15, considerando que a autora já
encontrava-se presente. 12 – REQUERIMENTO Nº 33/15 – da Sra. Erika Kokay – que “requer a realização de
diligência e Audiência Pública desta Comissão na cidade de Curitiba – PR, para tratar das violações decorrentes
dos excessos, abusos e da violência policial deflagrada em desfavor de aproximadamente 213 manifestantes,
no dia 29/04/2015, durante manifestação de professores (as) e diversos (as) servidores (as) públicos contra projeto de lei que altera a previdência do estado; bem como para acompanhar a situação das vítimas da ação repressiva dos órgãos de Segurança Pública do Paraná, com a participação das autoridades que especifica”. Retirado de pauta “ex officio”. O Senhor Presidente consultou os Deputados presentes sobre a possibilidade de
inversão de pauta relativa aos itens nºs 21, 17, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 56 e 57, quando recebeu
apoio unanime. 13 – PROJETO DE LEI Nº 8.256/14 – do Tribunal Superior do Trabalho – que “dispõe sobre a
criação de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da 15ª Região”. Relator: Deputado Augusto Coutinho. Parecer: pela aprovação. Os Deputados Bebeto e Daniel
Almeida que pediram vista conjunta não apresentaram manifestação escrita. O Parecer foi proferido anteriormente e a matéria foi discutida na Reunião do dia 20/05/15. Em votação, o Parecer foi aprovado por unanimidade. 14 – PROJETO DE LEI Nº 5.333/13 – do Senado Federal – que “autoriza o Poder Executivo a criar
campus do Instituto Federal do Piauí no Município de Esperantina – PI”. Relatora: Deputada Maria Helena. Parecer: pela aprovação. Em votação, o Parecer foi aprovado por unanimidade. 15 – PROJETO DE LEI Nº
7.451/14 – da Sra. Alice Portugal – que “autoriza o Poder Executivo a instalar campus do Instituto Federal da
Bahia no Município de Maragogipe, no Estado da Bahia”. Relator: Deputado Daniel Almeida. Parecer: pela aprovação. Em votação, o Parecer foi aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente registrou a presença do
Excelentíssimo Desembargador Lourival Ferreira dos Santos, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da
15ª Região, e passou a palavra ao mesmo, que agradeceu à Comissão pela aprovação do Projeto de Lei nº
8.256/15. 16 – PROJETO DE LEI Nº 7.455/14 – da Sra. Alice Portugal – que “autoriza o Poder Executivo a instalar campus do Instituto Federal Baiano no Município de Gandu, no Estado da Bahia”. Relator: Deputado Daniel
Almeida. Parecer: pela aprovação. Em votação, o Parecer foi aprovado por unanimidade. 17 – PROJETO DE
LEI Nº 7.456/14 – da Sra. Alice Portugal – que “dispõe sobre a criação de um campus do Instituto de Educação,
Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBa) em São Sebastião do Passé, Bahia”. Relator: Deputado Daniel Almeida. Parecer: pela aprovação. Em votação, o Parecer foi aprovado por unanimidade. 18 – PROJETO DE LEI Nº
7.474/14 – da Sra. Alice Portugal – que “dispõe sobre a criação de um campus do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBa) em Poções, Bahia”. Relator: Deputado Daniel Almeida. Parecer: pela aprovação.
Em votação, o Parecer foi aprovado por unanimidade. 19 – PROJETO DE LEI Nº 7.475/14 – da Sra. Alice
Portugal – que “autoriza o Poder Executivo a instalar campus da Universidade Federal da Bahia no Município
de Serrinha, no Estado da Bahia”. Relator: Deputado Daniel Almeida. Parecer: pela aprovação. Em votação, o
Parecer foi aprovado por unanimidade. 20 – PROJETO DE LEI Nº 7.476/14 – da Sra. Alice Portugal – que
“autoriza o Poder Executivo a instalar campus da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia no Município
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de Gandu, no Estado da Bahia”. Relator: Deputado Daniel Almeida. Parecer: pela aprovação. Em votação, o Parecer foi aprovado por unanimidade. 21 – PROJETO DE LEI Nº 7.592/14 – do Sr. Pedro Uczai – que “autoriza
o Poder Executivo a criar Campus da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, no Planalto Norte, Estado
de Santa Catarina”. Relatora: Deputada Geovania de Sá. Parecer: pela aprovação. Em votação, o Parecer foi
aprovado por unanimidade. 22 – PROJETO DE LEI Nº 7.593/14 – do Sr. Pedro Uczai – que “autoriza o Poder
Executivo a criar Campus da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, no Município de Caçador, Estado de
Santa Catarina”. Relatora: Deputada Geovania de Sá. Parecer: pela aprovação. Em votação, o Parecer foi aprovado por unanimidade. 23 – PROJETO DE LEI Nº 178/15 – do Sr. Rubens Pereira Júnior – que “dispõe sobre
a criação de Universidade Federal do Leste do Maranhão e dá outras providências”. Relator: Deputado Daniel
Almeida. Parecer: pela aprovação. Em votação, o Parecer foi aprovado por unanimidade. 24 – PROJETO DE
LEI Nº 179/15 – do Sr. Rubens Pereira Júnior – que “dispõe sobre a criação de Universidade Federal do Oeste
do Maranhão e dá outras providências”. Relator: Deputado Daniel Almeida. Parecer: pela aprovação. Em votação, o Parecer foi aprovado por unanimidade. 25 – PROJETO DE LEI Nº 289/15 – do Sr. Valmir Assunção –
que “autoriza o Poder Executivo a criação do Campus da Universidade Federal da Bahia – UFBA no bairro Cajazeiras em Salvador”. Relator: Deputado Daniel Almeida. Parecer: pela aprovação. Em votação, o Parecer foi
aprovado por unanimidade. 26 – PROJETO DE LEI Nº 327/15 – do Sr. Valmir Assunção – que “autoriza o Poder Executivo a instituir campus da Universidade Federal do Sul da Bahia no Município de Gandu, Estado da
Bahia”. Relator: Deputado Daniel Almeida. Parecer: pela aprovação. Em votação, o Parecer foi aprovado por
unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente suspendeu a reunião para fazer acordo sobre a continuação
da Pauta e reabriu às onze horas e dezesseis minutos, quando anunciou acordo sobre inversão de pauta para
os itens 22, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 52 e 53. Logo após, o Senhor Presidente iniciou a votação dos itens invertidos.
27 – PROJETO DE LEI Nº 7.633/06 – do Sr. Chico Alencar – que “modifica dispositivos da Lei nº 7.998, de 11 de
janeiro de 1990, que “Regula o Programa do Seguro-Desemprego, o abono salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, e dá outras providências”, para estender a concessão da bolsa de qualificação profissional aos desempregados de longa duração”. (Apensado: PL 2.951/08). Relatora: Deputada Flávia Morais. Parecer: pela rejeição deste, da Emenda apresentada nesta Comissão e do PL nº 2.951/08, apensado. Em votação,
o Parecer foi aprovado por unanimidade. 28 – PROJETO DE LEI Nº 3.058/11 – do Sr. Aguinaldo Ribeiro – que
“altera a Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, que “Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências”. Relatora: Deputada Gorete Pereira. Parecer: pela aprovação. Em votação, o Parecer foi aprovado por
unanimidade. 29 – PROJETO DE LEI Nº 3.289/12 – do Sr. Marçal Filho – que “acrescenta os §§ 3º, 4º e 5º ao
art. 136 da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, para dispor sobre a unificação do período de férias de casais que trabalham em empresas diferentes”. (Apensado: PL 4.113/12). Relator: Deputado Silvio Costa. Parecer:
pela rejeição deste e do PL nº 4.113/12, apensado. Em votação, o Parecer foi aprovado por unanimidade.
30 – PROJETO DE LEI Nº 4.293/12 – do Sr. Professor Victório Galli – que “dispõe sobre a regulamentação da
profissão de Teólogo”. Relator: Deputado Luiz Carlos Ramos. Parecer: pela aprovação. Em votação, o Parecer
foi aprovado por unanimidade. 31 – PROJETO DE LEI Nº 4.624/12 – do Sr. Ricardo Izar – que “dispõe sobre
a criação do “Programa Segunda Sem Carne” de não oferecer carne e seus derivados em estabelecimentos
prestadores de serviços de refeição em órgãos públicos ou autarquias, situados em todo o Território Nacional”.
Relatora: Deputada Alice Portugal. Parecer: pela rejeição. Retirado de Pauta “ex officio”. 32 – PROJETO DE
LEI Nº 5.637/13 – do Sr. Izalci – que “acrescenta § 4º ao art. 2º da Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976, que “Dispõe sobre a dedução, do lucro tributável para fins de imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, do dobro
das despesas realizadas em programas de alimentação do trabalhador”, a fim de possibilitar a extensão do benefício aos empregados em gozo de férias”. Relator: Deputado Laercio Oliveira. Parecer: pela rejeição. Em votação, o Parecer foi aprovado por unanimidade. 33 – PROJETO DE LEI Nº 5.680/13 – do Sr. Glauber Braga
– que “dispõe sobre a escolha dos membros dos Conselhos Federais e Regionais incumbidos da fiscalização do
exercício profissional”. Relator: Deputado Laercio Oliveira. Parecer: pela rejeição. Retirado de Pauta “ex officio”.
34 – PROJETO DE LEI Nº 8.157/14 – do Sr. Bonifácio de Andrada – que “concede direitos previdenciários aos
servidores contratados irregularmente pelo Poder Público e dá outras disposições”. Relator: Deputado Benjamin Maranhão. Parecer: pela rejeição. . Em votação, o Parecer foi aprovado por unanimidade. 35 – PROJETO
DE LEI Nº 93/15 – do Sr. Adail Carneiro – que “acrescenta parágrafo ao artigo 428 da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para tornar obrigatória a concessão
de seguro de vida ao menor aprendiz”. Relator: Deputado Benjamin Maranhão. Parecer: pela rejeição. Em votação, o Parecer foi aprovado por unanimidade. Logo após, o Senhor Presidente encerrou a presente reunião
às 11h33, antes convocando os Senhores Membros para Reunião de Audiência Pública com a presença do Senhor Valdir Moysés Simão, Ministro-Chefe da Controladoria-Geral da União – CGU e do Senhor Luís Inácio Adams, Ministro-Chefe, da Advocacia Geral da União – AGU, para “prestar esclarecimentos acerca da proposta do
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acordo de leniência entre o Governo e as Empresas envolvidas nas irregularidades da Petrobras, investigadas
na operação lava jato da Polícia Federal, bem como o impacto desse acordo no índice de desemprego do país”,
a realizar-se em 17/06, às 14h30, em plenário a ser definido. Os demais itens da pauta não foram apreciados.
E, para constar, eu, _________________________, José Mauro Meira Magalhães, Secretário, lavrei a presente
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, Deputado Benjamin Maranhão,
__________________________, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor da reunião
encontra-se gravado, passando o arquivo de áudio a integrar o acervo documental.
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
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 13 de maio de 2015
Às quinze horas e vinte e sete minutos do dia treze de maio de dois mil e quinze, reuniu-se a 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, no Anexo II, Plenário 15 da Câmara dos Deputados. Estiveram presentes os Deputados Jorginho Mello – Presidente; Afonso Hamm e Helder Salomão – Vice-Presidentes; João Arruda – Relator; César Messias, Covatti Filho, João Paulo Papa, Luiz Carlos Busato, Paulão, Paulo Foletto, Rubens
Bueno e Walter Ihoshi – Titulares; Joaquim Passarinho, Jorge Côrte Real, Laercio Oliveira e Vicente Candido
– Suplentes. Compareceram também os Deputados Júlio Cesar e Weliton Prado, como não-membros. Deixaram de comparecer os Deputados Aelton Freitas, Afonso Motta, Alceu Moreira, Antonio Balhmann, Antonio
Carlos Mendes Thame, Assis Carvalho, Carlos Melles, Edmar Arruda, Jony Marcos, Junior Marreca, Lucas Vergilio, Luiz Carlos Hauly, Macedo, Renata Abreu e Rogério Rosso. Justificou a ausência o Deputado Afonso Motta. ABERTURA: Havendo número regimental, o Deputado Jorginho Mello, Presidente da Comissão, declarou
abertos os trabalhos e colocou em apreciação a ata da segunda reunião, realizada no dia quatorze de abril de
dois mil e quinze, cuja leitura foi dispensada a pedido do Deputado Joaquim Passarinho. Em votação, a ata foi
aprovada. EXPEDIENTE: O Presidente informou aos presentes que foram recebidos pela Secretaria da Comissão os seguintes expedientes: ofício nº 43, de 14/04/15, da Liderança do PEN, indicando o Deputado JUNIOR
MARRECA (PEN/MA) para integrar, como membro titular, esta Comissão Especial; ofício nº 290, de 15/04/15,
da Liderança do PT, indicando o Deputado VICENTE CANDIDO (PT/SP) para integrar, como membro suplente,
esta Comissão; ofício nº 632, de 23/04/15, da Liderança do PSDB, indicando o Deputado OTAVIO LEITE (PSDB/
RJ) para membro suplente da Comissão Especial; ofício nº 162, de 28/04/15, do Gabinete do Deputado JOÃO
PAULO PAPA, apresentando justificativa de ausência às reuniões desta Comissão no período de quinze de abril
a primeiro de maio. ORDEM DO DIA: O Presidente distribuiu aos membros da Comissão cópias do calendário
dos Seminários Regionais a serem realizados pela Comissão. Esclareceu que os três primeiros requerimentos
da pauta solicitavam realização de eventos em Estados que já estavam contemplados no calendário. Declarou estarem consignadas, portanto, as solicitações dos autores daqueles requerimentos, restando aprovado
o calendário proposto. Sendo assim, NÃO FORAM DELIBERADOS : o REQUERIMENTO Nº 12/15 – do Sr. Lucas Vergilio – que “requer a realização de Seminário desta Comissão em Goiânia – GO a fim de debater o PLP
nº 25/2007 e apensados”; o REQUERIMENTO Nº 14/15 – do Sr. Joaquim Passarinho - que “requer a realização
de Seminário desta Comissão Especial do Supersimples, em Belém – PA a fim de debater o PLP nº 25/2007 e
apensados”; e o REQUERIMENTO Nº 15/15 – d o Sr. João Paulo Papa – (PLP 25/2007) – que “requer a realização de Mesa Redonda no Estado de São Paulo para apresentação e discussão de diagnóstico local sobre o PLP
025/2007 e seus apensados”. O Presidente solicitou à secretaria da Comissão o envio do calendário dos Seminários Regionais a todos os seus membros. Fizeram uso da palavra para apresentar sugestões ao calendário de
Seminários Regionais os Deputados Paulão, João Arruda e João Paulo Papa. O Deputado Joaquim Passarinho
solicitou apoio do Relator para sugestão referente aos sublimites do Supersimples em seu Estado. O Relator,
Deputado João Arruda, sugeriu que, na próxima reunião da Comissão, fosse realizada uma apresentação do PLP
nº 25/2007 e seus apensados, visando esclarecimentos e debate sobre o seu teor, antes da apresentação do
parecer. O REQUERIMENTO Nº 13/15 – do Sr. Aelton Freitas – (PLP 25/2007) – que “requer realização de Audiência Pública no âmbito desta Comissão Especial, com a presença do Presidente da Federação de Comércio
de Minas Gerais, DR. Lázaro Luiz Gonzaga” NÃO FOI DELIBERADO. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
tratar, o Presidente convocou reunião para quarta-feira, dia vinte de maio de dois mil e quinze, às quatorze ho-
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ras e trinta minutos, e encerrou os trabalhos às quinze horas e quarenta e quatro minutos. E, para constar, eu
______________________, Vivianne de Santa Clara Ramos, lavrei a presente Ata, que após ser lida e aprovada,
será assinada pelo Presidente da Comissão, Deputado Jorginho Mello ______________________, e publicada
no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor desta reunião foi gravado, passando o arquivo de áudio
correspondente a integrar o acervo documental da Casa. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
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 Altineu Côrtes
PROJETO DE LEI Nº 7.902/14 – do Tribunal Superior do Trabalho – que “dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo e de cargos em comissão no Quadro de Pessoal do Tribunal Superior do Trabalho
e dá outras providências”.
Ao Deputado Bacelar
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 110/15 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 846/2014) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Ação e Desenvolvimento de Algodão de Jandaíra a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária no Município de Algodão de Jandaíra, Estado da Paraíba”.
Ao Deputado Betinho Gomes
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 31/15 – do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que
“acrescente-se o § 4º no Art. 236 da Constituição Federal que autoriza o advogado regularmente inscrito na
Ordem dos Advogados do Brasil possa realizar inventários, partilhas, separações consensuais e divórcios consensuais por escrito particular”.
Ao Deputado Chico Alencar
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 806/12 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 148/2012) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Artística de Cerquilho a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Cerquilho, Estado de São Paulo”.
Ao Deputado Francisco Floriano
PROJETO DE LEI Nº 4.293/12 – do Sr. Professor Victório Galli – que “dispõe sobre a regulamentação da
profissão de Teólogo”.
Ao Deputado José Fogaça
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 550/06 – do Sr. Jutahy Junior e outros – que “altera os
arts. 166, 167 e acrescenta o art. 169-A ao texto constitucional”. (Apensados: PEC 574/2006 e PEC 102/2007)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 17/15 – do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “altera a redação do Art. 243 da Constituição para dispor sobre o confisco e repatriação de recursos financeiros
remetidos de forma ilegal ao exterior por cidadãos brasileiros”.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 45/15 – do Sr. Osmar Bertoldi – que “acrescenta parágrafo
ao art. 212 da Constituição Federal, para dispor sobre a aplicação mínima de recursos para a educação especial”.
MENSAGEM Nº 211/15 – do Poder Executivo – (AV 257/2015) – que “submete à consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo Entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados
Unidos da América Relativo a Medidas de Segurança para a Proteção de Informações Militares Sigilosas, assinado
em Santa Cruz, Bolívia, em 21 de novembro de 2010 e Emenda, assinada em Brasília, em 9 de junho de 2015”.
Ao Deputado Juscelino Filho
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 112/15 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 922/2014) – que “aprova o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Cultural e
Rádio Comunitária de Juazeiro do Piauí – ADECORAJ a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Juazeiro do Piauí, Estado do Piauí”.
Ao Deputado Leonardo Picciani
RECURSO Nº 32/15 – do Sr. Efraim Filho – que “recorre, com base no art. 95, § 8º do Regimento Interno
da cãmara dos Deputados, da Decisão do Presidente na Questão de Ordem nº 79/2015”.
Ao Deputado Marco Tebaldi
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 109/15 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 796/2014) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Iraiense de Radiodifusão Comunitária a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Irai, Estado do Rio Grande do Sul”.
Ao Deputado Padre João
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 113/15 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 946/2014) – que “aprova o ato que renova a concessão outorgada à Televisão Independente
de São José do Rio Preto LTDA, para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, no Município de São
José do Rio Preto, Estado de São Paulo”.
À Deputada Renata Abreu
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 40/15 – da Sra. Brunny – que “altera o art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, para tornar inelegíveis os condenados por crimes contra a mulher e por crimes hediondos”.
Ao Deputado Ricardo Barros
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 111/15 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 881/2014) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária, Cultural e Desenvolvimento Social de Dois Lajeados – ACODL a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de Dois Lajeados, Estado do Rio Grande do Sul”.
Sala da Comissão, em 18 de junho de 2015
Arthur Lira
Presidente
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, a seguinte designação de relatoria:
Ao Deputado Alexandre Leite
PROJETO DE LEI Nº 1.601/15 – do Sr. Hélio Leite – que “determina que seja pontuado, para efeito do
exame de títulos em concursos públicos voltados para cargos relacionados à área de segurança pública no
âmbito da União, serviço militar obrigatório prestado nos termos do art. 143 da Constituição Federal, e dá outras providências”.
Sala da Comissão, em 18 de junho de 2015 – Deputado JOSÉ PRIANTE, Presidente.
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, as seguintes designações de relatoria:
Ao Deputado Ademir Camilo
PROJETO DE LEI Nº 5.016/13 – do Sr. Félix Mendonça Júnior – que “acrescenta dispositivo ao Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, que dispõe sobre os bens imóveis da União e dá outras providências”.
Ao Deputado Alexandre Baldy
PROJETO DE LEI Nº 4.995/13 – do Sr. Paulo Magalhães – que “acrescenta parágrafo ao art. 8º da Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações”. (Apensado: PL 5782/2013)
PROJETO DE LEI Nº 1.334/15 – da Sra. Carmen Zanotto – que “acrescenta inciso ao art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, para dispor sobre a concessão de adicional de periculosidade aos trabalhadores expostos a radiações ionizantes ou substâncias radioativas”.
PROJETO DE LEI Nº 1.782/15 – do Sr. Diego Andrade – que “altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, que aprova a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, para dispor sobre as férias anuais das pessoas
com mais de 60 (sessenta) anos de idade”.
Ao Deputado Aureo
PROJETO DE LEI Nº 1.232/15 – do Sr. Lucio Mosquini – que “dispõe sobre a cobrança de taxa pela realização de vistorias e inspeções por órgãos e entidades da administração pública federal”.
PROJETO DE LEI Nº 1.473/15 – do Sr. Jhc – que “altera a redação do Art. 2º da Lei nº 12.468, de 26 de
agosto de 2011, alargando as atividades privativas dos profissionais taxistas”.
PROJETO DE LEI Nº 1.761/15 – do Tribunal Superior Eleitoral – que “cria cargos em comissão no quadro
de pessoal do Tribunal Superior Eleitoral”.
Ao Deputado Bebeto
PROJETO DE LEI Nº 1.278/15 – do Sr. Rodrigo Martins – que “altera a Lei nº. 8.935/1994, que regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal, para dispor sobre o funcionamento de cartórios”.
Ao Deputado Benjamin Maranhão
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PROJETO DE LEI Nº 1.491/99 – do Poder Executivo – que “dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Correios, do seu órgão regulador, e dá outras providências”.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 254/13 – do Sr. Guilherme Campos – que “dispõe acerca do uso
do Cartão Benefício, como meio de pagamento”. (Apensado: PLP 442/2014)
PROJETO DE LEI Nº 1.231/15 – do Sr. Vicentinho Júnior – que “altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, para incluir mecanismos de facilitação da contratação de pessoas com deficiência na iniciativa privada e
medidas de compensação a serem adotadas quando a cota mínima não puder ser alcançada por razões alheias
à vontade do empregador”
PROJETO DE LEI Nº 1.306/15 – do Sr. Jarbas Vasconcelos – que “estabelece que a ocupação das diretorias financeiras de empresas públicas e sociedades de economia mista federais é reservada a empregados das
respectivas carreiras”.
PROJETO DE LEI Nº 1.566/15 – do Sr. Irajá Abreu – que “dispõe sobre o cadastro nacional do registro
comercial, e dá outras providências”.
PROJETO DE LEI Nº 1.700/15 – do Sr. Lucas Vergilio – que “altera e revoga dispositivos da Lei nº 4.594,
de 29 de dezembro de 1964, que “Regula a profissão do corretor de seguros””.
Ao Deputado Cabo Sabino
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”.
Ao Deputado Daniel Almeida
PROJETO DE LEI Nº 4.670/09 – do Sr. Bonifácio de Andrada – que “acrescenta dispositivos à Lei nº 9.784,
de 29 de janeiro de 1999”.
PROJETO DE LEI Nº 1.579/15 – do Sr. André Figueiredo – que “regulamenta o artigo 239, §4º da Constituição Federal de 1988, ao criar critério suplementar de financiamento do seguro-desemprego a partir da
cobrança de percentual adicional sobre alíquota de contribuição para o Programa de Integração Social (PIS),
criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PASEP), criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, dos sujeitos passivos cujos índices de rotatividade da força de trabalho supere o índice médio da rotatividade do respectivo
setor econômico na Unidade da Federação”.
Ao Deputado Daniel Vilela
PROJETO DE LEI Nº 6.395/13 – do Sr. Fabio Reis – que “altera o art. 7º-A da Lei nº 8.987 de 13 de fevereiro
de 1995, acrescido pela Lei nº 9.791 de 24 de março de 1999 para incluir as concessionárias e permissionárias da
União e dos Municípios dentre os obrigados a oferecer ao consumidor e ao usuário, dentro do mês de vencimento, o mínimo de seis datas opcionais para escolha do vencimento de seus débitos”. (Apensado: PL 6874/2013)
PROJETO DE LEI Nº 1.324/15 – do Sr. Carlos Henrique Gaguim – que “modifica a Lei nº 9.492, de 10 de
setembro de 1997, para excluir as certidões de dívida ativa decorrentes de lançamentos de IPVA e IPTU do rol
de títulos sujeitos a protesto”.
PROJETO DE LEI Nº 1.563/15 – do Sr. Veneziano Vital do Rêgo – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”, para dispor sobre concursos públicos para provimento de cargo de docente de instituição pública de educação superior”.
À Deputada Erika Kokay
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 87/15 – da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC 386/2014) – que “aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República de Gana sobre o Exercício de Atividade Remunerada por Parte de Dependentes do
Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e Técnico de Missões Diplomáticas e Consulares, celebrado em Brasília, em 29 de julho de 2013”.
Ao Deputado Fábio Mitidieri
PROJETO DE LEI Nº 5.784/13 – do Sr. Carlos Bezerra – que “altera os arts. 29, 52, 53 e 54 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1943, a fim de estabelecer novas regras
sobre a Carteira de Trabalho e Previdência Social”.
PROJETO DE LEI Nº 7.792/14 – do Sr. João Rodrigues – que “altera o Inciso I do Art. 2º da Lei 12.023, de
27 de agosto de 2009”.
PROJETO DE LEI Nº 1.242/15 – do Sr. Deley – que “altera a redação do art. 56 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e
contratos da Administração Pública e dá outras providências”.
À Deputada Flávia Morais
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PROJETO DE LEI Nº 1.015/15 – do Sr. Dr. Jorge Silva – que “altera a Lei nº 4.119, de 27 de agosto de 1962,
que “Dispõe sobre os cursos de formação em psicologia e regulamenta a profissão de psicólogo”, para fixar o
piso salarial da categoria”.
PROJETO DE LEI Nº 1.580/15 – do Sr. Laudivio Carvalho – que “concede às doadoras de leite materno
isenção de pagamento de taxa de inscrição em concurso para provimento de cargo ou emprego na administração pública federal”.
Ao Deputado Genecias Noronha
PROJETO DE LEI Nº 1.464/15 – do Sr. Augusto Carvalho – que “acrescenta parágrafo ao art. 327 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, para tornar inafiançáveis os crimes dolosos
praticados por funcionário público contra a administração em geral”.
À Deputada Geovania de Sá
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)
PROJETO DE LEI Nº 711/15 – do Sr. Alan Rick – que “cria a Subseção XIII, da Seção V, do Capítulo II, do
Título III, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, altera os arts. 18, 25, 29, 39, 40 e 124 da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, e acrescenta o inciso X ao art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, para assegurar o
direito do segurado ao auxílio-doença de dependente menor, concedido pelo Regime Geral de Previdência”
À Deputada Gorete Pereira
PROJETO DE LEI Nº 5.755/13 – do Sr. Danrlei de Deus Hinterholz – que “dispõe sobre a jornada, condições de trabalho e piso salarial dos biólogos e dá outras providências”.
PROJETO DE LEI Nº 1.751/15 – do Sr. Eduardo Cury – que “cria obrigação aos Conselhos Fiscal e de Administração das empresas públicas ou sociedades de economia mista, bem como suas subsidiárias, controladas
e coligadas, da Administração Pública Federal”.
Ao Deputado Jorge Côrte Real
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 69/15 – do Sr. Bruno Araújo – que “dispõe sobre a aposentadoria compulsória do servidor público, aos setenta e cinco anos de idade, regulamentando o inciso II, do § 1º, do
art. 40, da Constituição federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 88, de 2015”. (Apensados: PLP 71/2015
(Apensado: PLP 97/2015), PLP 74/2015, PLP 75/2015, PLP 76/2015 e PLP 83/2015)
À Deputada Jozi Rocha
PROJETO DE LEI Nº 7.614/14 – do Sr. Valmir Assunção – que “veda o acesso ao serviço público, bem
como prestar serviços ou participar de licitações, à pessoa que tenha praticado crime nos termos da Lei nº
11.340, de 7 de agosto de 2006”.
PROJETO DE LEI Nº 7.806/14 – do Sr. Amauri Teixeira – que “regulamenta a profissão de costureira em
todo o território nacional e dá outras providencias”. (Apensado: PL 8053/2014)
Ao Deputado Laercio Oliveira
PROJETO DE LEI Nº 3.483/12 – do Sr. Miriquinho Batista – que “dispõe sobre a criação do Serviço Social de Aquicultura e Pesca (SESAP) e do Serviço Nacional de Aprendizagem de Aquicultura e Pesca (SENAP)”.
(Apensado: PL 6005/2013)
PROJETO DE LEI Nº 1.715/15 – do Sr. Reginaldo Lopes – que “altera o §1 E § 2 do Art. 39 do Decreto
6.017 de 17 de janeiro de 2007 que Regulamenta a Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos”.
Ao Deputado Laerte Bessa
PROJETO DE LEI Nº 1.512/15 – do Sr. Uldurico Junior – que “acrescenta parágrafo único ao art. 470 da
CLT para obrigar o empregador a arcar com as despesas de retorno do trabalhador transferido em caso de necessidade de serviço”.
Ao Deputado Lelo Coimbra
PROJETO DE LEI Nº 488/11 – do Senado Federal – Neuto De Conto – (PLS 580/2007) – que “altera a Lei
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a manutenção da
condição de segurado especial, e dá outras providências”. (Apensado: PL 4494/2012)
Ao Deputado Lucas Vergilio
PROJETO DE LEI Nº 6.303/09 – do Sr. Zequinha Marinho – que “dispõe sobre o livre exercício da profissão de músico”. (Apensados: PL 6930/2010 e PL 743/2011)
PROJETO DE LEI Nº 1.440/15 – do Sr. Jose Stédile – que “autoriza a cobrança pelos Municípios da utilização de vias públicas por concessionárias de serviço público com a instalação de infraestrutura e determina
a repartição da receita da cobrança pela outorga de direito de uso de recursos hídricos”.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 84/15 – dos Srs. Maria do Rosário e Chico D’Angelo – que “altera
disposições das Leis Complementares 108 e 109, de 29 de maio de 2001, sobre o Regime de Previdência Complementar”.
PROJETO DE LEI Nº 1.658/15 – do Sr. Luiz Lauro Filho – que “assegura aos Municípios, a atualização dos
valores repassados para a execução de programas federais”.
PROJETO DE LEI Nº 1.707/15 – do Sr. Daniel Vilela – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do Sudoeste Goiano – UFSOG, com sede na cidade de Jataí, Estado de Goiás, mediante desmembramento do campus avançado da Universidade Federal de Goiás situado nesse município”.
PROJETO DE LEI Nº 1.708/15 – do Sr. Daniel Vilela – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do Sudeste Goiano – UFSEG -, com sede no Município de Catalão, Estado de Goiás, por desmembramento do campus avançado da Universidade Federal de Goiás – UFG -, situado nesse município”.
Ao Deputado Luiz Carlos Ramos
PROJETO DE LEI Nº 1.188/15 – do Sr. Laudivio Carvalho – que “acrescenta §§ 5º e 6º ao art. 40 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, para determinar que os editais de licitação contenham a cláusula disciplinada
pelos referidos dispositivos, e dá outras providências”.
Ao Deputado Nelson Marchezan Junior
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 77/15 – do Sr. João Gualberto – que “estabelece a vedação de
que os municípios realizem pagamentos de contribuições a entidades representativas por meio da vinculação
da parcela do Fundo de Participação dos Municípios que lhes cabe”.
Ao Deputado Paulo Pereira da Silva
PROJETO DE LEI Nº 1.479/15 – do Sr. João Gualberto – que “dispõe sobre a recomposição do salário mínimo em razão da revisão do crescimento da economiga pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE”.
Ao Deputado Ricardo Barros
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 73/15 – do Sr. Simão Sessim – que “altera a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000), para prever a observância da qualidade dos
serviços públicos prestados pelo Estado brasileiro”.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 94/15 – do Sr. Cícero Almeida – que “dispõe sobre transparência
das contas públicas prevista no Artigo 49 da Lei Complementar n°101 de 04 de maio de 2000”.
Ao Deputado Ronaldo Lessa
PROJETO DE LEI Nº 1.511/15 – do Sr. Uldurico Junior – que “acrescenta o inciso IX ao art. 200 do Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, com o fito de atrubuir medida especial de proteção ao trabalho realizado
em arquivos, bibliotecas, museus e centros de documentação e memória”.
Ao Deputado Roney Nemer
PROJETO DE LEI Nº 1.626/15 – do Sr. Alberto Fraga – que “altera a Lei nº 10.486 de 04 de julho de 2002,
permitindo que os Policiais e Bombeiros Militares do Distrito Federal, sejam reformados com proventos do
posto ou graduação imediato”.
PROJETO DE LEI Nº 1.647/15 – do Sr. Subtenente Gonzaga – que “acresce parágrafo único ao artigo
32 da Lei nº 7.479, de 02 de junho de 1986, que dispõe sobre o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal”.
Ao Deputado Silvio Costa
PROJETO DE LEI Nº 8.168/14 – da Sra. Gorete Pereira – que “acrescenta os arts. 77-A e 86-A à Lei nº 7.210,
de 11 de julho de 1984, que “Institui a Lei de Execução Penal”, e dá outras providências”.
PROJETO DE LEI Nº 1.856/15 – do Sr. Adalberto Cavalcanti – que “cria o Piso Salarial Nacional para Vaqueiros”.
Ao Deputado Vicentinho
PROJETO DE LEI Nº 1.872/11 – do Senado Federal – Marisa Serrano – (PLS 527/2009) – que “institui o
Prêmio Brasil de Incentivo à Pesquisa e à Aplicação de Conhecimentos e de Tecnologia para o Desenvolvimento Humano (Prêmio Brasil)”.
PROJETO DE LEI Nº 2.221/11 – do Senado Federal – Ana Amélia – (PLS 134/2011) – que “acrescenta §
5º ao art. 60 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que “dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência
Social e dá outras providências”, para estabelecer a vedação de alta programada durante o período de concessão do auxílio-doença”. (Apensados: PL 4845/2012, PL 5054/2013, PL 5197/2013 e PL 5975/2013)
PROJETO DE LEI Nº 1.497/15 – do Sr. Veneziano Vital do Rêgo – que “altera o art. 1º da Lei nº 9.637, de
15 de maio de 1998, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais”
PROJETO DE LEI Nº 1.520/15 – do Sr. Roberto Sales – que “dispõe sobre o tratamento diferenciado de
mesários eleitorais em concursos públicos e processos seletivos”.
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Sala da Comissão, 18 de junho de 2015– Benjamin Maranhão, Presidente
PARECERES
DESPACHO DO PRESIDENTE
PUBLICAÇÃO DE PARECER DE COMISSÃO
PEC 15-A/2015 CCJC
PL 2608-C/2007 CCJC
PL 615-B/2011 CCJC
PL 6969-A/2013 CAPADR
PL 7083-A/2014 CAPADR
PL 7889-C/2014 CCJC
PL 7903-B/2014 CCJC
PDC 1500-A/2009 CCJC
PDC 1907-A/2009 CCJC
PDC 1606-A/2014 CCJC
PDC 1650-A/2014 CCJC
PRESIDÊNCIA/SGM
Publique-se.
Em 18-06-15 Eduardo Cunha, Presidente
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 15-A, DE 2015
(Da Sra. Raquel Muniz e outros)
Insere parágrafo único no art. 193; inciso IX, no art. 206 e art. 212-A, todos na Constituição
Federal, de forma a tornar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb instrumento permanente de financiamento da educação básica pública, incluir o planejamento na ordem social e inserir novo
princípio no rol daqueles com base nos quais a educação será ministrada, e revoga o art. 60
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela admissibilidade (relator: DEP. VENEZIANO VITAL DO RÊGO).
DESPACHO: À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
I – RELATÓRIO
A proposta de emenda à Constituição em exame objetiva revogar o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e inserir dispositivos aos arts. 193, 206 e 212 da Constituição Federal, a fim de tornar o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
– FUNDEB instrumento permanente de financiamento da educação básica pública.
Na Justificação, os Autores defendem a proposição enfatizando que “torna-se cada vez mais urgente a
continuidade do FUNDEB com a aproximação do prazo do final previsto para sua vigência (2020), nos termos
atualmente estabelecidos no art. 60 do ADCT”. Neste caso, conforme aludem os Autores, haveria duas possibilidades: ou seria intentada a prorrogação do FUNDEB, ou se transformaria este instrumento em mecanismo
permanente, inserindo-o no corpo permanente da Constituição Federal. A opção foi por uma solução definitiva.
É o relatório.
II – VOTO DO RELATOR
Nos termos do art. 32, IV, b, c/c art. 202 do Regimento Interno, cumpre a esta Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania se pronunciar tão somente quanto à admissibilidade da matéria.
Quanto à admissibilidade formal, constata-se que a proposição foi legitimamente apresentada e o número de subscrições são suficientes, conforme atesta a Secretaria-Geral da Mesa. De outra parte, não há qualquer
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óbice circunstancial que impeça a regular tramitação da proposição, de vez que o País encontra-se em plena normalidade político institucional, não estando em vigor intervenção federal, estado de defesa, ou estado de sítio.
De igual sorte, a admissibilidade material não aponta qualquer impedimento ao curso da matéria, pois
não há ameaça ao núcleo imutável consagrado no § 4º do art. 60 da Constituição Federal, ou seja, não há tendência para abolição da forma federativa do Estado, do voto direto, secreto, universal e periódico, da separação
dos Poderes ou dos direitos e garantias individuais.
Pelas precedentes razões, manifesto meu voto pela admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de 2015.
Sala da Comissão, em 26 de maio de 2015.– Deputado Veneziano Vital Do Rêgo, Relator.
III – PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela
admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição nº 15/2015, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Veneziano Vital do Rêgo.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Arthur Lira – Presidente, Aguinaldo Ribeiro e Veneziano Vital do Rêgo – Vice-Presidentes, Alceu Moreira, Altineu Côrtes, André Fufuca, Andre Moura, Antonio Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Bacelar, Betinho Gomes,
Bonifácio de Andrada, Bruno Covas, Capitão Augusto, Chico Alencar, Covatti Filho, Cristiane Brasil, Danilo Forte, Décio Lima, Esperidião Amin, Evandro Gussi, Fausto Pinato, Felipe Maia, Giovani Cherini, Hiran Gonçalves,
Indio da Costa, Jhc, João Campos, Jorginho Mello, José Carlos Aleluia, José Fogaça, Juscelino Filho, Jutahy Junior, Luciano Ducci, Luiz Couto, Marcelo Aro, Marco Tebaldi, Marcos Rogério, Paes Landim, Pastor Eurico, Paulo
Magalhães, Paulo Teixeira, Pr. Marco Feliciano, Rodrigo Pacheco, Ronaldo Fonseca, Rossoni, Sergio Souza, Tadeu Alencar, Valmir Prascidelli, Wadih Damous, Daniel Almeida, Delegado Éder Mauro, Félix Mendonça Júnior,
Glauber Braga, Gonzaga Patriota, João Carlos Bacelar, Lincoln Portela, Marx Beltrão, Odorico Monteiro, Professor
Victório Galli, Valtenir Pereira, Vitor Valim e Wellington Roberto.
Sala da Comissão, 16 de junho de 2015. – Deputado Arthur Lira ,Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 2.608-C, DE 2007
(Do Sr. Pepe Vargas)
Acrescenta parágrafo ao art. 14 da Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984, que trata da Execução
Penal; tendo parecer: da Comissão de Seguridade Social e Família, pela aprovação deste e pela
rejeição dos de nºs 2.639/07, 2.657/07, 3.110/08, 3.501/08 e 4.822/09, apensados (relator: DEP.
HENRIQUE AFONSO); da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, pela
rejeição deste e dos de nºs 2.639/07, 2.657/07, 3.110/08, 3.501/08 e 4.822/09, apensados (relator: DEP. DOMINGOS DUTRA); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, com
Substitutivo; e pela constitucionalidade, injuridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição dos de nºs 2639/07, 2657/07, 3110/08, 3501/08, 4822/09, 6663/09, 2744/11, 5299/13,
1157/11 e 3110/12, apensados (relator: DEP. HIRAN GONÇALVES).
PUBLICAÇÃO DO PARECER DACOMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
I – RELATÓRIO
O Projeto de Lei nº 2.608, de 2007, busca assegurar a transferência de detentas grávidas para unidade
hospitalar apropriada, quatro semanas antes do parto, bem como assegurar, no retorno, acomodação da mãe
com o recém-nascido em cela especial, destinada a mães em período de aleitamento materno, até que o filho
alcance o sexto mês de idade.
Consta da Justificativa de tal Projeto de Lei que as regras mínimas para o tratamento do preso da Assembleia Geral da ONU, constantes da Resolução n.º 2.858, de 20 de fevereiro de 1971, e repisadas na Resolução
n.º 3.218, de 6 de novembro de 1974, “procuram caminhos férteis para o aprimoramento humano do preso, em
condições de fortalecer o alicerce da reconstrução pessoal para merecer o respeito e a confiança dos cidadãos no
convívio social, preservando o interesse coletivo de segurança ante o resguardo das garantias e dos direitos individuais”. Ademais, assere-se que “as regras mínimas preveem também uma série de cuidados com gestantes e parturientes presas, prevendo a existência de instalações especiais dotadas de material obstétrico nos presídios, para
tratamento das presas grávidas”.
Foram apensadas à proposição principal os seguintes projetos de lei:
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1) PL 2.639, de 2007 – garante “acompanhamento médico à presa, principalmente no pré-natal, no pós-parto, extensivo ao recém-nascido, e no pós-climatério”. Agrega, também, a obrigatoriedade de creche instalada
em compartimento autônomo e com pessoal qualificado, além da seção para gestante e parturiente;
2) PL 2.657, de 2007 – garante às mães detentas o direito de permanecerem com os filhos em sua companhia no período de amamentação, estipulado em um ano;
3) PL 3.110, de 2008 – garante às mães presidiárias o direito de permanecerem com seus filhos durante o período de amamentação, determinando ainda que os estabelecimentos penais destinados às mulheres
serão dotados de área reservada com berçário, na qual poderão permanecer com seus filhos do nascimento
até o 6.º mês de vida;
4) PL 3.501, de 2008 – determina que os estabelecimentos penais destinados a mulheres sejam dotados
de berçário e instalações adequadas, onde as mulheres encarceradas possam amamentar e prestar assistência
a seus filhos até completarem um ano de idade;
5) PL 4.822, de 2009 – assegura à presa gestante a transferência à unidade hospitalar para atendimento
apropriado, no prazo de quatro semanas antes do parto;
6) PL 6.663, de 2009 – cria a “Política de Saúde da Mulher Detenta”, que visa promover a atenção integral
à saúde da população prisional feminina;
7) PL 1.157, de 2011 – semelhante ao anterior, cria a “Política Nacional de Saúde da Mulher Detenta”;
8) PL 2.744, de 2011 – proíbe o uso de instrumento de contenção em presa durante o trabalho de parto
e imediatamente após o nascimento;
9) PL 3.110, de 2012 – proíbe o uso de algemas em mulheres antes, durante e depois do parto;
10) PL 5.299, de 2013 – estipula a obrigatoriedade de os estabelecimentos penais destinados a mulheres serem dotados de berçários onde as condenadas possam cuidar de seus filhos e amamentá-los até os 2
anos de idade, além da obrigatoriedade de seção para gestante e parturiente, bem como creche para crianças
maiores de 2 (dois) anos e menores de 7 (sete) anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja
responsável esteja presa.
De saída, distribuídos à Comissão de Seguridade Social e Família, foi exarado parecer pela aprovação
do Projeto de Lei n.º 2.608/2007 e pela rejeição dos Projetos de Lei de nos 2.639/2007, 2.657/2007, 3.110/2008,
3.501/2008 e 4.822/2009. Contudo, à exceção dos PLs 6.663/2009, 1.157/2011, 3.110/2012 e 5.299/2013, cujas
tramitações ficaram restritas a esta Comissão, todos foram rejeitados na Comissão de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado, sendo a razão da rejeição a aprovação do PL nº 335, de 1995, que resultou na
edição da Lei nº 11.942, de 28 de maio de 2009.
É o relatório.
II – VOTO DO RELATOR
Todos os projetos de lei em foco são formal e materialmente constitucionais, porquanto a competência
para legislar é da União, a iniciativa não é privativa de Poder diverso e preservados estão os cânones da Lei
Maior. Todavia, na esteira do quanto assinalado pelo Deputado Domingos Dutra, Relator na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, dentre os projetos em tela, muitos dos aspectos propugnados
foram disciplinados pela Lei n.º 11.942, de 28 de maio de 2009, razão pela qual devem ser rejeitadas no mérito.
De ver-se que todas as proposições em liça preocupam-se com a saúde da mulher encarcerada, com especial ênfase para a gestante e a lactante.
Nesse cenário, verdadeiramente, a Lei nº 11.942, de 28 de maio de 2009, veio dar cobertura normativa
para o hiato existente, litteris:
Art. 1o O art. 14 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3o:
“Art. 14......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 3o Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido.” (NR)
Art. 2o O § 2o do art. 83 e o art. 89 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984, passam a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 83......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 2o Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas
possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 6 (seis) meses de idade.” (NR)
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“Art. 89. Além dos requisitos referidos no art. 88, a penitenciária de mulheres será dotada de seção
para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de 6 (seis) meses e menores
de 7 (sete) anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável estiver presa.
Parágrafo único. São requisitos básicos da seção e da creche referidas neste artigo:
I – atendimento por pessoal qualificado, de acordo com as diretrizes adotadas pela legislação educacional e em unidades autônomas; e
II – horário de funcionamento que garanta a melhor assistência à criança e à sua responsável.” (NR)
Art. 3o Para o cumprimento do que dispõe esta Lei, deverão ser observadas as normas de finanças públicas aplicáveis.
Nos Projetos de Lei nº 2.657, de 2007, nº 3.501, de 2008, e nº 5.299, de 2013, há previsão mais elastecida
do período para permanência da mãe com o filho, de um a dois anos. Contudo, do debate havido nesta Casa
do Povo, que, recentemente, culminou com a promulgação da Lei nº 11.942, de 28 de maio de 2009, destinou-se, suficientemente, instalações adequadas para que a mãe amamente por até seis meses, sem prejuízo de
creche para abrigar crianças maiores de 6 (seis) meses e menores de 7 (sete) anos, com a finalidade de assistir
a criança desamparada cuja responsável estiver presa.
Assim, tendo-se atendido à demanda social, em dimensão tida como adequada para equacionar os elevados interesses em jogo, não se deve, no ponto, promover-se mais alterações legislativa.
Em igual medida, mostra-se inviável a pretendida modificação legal, concernente à questão da utilização
das algemas em presa durante o trabalho de parto e imediatamente após o nascimento.
O óbice decorre da natureza de tal disciplina, muito mais casuística, incompatível, pois, com o caráter
geral ínsito à estrutura da lei.
Tanto assim é que, do teor da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, observa-se que a matéria deve ser
tratada por meio de decreto, verbis:
Art. 199. O emprego de algemas será disciplinado por decreto federal.
Outra não foi a razão que levou o Governador do Estado de São Paulo, no exercício da competência concorrente para tratar de Direito Penitenciário, a editar o Decreto nº 57.783, de 10 de fevereiro de 2012, versando
o tema em questão.
Não bastasse, do tratamento de inúmeros casos, cada um ao seu feitio, o Supremo Tribunal Federal editou
verbete de Súmula Vinculante, a determinar que a utilização de algemas dependerá sempre de ato motivado da
autoridade:
Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade
física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob
pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão
ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.1Ante o exposto, nos termos do artigo 32, IV, a e d, do Regimento Interno, voto pela admissibilidade quanto
à constitucionalidade da matéria, pois não atenta contra quaisquer princípios esposados por nossa Carta Magna.
No tocante à técnica legislativa, também não há reparos a serem feitos, de vez que os textos respeitam
as normas de elaboração legislativa preconizadas pelas Leis Complementares nº. 95/1998 e 107/2001.
O caso em tela trata ainda, de matéria parcialmente injurídica, uma vez que o pretendido pelo nobre
autor encontra-se disciplinado na Lei nº 11.942, de 28 de maio de 2009, já sancionada.
Entretanto, em discussão nessa Comissão, concluímos que é necessária a acomodação da mãe juntamente com o recém-nascido em cela especial, destinada à mães em período de aleitamento materno, até que
o filho alcance o sexto mês de idade.
Pelas precedentes razões, manifesto meu voto pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa, e quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.608/07, na forma do substitutivo em anexo.
Em consequência, rejeitamos os apensos Projetos de Lei nos 2.639 e 2.657, de 2007; nos 3.110 e 3.501, de
2008; nos 4.822 e 6.663, de 2009; nos 1.157 e 2.744, de 2011; nos 3.110, de 2012; e nº 5.299, de 2013.
Sala da Comissão, de de 2015.–Deputado Hiran Gonçalves ,Relator
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 2.608, DE 2007
Acrescenta parágrafo ao art. 14 da Lei 7.210 de 11 de julho de 1984, que trata da Execução Penal.
1 STF, Enunciado nº 11 da Súmula Vinculante, DJe nº 157 de 22/08/2008, p. 1.

482

Sexta-feira 19

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Junho de 2015

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei n. 7.210 de 11 de julho de 1984, que trata da Lei de Execuções Penais.
Art. 2º O art. 14 da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, LEP, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo § 4º:
“§ 4º Ao retornar para a casa prisional, a mãe com o recém nascido deverá ser acomodada em cela
especial destinada às mães em período de aleitamento materno, devendo permanecer no local, no
mínimo, até que o filho alcance o sexto mês de idade.” (NR)
Art. 3º. Esta lei entra em vigor sessenta dias após a sua aprovação.
Sala da Comissão, em de de 2015.– Deputado Hiran Gonçalves, Relator
COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO
I – RELATÓRIO
O Projeto de Lei n.º 2.608, de 2007, busca assegurar a transferência de detentas grávidas para unidade
hospitalar apropriada, quatro semanas antes do parto, bem como assegurar, no retorno, acomodação da mãe
com o recém-nascido em cela especial, destinada a mães em período de aleitamento materno, até que o filho
alcance o sexto mês de idade.
Consta da Justificativa de tal Projeto de Lei que as regras mínimas para o tratamento do preso da Assembleia
Geral da ONU, constantes da Resolução n.º 2.858, de 20 de fevereiro de 1971, e repisadas na Resolução n.º 3.218,
de 6 de novembro de 1974, “procuram caminhos férteis para o aprimoramento humano do preso, em condições de
fortalecer o alicerce da reconstrução pessoal para merecer o respeito e a confiança dos cidadãos no convívio social, preservando o interesse coletivo de segurança ante o resguardo das garantias e dos direitos individuais”. Ademais, assere-se que “as regras mínimas preveem também uma série de cuidados com gestantes e parturientes presas, prevendo a
existência de instalações especiais dotadas de material obstétrico nos presídios, para tratamento das presas grávidas”.
Foram apensadas à proposição principal os seguintes projetos de lei:
1) PL 2.639, de 2007 – garante “acompanhamento médico à presa, principalmente no pré-natal, no pós-parto, extensivo ao recém-nascido, e no pós-climatério”. Agrega, também, a obrigatoriedade de creche instalada
em compartimento autônomo e com pessoal qualificado, além da seção para gestante e parturiente;
2) PL 2.657, de 2007 – garante às mães detentas o direito de permanecerem com os filhos em sua companhia no período de amamentação, estipulado em um ano;
3) PL 3.110, de 2008 – garante às mães presidiárias o direito de permanecerem com seus filhos durante o período de amamentação, determinando ainda que os estabelecimentos penais destinados às mulheres
serão dotados de área reservada com berçário, na qual poderão permanecer com seus filhos do nascimento
até o 6.º mês de vida;
4) PL 3.501, de 2008 – determina que os estabelecimentos penais destinados a mulheres sejam dotados
de berçário e instalações adequadas, onde as mulheres encarceradas possam amamentar e prestar assistência
a seus filhos até completarem um ano de idade;
5) PL 4.822, de 2009 – assegura à presa gestante a transferência à unidade hospitalar para atendimento
apropriado, no prazo de quatro semanas antes do parto;
6) PL 6.663, de 2009 – cria a “Política de Saúde da Mulher Detenta”, que visa promover a atenção integral
à saúde da população prisional feminina;
7) PL 1.157, de 2011 – semelhante ao anterior, cria a “Política Nacional de Saúde da Mulher Detenta”;
8) PL 2.744, de 2011 – proíbe o uso de instrumento de contenção em presa durante o trabalho de parto
e imediatamente após o nascimento;
9) PL 3.110, de 2012 – proíbe o uso de algemas em mulheres antes, durante e depois do parto;
10) PL 5.299, de 2013 – estipula a obrigatoriedade de os estabelecimentos penais destinados a mulheres serem dotados de berçários onde as condenadas possam cuidar de seus filhos e amamentá-los até os 2 anos de idade,
além da obrigatoriedade de seção para gestante e parturiente, bem como creche para crianças maiores de 2 (dois)
anos e menores de 7 (sete) anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável esteja presa.
De saída, distribuídos à Comissão de Seguridade Social e Família, foi exarado parecer pela aprovação
do Projeto de Lei n.º 2.608/2007 e pela rejeição dos Projetos de Lei de nos 2.639/2007, 2.657/2007, 3.110/2008,
3.501/2008 e 4.822/2009. Contudo, à exceção dos PLs 6.663/2009, 1.157/2011, 3.110/2012 e 5.299/2013, cujas
tramitações ficaram restritas a esta Comissão, todos foram rejeitados na Comissão de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado, sendo a razão da rejeição a aprovação do PL nº 335, de 1995, que resultou na
edição da Lei nº 11.942, de 28 de maio de 2009.
É o relatório.
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II – VOTO DO RELATOR
Todos os projetos de lei em foco são formal e materialmente constitucionais, porquanto a competência
para legislar é da União, a iniciativa não é privativa de Poder diverso e preservados estão os cânones da Lei
Maior. Todavia, na esteira do quanto assinalado pelo Deputado Domingos Dutra, Relator na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, dentre os projetos em tela, muitos dos aspectos propugnados
foram disciplinados pela Lei n.º 11.942, de 28 de maio de 2009, razão pela qual devem ser rejeitadas no mérito.
De ver-se que todas as proposições em liça preocupam-se com a saúde da mulher encarcerada, com especial ênfase para a gestante e a lactante.
Nesse cenário, verdadeiramente, a Lei nº 11.942, de 28 de maio de 2009, veio dar cobertura normativa
para o hiato existente, litteris:
Art. 1o O art. 14 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3o:
“Art. 14 .....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 3o Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido.” (NR)
Art. 2o O § 2o do art. 83 e o art. 89 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 83......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 2o Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas
possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 6 (seis) meses de idade.” (NR)
“Art. 89. Além dos requisitos referidos no art. 88, a penitenciária de mulheres será dotada de seção
para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de 6 (seis) meses e menores
de 7 (sete) anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável estiver presa.
Parágrafo único. São requisitos básicos da seção e da creche referidas neste artigo:
I – atendimento por pessoal qualificado, de acordo com as diretrizes adotadas pela legislação educacional e em unidades autônomas; e
II – horário de funcionamento que garanta a melhor assistência à criança e à sua responsável.” (NR)
Art. 3o Para o cumprimento do que dispõe esta Lei, deverão ser observadas as normas de finanças públicas aplicáveis.
Nos Projetos de Lei nº 2.657, de 2007, nº 3.501, de 2008, e nº 5.299, de 2013, há previsão mais elastecida
do período para permanência da mãe com o filho, de um a dois anos. Contudo, do debate havido nesta Casa
do Povo, que, recentemente, culminou com a promulgação da Lei nº 11.942, de 28 de maio de 2009, destinou-se, suficientemente, instalações adequadas para que a mãe amamente por até seis meses, sem prejuízo de
creche para abrigar crianças maiores de 6 (seis) meses e menores de 7 (sete) anos, com a finalidade de assistir
a criança desamparada cuja responsável estiver presa.
Assim, tendo-se atendido à demanda social, em dimensão tida como adequada para equacionar os elevados interesses em jogo, não se deve, no ponto, promover-se mais alterações legislativa.
Em igual medida, mostra-se inviável a pretendida modificação legal, concernente à questão da utilização
das algemas em presa durante o trabalho de parto e imediatamente após o nascimento.
O óbice decorre da natureza de tal disciplina, muito mais casuística, incompatível, pois, com o caráter
geral ínsito à estrutura da lei.
Tanto assim é que, do teor da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, observa-se que a matéria deve ser
tratada por meio de decreto, verbis:
Art. 199. O emprego de algemas será disciplinado por decreto federal.
Outra não foi a razão que levou o Governador do Estado de São Paulo, no exercício da competência concorrente para tratar de Direito Penitenciário, a editar o Decreto nº 57.783, de 10 de fevereiro de 2012, versando
o tema em questão.
Não bastasse, do tratamento de inúmeros casos, cada um ao seu feitio, o Supremo Tribunal Federal editou verbete de Súmula Vinculante, a determinar que a utilização de algemas dependerá sempre de ato motivado da autoridade:
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Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade
física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob
pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão
ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.1
Ante o exposto, nos termos do artigo 32, IV, a e d, do Regimento Interno, voto pela admissibilidade quanto
à constitucionalidade da matéria, pois não atenta contra quaisquer princípios esposados por nossa Carta Magna.
No tocante à técnica legislativa, também não há reparos a serem feitos, de vez que os textos respeitam
as normas de elaboração legislativa preconizadas pelas Leis Complementares nº. 95/1998 e 107/2001.
O caso em tela trata ainda, de matéria parcialmente injurídica, uma vez que o pretendido pelo nobre
autor encontra-se disciplinado na Lei nº 11.942, de 28 de maio de 2009, já sancionada.
Entretanto, em discussão nessa Comissão, concluímos que é necessária a acomodação da mãe juntamente
com o recém-nascido após o parto em cela especial, destinada às mães em período de aleitamento materno,
até que o filho alcance o sexto mês de idade.
Pelas precedentes razões, manifesto meu voto pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica
legislativa, e quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.608/07, na forma do substitutivo
em anexo.
Em consequência, voto pela constitucionalidade, injuridicidade, boa técnica legislativa, e no mérito, rejeitamos os apensos Projetos de Lei nos 2.639 e 2.657, de 2007; nos 3.110 e 3.501, de 2008; nos 4.822 e 6.663, de
2009; nos 1.157 e 2.744, de 2011; nos 3.110, de 2012; e nº 5.299, de 2013.
Sala da Comissão, de de 2015.– Deputado Hiran Gonçalves ,Relator
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 2.608, DE 2007
Acrescenta parágrafo ao art. 14 da Lei 7.210 de 11 de julho de 1984, que trata da Execução Penal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei n. 7.210 de 11 de julho de 1984, que trata da Lei de Execuções Penais.
Art. 2º O art. 14 da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, LEP, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo § 4º:
“§ 4º Ao retornar para a casa prisional, após o parto a mãe com o recém-nascido deverá ser acomodada em cela especial destinada às mães em período de aleitamento materno, devendo permanecer
no local, no mínimo, até que o filho alcance o sexto mês de idade.” (NR)
Art. 3º. Esta lei entra em vigor sessenta dias após a sua aprovação.
Sala da Comissão, em de de 2015.– Deputado Hiran Gonçalves,Relator
III – PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.608/2007,
com Substitutivo; e pela constitucionalidade, injuridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição
dos Projetos de Lei nºs 2.639/2007, 2.657/2007, 3.110/2008, 3.501/2008, 4.822/2009,6.663/2009, 2.744/2011,
5.299/2013, 1.157/2011 e 3.110/2012, apensados, nos termos do Parecer com Complementação de Voto do
Relator, Deputado Hiran Gonçalves, contra os votos dos Deputados Esperidião Amin e José Fogaça.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Arthur Lira – Presidente, Aguinaldo Ribeiro e Veneziano Vital
do Rêgo – Vice-Presidentes, Alceu Moreira, Altineu Côrtes, André Fufuca, Andre Moura, Antonio Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Bacelar, Betinho Gomes, Bonifácio de Andrada, Bruno Covas, Capitão Augusto, Chico Alencar,
Covatti Filho, Cristiane Brasil, Danilo Forte, Décio Lima, Esperidião Amin, Evandro Gussi, Fausto Pinato, Felipe
Maia, Giovani Cherini, Hiran Gonçalves, Indio da Costa, Jhc, João Campos, Jorginho Mello, José Carlos Aleluia,
José Fogaça, Juscelino Filho, Jutahy Junior, Luciano Ducci, Luiz Couto, Marcelo Aro, Marco Tebaldi, Marcos Rogério, Paes Landim, Pastor Eurico, Paulo Magalhães, Paulo Teixeira, Pr. Marco Feliciano, Rodrigo Pacheco, Ronaldo
Fonseca, Rossoni, Sergio Souza, Tadeu Alencar, Valmir Prascidelli, Wadih Damous, Daniel Almeida, Delegado
Éder Mauro, Félix Mendonça Júnior, Glauber Braga, Gonzaga Patriota, João Carlos Bacelar, Lincoln Portela, Marx
Beltrão, Odorico Monteiro, Professor Victório Galli, Valtenir Pereira, Vitor Valim e Wellington Roberto.
Sala da Comissão, em 16 de junho de 2015. – Deputado Arthur Lira ,Presidente
1 STF, Enunciado nº 11 da Súmula Vinculante, DJe nº 157 de 22/08/2008, p. 1.
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SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA CCJC AO PROJETO DE LEI Nº 2.608, DE 2007
Acrescenta parágrafo ao art. 14 da Lei 7.210 de 11 de julho de 1984, que trata da Execução Penal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei n. 7.210 de 11 de julho de 1984, que trata da Lei de Execuções Penais.
Art. 2º O art. 14 da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, LEP, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo § 4º:
“§ 4º Ao retornar para a casa prisional, após o parto a mãe com o recém-nascido deverá ser acomodada em cela especial destinada às mães em período de aleitamento materno, devendo permanecer
no local, no mínimo, até que o filho alcance o sexto mês de idade.” (NR)
Art. 3.º. Esta lei entra em vigor sessenta dias após a sua aprovação.
Sala da Comissão, 16 de junho de 2015.– Deputado ARTHUR LIRA, Presidente
PROJETO DE LEI Nº 615-B, DE 2011
(Do Sr. Marco Tebaldi)
Confere à Cidade de Joinville, no Estado de Santa Catarina, o título de “Capital Nacional da
Dança”; tendo parecer: da Comissão de Cultura, pela aprovação (relator: DEP. DOMINGOS SÁVIO); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa (relator: DEP. ESPERIDIÃO AMIN).
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
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
I – RELATÓRIO
O projeto de lei em epígrafe confere à cidade de Joinville o título de Capital Nacional da Dança.
Ao justificar a proposição, seu ilustre autor, Deputado Marco Tebalbi, lembra que a cidade de Joinville é o “Município mais populoso de Santa Catarina”, e também – continua o Deputado Tebaldi – “é
o polo econômico e tecnológico do estado tendo um grande parque industrial que conta com as
maiores empresas no ramo metal-mecânico do Brasil.”
A cidade possui um dos mais altos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) entre os Municípios brasileiros.
O título de Cidade da Dança – pode-se ler na justificação do projeto – foi indiscutivelmente, conquistado por Joinville, sendo reconhecido e veiculado pela mídia nacional. O Festival de Dança de Joinville acontece
anualmente e é considerado pelo Guiness Book, desde 2005, o maior festival de dança do mundo, além de ser
o mais amplo painel da dança no Brasil.
“Além do cotidiano de trabalho da cidade, Joinville transforma-se todo mês de julho, no cenário da dança
nacional. Cerca de 5 mil bailarinos de todo o país e do exterior chegam à cidade para participar do Festival
de Dança de Joinville, considerado o maior do mundo em número de participantes, segundo o também
Guiness Book. Eles sobem aos palcos para proporcionar mais de 220 horas de espetáculos, a maior parte
deles gratuitos, nas praças, fábricas, hospitais e nos bairros da cidade. A ampla e eclética programação
artística e didática mobiliza Joinville e Santa Catarina, durante onze dias, atraindo visitantes de diferentes origens, idades e estilos, mas com um ponto em comum o amor pela dança.”
O Deputado Marco Tebaldi salienta, por fim, que o reconhecimento de que Joinville é a capital nacional
da dança, em muito valorizará esta bela construção do povo joinvillense e desta cidade no cenário nacional.
A Comissão de Cultura, secundando ali o parecer do relator da matéria naquele Colegiado, o ilustre Deputado Onofre Santo Agostini, manifestou-se unanimemente pela aprovação do projeto. O relator salientou
a grandeza do evento de dança em Joinville, e ainda assinalou que o Instituto Festival de Dança de Joinville,
que organiza o evento, recebeu o diploma, conferido pela Presidente da República, Senhora Dilma Rousseff,
por sua admissão à ordem do Mérito Cultural.
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Noto que, além das matérias autuadas no procedimento, informalmente juntaram-se diversas reportagens
do jornal joinvillense “A Notícia”, em que se cobre ou se comenta o bem-sucedido Festival de Dança da cidade.
Nessas matérias, registra-se mesmo a passagem pelo evento de grandes bailarinos internacionais e nacionais.
É o relatório.
II – VOTO DO RELATOR
Conforme determina o Regimento Interno da Câmara dos Deputados (art. 32, IV, a), cabe a esta Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania se pronunciar acerca da constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa da matéria.
A União tem competência, dividida concorrentemente com os Estados e o Distrito Federal, para legislar
sobre cultura. A matéria tem, assim, amparo na Constituição da República (art. 24, IX) e é, inequivocamente,
constitucional.
A proposição não contraria, em nenhum momento, os princípios gerais do direito que informam o sistema jurídico que vige no país. Demais, é necessário reconhecer que a enorme significação da matéria, evidente
pela abundância de material acostado ao procedimento, é fato importante para constituição da juridicidade
da proposição e mesmo de sua constitucionalidade. Eis por que me valho aqui do ensinamento do conhecido
constitucionalista coimbrão, o Professor José Joaquim Gomes Canotilho, que afirma em seu clássico “Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador” (Coimbra Editora, 1994, p. 263):
“(...) sempre se deverá considerar que a legitimidade substancial das leis não dispensa a averiguação dos
pressupostos justificativos, dos motivos primários invocados e dos resultados obtidos, como elementos
vinculados da validade das normas legais.”
A matéria é, assim, jurídica.
No que concerne à técnica legislativa e à redação jurídica, não há reparos a fazer.
Haja vista o que acabo de expor, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do
Projeto de Lei nº 615, de 2011.
Sala da Comissão, em 22 de dezembro de 2014.– Deputado Esperidião Amin, Relator
III – PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 615/2011, nos termos do Parecer do
Relator, Deputado Esperidião Amin. Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Arthur Lira – Presidente, Aguinaldo Ribeiro e Veneziano Vital do Rêgo – Vice-Presidentes, Alceu Moreira, Altineu Côrtes, André Fufuca, Andre Moura, Antonio Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Bacelar, Betinho Gomes,
Bonifácio de Andrada, Bruno Covas, Capitão Augusto, Chico Alencar, Covatti Filho, Cristiane Brasil, Danilo Forte, Décio Lima, Esperidião Amin, Evandro Gussi, Fausto Pinato, Felipe Maia, Giovani Cherini, Hiran Gonçalves,
Indio da Costa, Jhc, João Campos, Jorginho Mello, José Carlos Aleluia, José Fogaça, Juscelino Filho, Jutahy Junior, Luciano Ducci, Luiz Couto, Marcelo Aro, Marco Tebaldi, Marcos Rogério, Paes Landim, Pastor Eurico, Paulo
Magalhães, Paulo Teixeira, Pr. Marco Feliciano, Rodrigo Pacheco, Ronaldo Fonseca, Rossoni, Sergio Souza, Tadeu Alencar, Valmir Prascidelli, Wadih Damous, Daniel Almeida, Delegado Éder Mauro, Félix Mendonça Júnior,
Glauber Braga, Gonzaga Patriota, João Carlos Bacelar, Lincoln Portela, Marx Beltrão, Odorico Monteiro, Professor
Victório Galli, Valtenir Pereira, Vitor Valim e Wellington Roberto.
Sala da Comissão, 16 de junho de 2015. – Deputado Arthur Lira ,Presidente
PROJETO DE LEI Nº 6.969-A, DE 2013
(Do Sr. Sarney Filho)
Institui a Política Nacional para a Conservação e o Uso Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro (PNCMar) e dá outras providências; tendo parecer da Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural, pela rejeição (relator: DEP. ALEXANDRE BALDY).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO
RURAL; MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 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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PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
I – RELATÓRIO
O Projeto de Lei nº 6.969, de 2013, propõe a instituição da Política Nacional para a Conservação e o Uso
Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro (PNCMar), tendo por objetivo promover o uso equitativo, eficiente,
compartilhado e sustentável dos recursos e ecossistemas marinhos; garantir a conservação da biodiversidade
marinha e de espaços territoriais marinhos especialmente protegidos para o desenvolvimento sustentável, o
desenvolvimento científico e tecnológico e a manutenção e melhoria da qualidade e integridade do ambiente
marinho brasileiro; monitorar, prevenir, mitigar e, excepcionalmente, compensar os impactos socioambientais
negativos promovidos pelas atividades antrópicas realizadas no Bioma Marinho Brasileiro; e integrar as políticas públicas setoriais sob responsabilidade das diferentes esferas de governo.
Entre outras providências, o Projeto de Lei estabelece princípios, diretrizes e instrumentos da PNCMar;
define competências institucionais; trata da conservação e do uso sustentável dos recursos pesqueiros; possibilita medidas excepcionais aos planos de manejo dos espaços marinhos especialmente protegidos; indica
instrumentos econômicos necessários à implementação da PNCMar; acrescenta dispositivos à Lei nº 9.605, de
12 de fevereiro de 1998, para estabelecer sanções penais aplicáveis a quem destruir ou danificar manguezais,
incluindo apicuns ou salgados, marismas, costões rochosos, praias, ilhas e recifes de coral; e altera a Lei nº 7.661,
de 16 de maio de 1998, para autorizar os Estados a instituir os respectivos Planos Estaduais de Gerenciamento
Costeiro e autorizar a inclusão, nos Planos nacional e estaduais de Gerenciamento Costeiro, de normas e diretrizes sobre o uso do solo, do subsolo, das águas e restrições à utilização de imóveis.
Bioma Marinho é definido como o conjunto de ecossistemas marinhos presentes nas zonas costeiras, na
plataforma continental, ilhas, talude e mar profundo, abrangendo: a área marinha nos limites do mar territorial
e de sua zona econômica exclusiva; áreas submersas durante as maiores marés altas de sizígia; os estuários,
as lagoas costeiras, os rios e canais onde ocorra a influência das maiores marés altas de sizígia, os manguezais
(incluindo os apicuns ou salgados), as marismas, os costões rochosos, as dunas, as restingas e as praias; áreas
da plataforma continental adjacente ao litoral brasileiro, mesmo que não compreendida na zona econômica
exclusiva; e o assoalho e o subsolo dentro destas áreas.
O Projeto de Lei deverá ser apreciado de forma conclusiva pelas Comissões, nos termos do art. 24, inciso II,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Cabe a esta Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural examiná-lo em primeiro lugar, quanto ao mérito. Em seguida, deverão manifestar-se as Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (mérito) e de Constituição e Justiça e de
Cidadania (art. 54 do RICD). Decorrido o prazo regimental, nesta Comissão, não foram apresentadas emendas.
É o relatório.
II – VOTO DO RELATOR
Por designação do Exmo. Sr. Presidente desta Comissão, compete-nos oferecer parecer ao Projeto de Lei
nº 6.969, de 2013, que “institui a Política Nacional para a Conservação e o Uso Sustentável do Bioma Marinho
Brasileiro (PNCMar) e dá outras providências”.
Um primeiro e importante aspecto a ser analisado nessa proposição concerne aos biomas existentes
no Brasil. Consoante definição adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, bioma é “um
conjunto de vida (vegetal e animal) constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças, o
que resulta em uma diversidade biológica própria”. Identificam-se seis biomas continentais brasileiros, a saber:
Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa.
De acordo com o Mapa de Biomas do Brasil, do IBGE (2004), à exceção do Pantanal, todos os demais biomas alcançam o oceano Atlântico e, consequentemente, abrigam uma variedade de ecossistemas costeiros,
localizados na região onde terra e mar se encontram. No ambiente marinho propriamente dito, ocorrem vários
outros ecossistemas. O Projeto de Lei sob análise oferece uma abrangente e imprecisa definição do que seria
o Bioma Marinho brasileiro, ora se sobrepondo a biomas continentais já definidos, ora avançando sobre áreas
que transcendem a jurisdição brasileira.
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Encontra-se em vigor a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelecida por meio da Lei nº 6.938, de
1981. Seus princípios, objetivos, instrumentos e demais normas nela contidas aplicam-se a todos os biomas e
ecossistemas brasileiros. Encontra-se também em vigor a Lei nº 11.428, de 2006, que dispõe sobre a utilização
e proteção da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica. Entendemos que, além de desnecessária, a criação
de políticas públicas específicas para cada bioma tende a multiplicar a complexidade jurídica e os processos
burocráticos, dificultando e onerando atividades produtivas, em prejuízo do conjunto da sociedade brasileira.
Encontram-se no PL nº 6.969/2013 dispositivos que tendem a restringir atividades econômicas de várias ordens. Atendo-nos apenas aos aspectos que constituem esfera de competência desta Comissão, como
determina o Regimento, observamos, em primeiro lugar, que a pesca e a aquicultura poderão sofrer grandes
restrições em decorrência de dispositivos tais como:
proibição da captura de tubarões e raias nas áreas sob jurisdição nacional (art. 6º, XVII) – desconsidera-se o fato de que várias espécies de tubarões e raias podem ser explotadas de forma sustentável; algumas são
pescadas há mais de 60 anos, apresentam estoques em boas condições e acima dos níveis necessários ao rendimento máximo sustentável, conforme avaliação de órgão internacional (ICCAT);
taxa de compensação ambiental a ser cobrada dos empreendedores pela execução de atividades econômicas (art. 7º, § 5º) – a atividade pesqueira poderá ser inviabilizada pela cobrança dessa taxa, que se somará
aos demais encargos já incidentes sobre a atividade;
taxa proporcional à quantidade de biomassa autorizada e cota máxima de exploração por autorização
ou permissão (art. 12, IV) – desconsideram-se, entre outros fatores, a diversidade das artes de pesca e do valor do pescado capturado e ignora-se o atual sistema de gestão compartilhada entre os órgãos competentes;
permissões e autorizações de pesca e captura emitidas com limites de área, período e espécies (art. 12,
V) – desconsideram-se, entre outros fatores, as variadas circunstâncias em que se realiza a atividade pesqueira
e o sistema de gestão compartilhada;
incumbe-se o Conama de estabelecer normas, critérios e diretrizes para a exploração, conservação e
recuperação de espécies marinhas de relevante interesse biológico, alimentar e econômico, inclusive para os
pescadores artesanais (art. 13) – repassam-se ao Conama atuais atribuições dos Ministérios do Meio Ambiente
(MMA) e da Pesca e Aquicultura (MPA), em detrimento do segundo; observe-se que toda a atividade pesqueira
marinha encontra-se aí abrangida.
No que concerne à extração de petróleo e gás natural da subsolo marinho, a supremacia ambiental estabelecida pelo Projeto no espaço marinho poderá acarretar prejuízos e criar maiores dificuldades ou mesmo
condições proibitivas para a expansão dessas atividades.
O petróleo é matéria-prima para a fabricação de combustíveis, lubrificantes, entre inúmeras outras aplicações, sendo evidente sua importância para todo o conjunto da economia nacional e para os setores agropecuário e pesqueiro em particular.
O gás natural, cujos maiores estoques também se encontram na plataforma continental, é utilizado na
fabricação de fertilizantes nitrogenados. É esclarecedor o texto abaixo, disponível no sítio da Petrobrás na rede
mundial de computadores1:
“Fertilizantes nitrogenados são derivados da amônia – que é obtida a partir da transformação química
do gás natural – e amplamente utilizados na agropecuária e na indústria A amônia é [...] matéria-prima
para a produção de fertilizantes nitrogenados (ureia, sulfato de amônio e nitrato de amônio). A demanda
do mercado brasileiro de fertilizantes é maior que a produção nacional. Além disso, o segmento encontra-se em expansão tanto no Brasil quanto no mundo.”
A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), em publicação intitulada
World Fertilizer Trends and Outlook to 2018 (Roma, 2015, p.23, tradução livre), revela:
“A participação da América Latina e Caribe no consumo mundial de fertilizantes corresponde a 7%
de nitrogênio (N), 15,7% de fósforo (P2O5) e 21% de potássio (K2O). A expectativa de crescimento
anual na demanda por nitrogênio, fósforo e potássio é de 3,3%, 3,6% e 3,0%, respectivamente, entre 2014 e 2018. Brasil, Argentina, México e Colômbia são os maiores consumidores de fertilizantes
na região. O balanço entre suprimento e demanda de nutrientes em fertilizantes indica que a dependência regional de importações de nitrogênio, fósforo e potássio deverá continuar ao longo do
período considerado (até 2018).”
1 BRASIL. Petrobrás. Entenda por que investimos em fertilizantes. 2014. Disponível em: < www.petrobras.com.br >. Acesso em: 5 mai. 2015.
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A atividade agropecuária também poderia ser afetada por outros dispositivos do Projeto, tais como o
inciso I do § 2º do art. 7º, que determina que o plano espacial marinho nacional e os planos regionais devam
conter ações de monitoramento, avaliação e controle sobre várias atividades econômicas, inclusive quando da
utilização de agrotóxicos e fertilizantes.
A Lei nº 11.959, de 2009, que, entre outras providências, dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca e regula as atividades pesqueiras, constitui o principal diploma
legal a regular as referidas atividades. Não obstante a inequívoca importância dessa Lei, o PL nº 6.969/2013
parece desconhecer sua existência, estabelecendo normas que divergem ou conflitam com seus dispositivos,
implicando, em alguns casos, sua revogação tácita. Observe-se que isso acarretará dificuldade de interpretação e de operacionalização das políticas públicas para os setores pesqueiro e aquícola, quiçá demandando a
intervenção do Poder Judiciário para dirimir questões controversas.
Enveredando pela seara judicial, o Projeto acrescenta dispositivo — com sanção penal — à Lei nº 9.605,
de 1998, cuja interpretação, se tendenciosa, poderá acarretar grandes dificuldades às atividades pesqueira e
aquícola, em especial a essa última.
A atribuição ao Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama de muitas das competências específicas
do Ministério da Pesca e Aquicultura, instituído pela Lei nº 11.958, de 2009, resultaria no esvaziamento daquela
Pasta, que, por conseguinte, tornar-se-ia despicienda.
Esvaziar-se-ia, de igual forma, a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar – CIRM, existente
desde 1974 com a finalidade de coordenar os assuntos relativos à consecução da Política Nacional para os Recursos do Mar, além de gerenciar o Programa Antártico Brasileiro. A CIRM é coordenada pela Marinha do Brasil,
que, como autoridade marítima, exerce com absoluta eficiência a importantíssima missão — política de Estado, e não de governo — de dialogar com todas as partes envolvidas, solucionar eventuais conflitos, promover
o equilíbrio e buscar o consenso.
Depreende-se que a cogitada Política Nacional para a Conservação e o Uso Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro foi concebida sob absoluta predominância de ideologia ambientalista e determinante influência de organização não-governamental com esse viés. Entendemos ser fundamental que haja equilíbrio entre
atividade produtiva e proteção ambiental, condição para que ocorram crescimento econômico, geração e manutenção de empregos, produção de alimentos e de outros bens essenciais e consequentes paz e harmonia
social. A própria Organização das Nações Unidas reafirmou a importância desse equilíbrio ao adotar o desenvolvimento sustentável como tema da Conferência Rio + 20, realizada em 2012.
Cumpre observar que a sustentabilidade a ser perseguida não é apenas ambiental, mas também econômica e social.
Entendemos que o Brasil já conta com os instrumentos legais necessários para conservar, proteger e a
explotar de forma sustentável o ambiente marinho e os recursos biológicos associados. A instituição da PNCMar
nos moldes propostos, ao invés de contribuir neste sentido, acarretaria um desequilíbrio, comprometendo a
eficiência e a competitividade de setores produtivos — entre os quais, o agropecuário, o pesqueiro e o aquícola.
Com base no exposto, voto pela rejeição do Projeto de Lei nº 6.969, de 2013.
Sala da Comissão, em 12 de maio de 2015.– Deputado Alexandre Baldy ,Relator.
III – PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 6.969/2013, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Alexandre
Baldy, contra os votos dos Deputados Valmir Assunção, Zeca do PT, Evair de Melo, Bohn Gass, João Daniel e
Marcon. O Deputado Evair de Melo apresentou voto em separado.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Irajá Abreu – Presidente, Heuler Cruvinel, Carlos Henrique Gaguim e Nilson Leitão – Vice-Presidentes,
Abel Mesquita Jr., Assis do Couto, Bohn Gass, Celso Maldaner, César Halum, César Messias, Dilceu Sperafico,
Evair de Melo, Evandro Roman, Heitor Schuch, Hélio Leite, Jerônimo Goergen, João Daniel, Jony Marcos, Josué Bengtson, 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, Ronaldo Lessa, Sérgio Moraes, Silas Brasileiro, Valdir
Colatto, Valmir Assunção, Zé Carlos, Zé Silva, Zeca do PT, Alexandre Baldy, Domingos Sávio, Dr. Sinval Malheiros,
João Rodrigues, Marcos Montes, Remídio Monai, Rocha, Ronaldo Benedet, Sergio Souza e Vicentinho Júnior.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2015. – Deputado Irajá Abreu, Presidente.
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VOTO EM SEPARADO
I – RELATÓRIO
O Projeto de Lei 6.969 de 2013, de autoria do nobre Deputado Sarney Filho, tem o objetivo de instituir a
Política Nacional para a Conservação e o Uso Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro (PNCMar) e estabelecer
seus objetivos, princípios, diretrizes, no Título I.
A proposição considera como Bioma Marinho Brasileiro, o conjunto de ecossistemas marinhos presentes
nas zonas costeiras, na plataforma continental, ilhas, talude e mar profundo, consistindo nas seguintes áreas:
área marinha nos limites do mar territorial e de sua zona econômica exclusiva; áreas submersas durante as maiores marés altas de sizígia; os estuários, as lagoas costeiras, os rios e canais onde ocorra a influência das maiores
marés altas de sizígia, os manguezais (incluindo os apicuns ou salgados), as marismas, os costões rochosos, as
dunas, as restingas e as praias; áreas da plataforma continental adjacente ao litoral brasileiro, mesmo que não
compreendida na zona econômica exclusiva; e o assoalho e o subsolo dentro destas áreas.
Em seguida, o Título II estabelece os instrumentos da PNCMar; trata da definição das competências institucionais e da governança da política estabelecida pela Lei. O Título III se refere a conservação e uso sustentável
dos recursos pesqueiros. Na sequência, o Título IV trata da possibilidade de medidas excepcionais aos planos
de manejo dos espaços marinhos especialmente protegidos; o Título V indica os instrumentos econômicos
necessários à implementação da PNCMar.
Por fim, o Título VI traz as disposições finais e transitórias, onde acrescenta dispositivos à Lei nº 9.605, de
12 de fevereiro de 1998, para estabelecer sanções penais aplicáveis a quem destruir ou danificar manguezais,
incluindo apicuns ou salgados, marismas, costões rochosos, praias, ilhas e recifes de coral; e altera a Lei nº 7.661,
de 16 de maio de 1998, para autorizar os Estados a instituir os respectivos Planos Estaduais de Gerenciamento
Costeiro e autorizar a inclusão, nos Planos nacional e estaduais de Gerenciamento Costeiro, de normas e diretrizes sobre o uso do solo, do subsolo, das águas e restrições à utilização de imóveis.
A matéria será apreciada pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural e pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável quanto ao mérito e pela Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania (art. 54 do RICD). A proposição tramita em regime ordinário e está
sujeita à apreciação conclusiva pelas comissões (art. 24, II). No decorrer do prazo regimental, não foram oferecidas emendas ao projeto.
É o relatório.
II – VOTO
Um dos ambientes naturais brasileiros mais ricos em diversidade de vida e oportunidades para a promoção do desenvolvimento sustentável e também mais ameaçado é o ambiente marinho. O Brasil evoluiu
substancialmente nos últimos 20 anos nos marcos regulatórios de proteção, conservação e uso sustentável de
diversos ecossistemas e biomas terrestres importantes como a Floresta Amazônica e a Mata Atlântica.
Entretanto, em relação aos ecossistemas marinhos e costeiros nossa legislação é esparsa, repleta de lacunas e segmentada. Agrava a situação, o fato de que não temos sistemas de monitoramento ou banco de
dados atualizado que nos permita fazer uma avaliação e uma gestão consistente da qualidade do ambiente
marinho em sua integralidade.
Devemos ressaltar que os serviços ecossistêmicos prestados pelos oceanos são considerados inúmeros e
de valor imensurável. Desde a regulação do clima e de gases atmosféricos, à regulação de perturbações e controle de erosões, à ciclagem de nutrientes e o tratamento de efluentes, o controle biológico, hábitat e recursos
genéticos até os mais conhecidos como a produção de alimentos e de matérias-primas, recreação e cultura,
como bem destacou na justificativa do seu projeto, o nobre autor da proposição.
Chamo atenção ainda para o fato de que, por se tratar de matéria complexa e composta por vinte e cinco artigos, dividida em quatro títulos, o PL 6.969/2013 careceria de um melhor aprofundamento do exame da
matéria, por meio de discussões e contribuições de representantes de órgãos do governo e de setores da sociedade civil no âmbito desta Comissão de Agricultura. Respaldando essa posição, foi apresentado pelo próprio
Deputado Alexandre Baldy, o Requerimento n.49/2015, em 08/04/2015, solicitando a realização de audiência
pública para discutir o projeto em tela. Infelizmente, haja vista o arquivamento do requerimento em questão
pelo autor, a audiência pública não chegou a ser realizada.
Dito isso, me volto para o parecer do relator e ressalto para o fato de que no primeiro momento do seu
voto apontar que “de acordo com o Mapa de Biomas do Brasil, do IBGE (2004), à exceção do Pantanal, todos os
demais biomas alcançam o oceano Atlântico e, consequentemente, abrigam uma variedade de ecossistemas cos-
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teiros, localizados na região onde terra e mar se encontram. No ambiente marinho propriamente dito, ocorrem vários outros ecossistemas. O Projeto de Lei sob análise oferece uma abrangente e imprecisa definição do que seria o
Bioma Marinho brasileiro, ora se sobrepondo a biomas continentais já definidos, ora avançando sobre áreas que
transcendem a jurisdição brasileira”. Com isso o relator deixa de notar que os ecossistemas costeiros e as zonas
de transição com os demais Biomas mencionados é a conhecida Zona Costeira.
Ocorre que, a norma prevista para essa área está na Constituição Federal e se refere à Lei nº 7.661, de 16
de maio de 1988, que “institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e dá outras providências”. De acordo com essa lei, considera-se Zona Costeira “o espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo
seus recursos renováveis ou não, abrangendo uma faixa marítima e outra terrestre, que serão definidas pelo Plano
Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC)”. Porém, a referida lei e o plano gerenciam apenas a faixa terrestre
e marítima que vai até as 12 milhas náuticas. Dessa forma, o PNGC não considera a zona econômica exclusiva e sua interdependência com o ecossistema costeiro. O estabelecimento e a posterior regulamentação do
Bioma Marinho, que consta no referido Projeto de Lei, vem a suprir essa lacuna e estabelecer uma abordagem
ecossistêmica à gestão dos ambientes costeiros e marinhos – conceito inovador e que vem sendo utilizado
em diversos países.
Nesses mais de 26 anos de vigência da Constituição Federal e da Lei de Gerenciamento Costeiro, mesmo
com o desenvolvimento científico, a evolução normativa em matéria de recursos hídricos, planejamento urbano, mudança do clima e gestão de resíduos sólidos, o advento da Lei de Crimes Ambientais, o estabelecimento
do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e outras normas que afetam a gestão da Zona
Costeira, não estão garantindo uma gestão adequada do ambiente marinho.
Uma das razões é que as normas citadas não foram integradas diretamente ao gerenciamento costeiro e
a sua aplicação no contexto da gestão integrada ficou prejudicada. Além disso, o mar ainda não é visto como
um Bioma a merecer proteção e uma gestão especial como um organismo único e sensível às atividades antrópicas. Seus recursos são vistos (e o uso normatizado) de forma individualizada pelo sistema jurídico vigente.
É necessária a revisão dos instrumentos normativos de gestão costeira para que absorvam, como instrumentos diretos de gestão, algumas ferramentas trazidas por essas leis que surgiram após 1988, como é o
caso, por exemplo, do Plano Nacional Estratégico de Áreas Protegidas (PNAP), em especial quando se refere às
unidades de conservação e áreas de exclusão de pesca, dos planos de resíduos sólidos e dos planos referentes
à mitigação do aquecimento global e da mudança do clima. É neste sentido, que também se faz necessário,
através desse Projeto de Lei, a delimitação e reconhecimento desse território como Bioma Marinho, para que
as políticas e ações que virão a incidir sobre essa região, sejam realizadas e propostas de forma integrada, como
feito nos demais países.
Em relação ao conceito de Bioma Marinho trazido no projeto em tela e objetivando não sobrepor as normas existentes, porém aprimorá-las e suprir lacunas, a definição do Bioma Marinho é bastante clara, e respeita
tecnicamente as exigências do IBGE, conforme trazidas no parecer do relator, a saber: “Consoante a definição
adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, bioma é um conjunto de vida (vegetal e animal)
constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com condições
geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças, o que resulta em uma diversidade biológica própria”.
No entanto, o Projeto de lei 6.969/2013 determina que:
Art. 2º Para os efeitos desta Lei considera-se Bioma Marinho Brasileiro o conjunto de ecossistemas marinhos
presentes nas zonas costeiras, na plataforma continental, ilhas, talude e mar profundo, consistindo nas seguintes áreas:
I – área marinha nos limites do mar territorial e de sua zona econômica exclusiva;
II – áreas submersas durante as maiores marés altas de sizígia;
III – os estuários, as lagoas costeiras, os rios e canais onde ocorra a influência das maiores marés altas de sizígia, os manguezais (incluindo os apicuns ou salgados), as marismas, os costões rochosos, as dunas, as restingas
e as praias;
IV – as áreas da plataforma continental adjacente ao litoral brasileiro, mesmo que não compreendida na
zona econômica exclusiva;
V – o assoalho e o subsolo dentro destas áreas.
Determina ainda que em havendo sobreposição:
§ 1o Na zona de transição ou de ecótono entre o Bioma Marinho e os biomas Mata Atlântica, Caatinga e Amazônia, na região compreendida pela Zona Costeira, aplicar-se-á o regime jurídico que garanta os instrumentos mais
favoráveis à conservação e ao uso sustentável dos processos ecológicos, da biodiversidade e dos recursos naturais
associados ao Bioma Marinho brasileiro.
Ou seja, não havendo, portanto, qualquer espaço para dúvidas quanto ao teor e a importância de aprimorar os instrumentos existentes.
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Outro ponto ressaltado erroneamente pelo relator é o fato de que de que o Projeto de Lei “poderá acarretar
prejuízos e criar maiores dificuldades ou mesmo condições proibitivas para a expansão dessas atividades”. O Projeto
de Lei tem como objetivo exatamente o oposto. Através de aprimorar a gestão, e do uso de instrumentos modernos e inovadores, já utilizados em outros países, o resultado será de conferir maior celeridade aos processos.
Como se vê é um projeto bastante completo posto que irá avançar para além de diretrizes e princípios,
importantes para orientar a implementação da política, mas também apresenta os instrumentos que permitirão a realização dos objetivos, metas e diretrizes. Incorpora mecanismos inovadores e já em uso em diferentes
países com grandes áreas costeiras e marinhas como a Austrália e os Estados Unidos, como é o caso do Planejamento Espacial Marinho – ferramenta que auxilia a gestão e planejamento territorial.
Ainda sobre o parecer do nobre relator, que menciona um possível esvaziamento “da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar – CIRM, existente desde 1974 com a finalidade de coordenar os assuntos relativos
à consecução da Política Nacional para os Recursos do Mar, além de gerenciar o Programa Antártico Brasileiro”. O
PL 6.969/2013 irá trazer a CIRM para a gestão das áreas costeiras e marinhas. Afinal, caberá à CIRM, por meio
de câmara técnica específica em que haja a participação plena de organizações da sociedade civil, do setor
privado, da Academia e das esferas de governo estaduais e municipais, promover a efetiva articulação entre
os instrumentos da PNCMar com outros planos públicos setoriais estratégicos que impactem diretamente os
ecossistemas marinhos e costeiros.
Diante de tudo que foi exposto, ainda ressalto que o PL 6.969/2013 foi construído em uma iniciativa participativa, com diversos setores produtivos, academia e Ongs. O objetivo é sem dúvida promover a sustentabilidade em seus mais diversos pilares não apenas ambiental, mas também econômica e social. O Brasil precisa
encarar de frente o nosso Bioma Marinho que tanto quanto a Amazônia oferece oportunidades de magnitude
continental para o bom desenvolvimento da nossa economia com justiça social, respeito ao meio ambiente,
e responsabilidade social.
Diante das ameaças reais e atuais de perda das nossas riquezas marinhas, da ausência de uma visão integrada a respeito da gestão de seus recursos (tanto pelo governo como pela própria sociedade) e de um monitoramento responsável que permita ao poder público, em suas diferentes esferas, atuar em tempo real para
estancar a degradação ambiental marinha, faz-se necessária a aprovação deste Projeto de Lei que apresenta
princípios, diretrizes e ferramentas concretas e convergentes com os mais modernos princípios que o Brasil
preconiza internacionalmente orientados para o desenvolvimento sustentável.
Sendo assim, é mais do que comprovada, a situação de prejuízo contínuo, sinérgico e cumulativo de qualidade do ambiente marinho brasileiro a ensejar a formulação de uma estratégia nacional pautada por uma norma
específica que institua meios e diretrizes de ação para a gestão pública, sustentável e compartilhada, entre estados
e união, desse recurso nacional de altíssima relevância para todos os brasileiros que é o mar e seus recursos naturais.
Diante do exposto, voto favorável à aprovação do Projeto de Lei 6.969 de 2013 na forma proposta
pelo o autor do projeto.
Sala da Comissão, 2 de junho de 2015.– Deputado Evair de Melo, PV/ES.
PROJETO DE LEI Nº 7.083-A, DE 2014
(Do Sr. Alceu Moreira)
Dispõe sobre a produção de polpa e suco de frutas artesanais em estabelecimento familiar
rural e altera a Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994; tendo parecer da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, pela aprovação, com emenda (relator:
DEP. LUIZ NISHIMORI).
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
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
I – RELATÓRIO
O Excelentíssimo Deputado Alceu Moreira apresentou o Projeto de Lei no 7.083/2014, que“dispõe sobre a produção de polpa e suco de frutas artesanais em estabelecimento familiar rural e altera a Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994”.
A proposição tem dois objetivos: o primeiro é simplificar os canais de comercialização da produção em
regime familiar de polpa e suco de frutas; o segundo objetivo é alterar a Lei nº 8.918/94, para permitir que as
atividades de inspeção e fiscalização da produção e do comércio de bebidas possam ser objeto de convênios,
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ajustes ou acordos celebrados entre o Governo Federal e órgãos e entidades dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
Argumenta o ilustre parlamentar que os agricultores familiares são extremamente desestimulados a processar a matéria prima na propriedade, o que se dá em razão de exigências legais que considera despropositadas.
Pelo despacho da Mesa dessa Casa, o Projeto de Lei será apreciado de forma conclusiva pelas Comissões de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; e Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Nessa Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural foi designado como
Relator o Deputado Luiz Nishimori, que ora profere o parecer.
Aberto o prazo para emendas, não foram apresentadas.
É o relatório.
II – VOTO DO RELATOr
Em primeiro lugar, é preciso destacar a importância de se incentivar a agricultura familiar brasileira, que
exerce papel fundamental para melhoria das condições sociais, econômicas e ecológicas no país. É a agricultura
familiar responsável por grande parte de nossa segurança alimentar, pela permanência do homem no campo,
dentre tantos outros benefícios. A própria Constituição Federal de 1.988 estabelece que a agricultura familiar
deve ser considerada basilar em nossa política agrícola (art. 187).
No entanto, por razões claras, não possui o agricultor familiar condições de enfrentar todo o complexo
procedimento para constituição empresarial e comercialização da polpa e do suco de frutas.
Dessa forma, simplificar esse procedimento para a pequena agroindústria é medida adequada a estimular a produção familiar, impulsionar o desenvolvimento local e, ao mesmo tempo, levar à população um
produto natural e saudável.
No entanto, essa simplificação não pode ocorrer ao alvedrio das normas que visam garantir a qualidade
do alimento, razão pela qual haverá um responsável técnico e deverão ser respeitados alguns pressupostos
previstos nas Leis nº 8.918/94 e nº 7.678/88.
Ademais, optamos pela emenda em anexo, a estimular a formação de cooperativas por esses produtores,
o que, além de viabilizar um maior ganho social e econômico aos agricultores familiares, irá facilitar a fiscalização pelos órgãos responsáveis. Por essa razão, adicionamos o parágrafo único ao artigo 1º da proposição.
Dessa forma, acreditamos que a proposição irá atender as demandas do agricultor familiar e do consumidor: aquele terá mais facilidade para produzir; este terá acesso a um alimento local e que contribuiu para
uma alimentação saudável e balanceada.
Por fim, o art. 8º da proposição em análise, que irá alterar a Lei 8.918/94, permitindo a celebração de convênios para que a atividade fiscalizatória fique a cargo de órgãos e entidades estaduais, municipais e distritais.
Tem-se que a medida é condizente com uma fiscalização mais adequada, na medida em que viabilizará, por
meio do devido convênio, que os órgãos mais próximos ao local de produção sejam encarregados da fiscalização.
Pelo exposto, meu voto é pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei no 7.083, de 2014, com a emenda que
apresentamos em anexo.
Sala da Comissão, em 01 de junho de 2015.– Deputado Luiz Nishimori, Relator.
EMENDA DE RELATOR
Art. 1º Dê-se ao parágrafo único do art. 1º do Projeto de Lei n. 199/15 a seguinte redação:“Art.
1º................................................................................................................................................................................................
Parágrafo único: O disposto nesta Lei aplica-se às cooperativas e associações formadas exclusivamente
por agricultores familiares.”
Sala da Comissão, 1 de junho de 2015.– Deputado Luiz Nishimori.
III – PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente, com emenda, o Projeto de Lei nº 7.083/2014, nos termos do Parecer do
Relator, Deputado Luiz Nishimori.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Heuler Cruvinel, Carlos Henrique Gaguim e Nilson Leitão – Vice-Presidentes, Abel Mesquita Jr., Assis do
Couto, Bohn Gass, Celso Maldaner, César Halum, César Messias, Dilceu Sperafico, Evair de Melo, Evandro Roman,
Heitor Schuch, Hélio Leite, Jerônimo Goergen, João Daniel, Jony Marcos, Josué Bengtson, Kaio Maniçoba, Luis
Carlos Heinze, Luiz Cláudio, Luiz Nishimori, Marcelo Castro, Marcon, Nelson Meurer, Newton Cardoso Jr, Odelmo
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Leão, Onyx Lorenzoni, Pedro Chaves, Raimundo Gomes de Matos, Ricardo Teobaldo, Roberto Balestra, Rogério
Peninha Mendonça, Ronaldo Lessa, Sérgio Moraes, Silas Brasileiro, Valdir Colatto, Valmir Assunção, Zé Carlos,
Zé Silva, Zeca do PT, Alexandre Baldy, Domingos Sávio, Dr. Sinval Malheiros, João Rodrigues, Marcos Montes,
Remídio Monai, Rocha, Ronaldo Benedet, Sergio Souza e Vicentinho Júnior.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2015. – Deputado Carlos Henrique Gaguim , Presidente em exercício .
EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO
Art. 1º Inclua-se o parágrafo único ao art. 1º do Projeto de Lei n. 7.083/14 com a seguinte redação:
Art.1º.........................................................................................................................................................................................
Parágrafo único: O disposto nesta Lei aplica-se às cooperativas e associações formadas exclusivamente
por agricultores familiares.”
Sala da Comissão, 10 de junho de 2015.– Deputado Carlos Henrique Gaguim, Presidente em exercício
PROJETO DE LEI Nº 7.889-C, DE 2014
(Do Tribunal Superior Eleitoral e outros)
Cria cargos efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas no quadro de pessoal do
Tribunal Superior Eleitoral e dá outras providências; tendo parecer: da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, pela aprovação (relator: DEP. PAULO PEREIRA DA SILVA); da
Comissão de Finanças e Tributação, pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária
(relator: DEP. MANOEL JUNIOR); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa (relator: DEP. PAULO PEREIRA DA SILVA).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE 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
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
I – RELATÓRIO
Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que cria cargos de provimento efetivo, em comissão e funções comissionadas no Quadro de Pessoal da Secretaria dessa Corte Eleitoral.
A justificativa do projeto informa que a criação dos cargos efetivos, funções comissionadas e cargos em comissão se dá pela necessidade de compatibilizar as responsabilidades dos trabalhos desenvolvidos com as atribuições e o grau de complexidade das atividades desempenhadas pelos servidores daquele Tribunal e pelo aumento
das demandas processual e de serviços relacionados à Justiça Eleitoral, independente de ser ano eleitoral ou não.
A proposta foi encaminhada ao Conselho Nacional da Justiça (CNJ), sendo aprovada por aquele Colegiado em 18 de dezembro de 2014.
Na Câmara dos Deputados, o projeto foi distribuído às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público, de Finanças e Tributação e a esta Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público aprovou a proposição nos termos do parecer apresentado na comissão.
A Comissão de Finanças e Tributação votou pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária
do projeto nos termos do parecer apresentado pelo relator.
Cabe a esta Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania manifestar-se, em caráter conclusivo, sobre a constitucionalidade, juridicidade e a técnica legislativa do PL nº 7.889, de 2014, conforme artigo 54 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
O prazo regimental para oferecimento de emendas transcorreu sem que nenhuma sugestão de aprimoramento do projeto fosse apresentada.
É o relatório.
II – VOTO DO RELATOR
Compete à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, nos termos do artigo 32, IV, a e d, do
Regimento Interno, pronunciar-se quanto à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto.
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Com efeito, compete ao Tribunal Superior Eleitoral propor ao Poder Legislativo a criação de cargos e funções dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, como o são os cargos efetivos, funções
comissionadas e cargos em comissão do quadro de pessoal da Secretaria daquele Tribunal.
A iniciativa legislativa da matéria é, portanto, reservada ao Poder Judiciário, conforme determina o artigo 96, inciso II, alínea b, da Constituição Federal, com observância do disposto no artigo 169, também da Lei
Maior, que condiciona a criação de cargos à efetiva autorização e dotação orçamentária.
Cabe assinalar que a quantidade de cargos efetivos, funções comissionadas e cargos em comissão proposta no presente Projeto foi aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça, de acordo com o disposto no art.
76, inciso IV, da Lei nº 13.115/2015 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para 2015), na Sessão de 18/12/2014
e, ainda, que o projeto está instruído com farta e suficiente documentação do Tribunal Superior Eleitoral, onde
se permite constatar a efetiva necessidade da criação e transformação de novos cargos, bem como a criação
de funções comissionadas no seu quadro de pessoal.
Nesta direção, no que concerne à constitucionalidade formal, foram obedecidos os ditames constitucionais relativos à competência legislativa da União (CF, art. 48, X), sendo atribuição do Congresso Nacional dispor
sobre a matéria, com posterior sanção da Presidente da República (CF, art. 48), mediante iniciativa legislativa
reservada (CF, art. 96, I, d e II, b). Não há, de outra parte, qualquer violação a princípios ou normas de ordem
material que afrontem a Carta Magna.
Portanto, a proposição em exame está em consonância com os princípios e regras constitucionais relativos à criação de cargos e funções, para a qual se exige lei em sentido estrito.
Quanto à juridicidade e à técnica legislativa da proposição, nada temos a opor, eis que se encontra em
conformidade com as prescrições da Lei Complementar nº 95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº
107, de 2001.
Desta forma, ante o exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto
de Lei nº 7.889, de 2014.
Sala da Comissão, 20 de maio de 2015.– Deputado Paulo Pereira da Silva, Relator.
III – PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 7.889/2014, nos termos do Parecer
do Relator, Deputado Paulo Pereira da Silva.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Arthur Lira – Presidente, Aguinaldo Ribeiro e Veneziano Vital do Rêgo – Vice-Presidentes, Alceu Moreira, Altineu Côrtes, André Fufuca, Andre Moura, Antonio Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Bacelar, Betinho Gomes,
Bonifácio de Andrada, Bruno Covas, Capitão Augusto, Chico Alencar, Covatti Filho, Cristiane Brasil, Danilo Forte, Décio Lima, Esperidião Amin, Evandro Gussi, Fausto Pinato, Felipe Maia, Giovani Cherini, Hiran Gonçalves,
Indio da Costa, Jhc, João Campos, Jorginho Mello, José Carlos Aleluia, José Fogaça, Juscelino Filho, Jutahy Junior, Luciano Ducci, Luiz Couto, Marcelo Aro, Marco Tebaldi, Marcos Rogério, Paes Landim, Pastor Eurico, Paulo
Magalhães, Paulo Teixeira, Pr. Marco Feliciano, Rodrigo Pacheco, Ronaldo Fonseca, Rossoni, Sergio Souza, Tadeu Alencar, Valmir Prascidelli, Wadih Damous, Daniel Almeida, Delegado Éder Mauro, Félix Mendonça Júnior,
Glauber Braga, Gonzaga Patriota, João Carlos Bacelar, Lincoln Portela, Marx Beltrão, Odorico Monteiro, Professor
Victório Galli, Valtenir Pereira, Vitor Valim e Wellington Roberto.
Sala da Comissão, 16 de junho de 2015. – Deputado Arthur Lira ,Presidente .
PROJETO DE LEI Nº 7.903-B, DE 2014
(Do Senado Federal)
PLS nº 30/2014
Ofício nº 1.181/2014 (SF)
Institui o Dia Nacional da Amazônia Azul; tendo parecer da Comissão de Cultura, pela aprovação, com emenda (relator: DEP. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR); e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da
Emenda da Comissão de Cultura (relator: DEP. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR).
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
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PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
I – RELATÓRIO
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Senador Benedito de Lira, chega a esta Casa Legislativa, em
revisão, conforme dispõe o art. 65 da Constituição Federal. A referida proposição tem como único escopo instituir o dia 10 de dezembro como o Dia Nacional da Amazônia Azul.
Em sua justificação, o autor esclarece que a iniciativa tem por finalidade promover, na sociedade brasileira, a consciência sobre a extensão dos espaços marítimos sob a jurisdição do Brasil, denominada Amazônia
Azul, assim como sua importância para o País em termos de serviços, usos e recursos.
Acredita que o estabelecimento desta data comemorativa ajudará a divulgar a importância dos oceanos, em especial da área marítima sob jurisdição do Brasil, e de estimular e fortalecer a mentalidade marítima em toda a sociedade
brasileira, contar sua história, realçar a importância social e econômica de nossos mares para o desenvolvimento do País.
Explica, por fim, que o dia escolhido faz referência à data em que se comemora a assinatura da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar.
A matéria é de competência conclusiva pelas Comissões (RICD, art. 24, II) e tramita em regime de prioridade (RICD, art. 151, II). Foi distribuída, inicialmente, à Comissão de Cultura, que, no mérito, a aprovou, unanimemente, com emenda, que retifica a data da efeméride para 16 de novembro, dia em que entrou em vigor,
na comunidade internacional, a Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar (CNUD), decorrente da
sua ratificação por sessenta países.
Decorrido o prazo regimental de cinco sessões neste Órgão Técnico, não foram apresentadas emendas ao projeto.
É o relatório.
II – VOTO DO RELATOR
De acordo com o Regimento Interno (art. 32, IV, a e art. 54, I), cumpre que esta Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do
Projeto de Lei nº 7.903, de 2014 e da emenda apresentada na Comissão de Cultura.
O projeto e a emenda tratam de matéria cuja competência legislativa é concorrentemente da União (CF,
art. 24, IX), cabendo ao Congresso Nacional sobre ela dispor, com a posterior sanção do Presidente da República (CF, art. 48, caput). A iniciativa parlamentar é legítima, uma vez que não se trata de assunto cuja iniciativa
esteja reservada a outro Poder (CF, art. 61).
Constatada a obediência aos requisitos constitucionais formais, verifica-se, outrossim, que as proposições
também respeitam os demais dispositivos constitucionais de cunho material.
No que toca à juridicidade, é preciso verificar se as proposições atendem às exigências da Lei nº 12.345, de 2010,
que regulamenta o § 2º do art. 215 da Constituição Federal e fixa critério para a instituição de datas comemorativas.
Segundo o citado diploma legal, a instituição de datas comemorativas, que vigorem no território nacional, obedecerá ao critério de alta significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos, religiosos,
culturais e étnicos que compõem a sociedade brasileira (art. 1º). A definição desses critérios será dada, em cada
caso, por meio de consultas e audiências públicas realizadas, devidamente documentadas, com organizações
e associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados (art. 2º).
Verifica-se, assim, que a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, para preencher a
exigência da Lei nº 12.345, de 2010, realizou audiência pública em 30 de abril de 2014 com a presença do Contra-Almirante Marcos Silva Rodrigues, que esclareceu que o termo “Amazônia Azul” foi cunhado pela Marinha
com o intuito de promover na sociedade brasileira a consciência sobre a extensão do espaço marítimo sob a
jurisdição do Brasil, bem como ressaltar sua importância para o país em dimensões, biodiversidade e riquezas
comparadas à nossa “Amazônia Verde”.
Segundo o parecer daquela Comissão, “o Contra-Almirante demonstrou o importante trabalho que a
Marinha do Brasil vem realizando no âmbito da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, com o propósito de coordenar os assuntos relativos à consecução da Política Nacional para os Recursos do Mar”. Enfatizou, ainda, “a importância estratégica e econômica da Amazônia Azul, advinda, por exemplo, da produção de
petróleo, da biodiversidade e do trabalho da Marinha no sentido de ampliar e consolidar a plataforma continental como zona econômica exclusiva brasileira”.
Compareceram também à audiência pública os Srs. Capitão de Mar e Guerra Antônio José Teixeira, Assessor de Comissão Interministerial para Recursos do Mar, Capitão de Mar e Guerra Camilo de Lelis de Souza, da
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Assessoria Especializada de Mentalidade Marítima (PROMAR), Capitão de Mar e Guerra Átila de Faria Oliveira,
Secretário Adjunto, Capitão de Mar e Guerra Marise Silva Carneiro, Subsecretária para Plano Setorial para Recursos do Mar, Capitão de Corveta Ana Lúcia Oliveira Costalunga, encarregada da Divisão de Recursos Humanos
em Ciências do Mar e Capitão de Corveta Raquel Machado Calaço, assistente de Secretário.
Assim sendo, as proposições aqui analisadas estão em plena conformidade com o ordenamento jurídico em vigor no País, em especial com a Lei nº 12.345, de 2010, bem como com os princípios gerais de Direito.
No que se refere à técnica legislativa, nenhum reparo há a ser feito, já que as proposições se encontram
em acordo com as disposições da Lei Complementar nº 95/98, alterada pela Lei Complementar nº 107/01, que
dispõem sobre as normas de elaboração, redação e alteração das leis. Ressalte-se que a emenda aprovada na
Comissão de Cultura aperfeiçoou a técnica da proposição, na medida em que retificou a data a ser comemorado o Dia Nacional da Amazônia Azul, para que coincida com o dia em que entrou em vigor a Convenção das
Nações Unidas sobre Direito do Mar (CNUD).
Isto posto, nosso voto é no sentido da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 7.903, de 2014, com a emenda da Comissão de Cultura, que corrige a data da efeméride e que,
por sua vez, é constitucional, jurídica e de boa técnica legislativa.
Sala da Comissão, 2 de junho de 2015.– Deputado Félix Mendonça Júnior, Relator.
III – PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 7.903/2014, com a Emenda da Comissão de Cultura, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Félix Mendonça Júnior.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Arthur Lira – Presidente, Aguinaldo Ribeiro e Veneziano Vital do Rêgo – Vice-Presidentes, Alceu Moreira, Altineu Côrtes, André Fufuca, Andre Moura, Antonio Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Bacelar, Betinho Gomes,
Bonifácio de Andrada, Bruno Covas, Capitão Augusto, Chico Alencar, Covatti Filho, Cristiane Brasil, Danilo Forte, Décio Lima, Esperidião Amin, Evandro Gussi, Fausto Pinato, Felipe Maia, Giovani Cherini, Hiran Gonçalves,
Indio da Costa, Jhc, João Campos, Jorginho Mello, José Carlos Aleluia, José Fogaça, Juscelino Filho, Jutahy Junior, Luciano Ducci, Luiz Couto, Marcelo Aro, Marco Tebaldi, Marcos Rogério, Paes Landim, Pastor Eurico, Paulo
Magalhães, Paulo Teixeira, Pr. Marco Feliciano, Rodrigo Pacheco, Ronaldo Fonseca, Rossoni, Sergio Souza, Tadeu Alencar, Valmir Prascidelli, Wadih Damous, Daniel Almeida, Delegado Éder Mauro, Félix Mendonça Júnior,
Glauber Braga, Gonzaga Patriota, João Carlos Bacelar, Lincoln Portela, Marx Beltrão, Odorico Monteiro, Professor
Victório Galli, Valtenir Pereira, Vitor Valim e Wellington Roberto.
Sala da Comissão, 16 de junho de 2015. – Deputado Arthur Lira, Presidente.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.500-A, DE 2009
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática)
TVR nº 1085/2008
Mensagem nº 951/2008
Aviso nº 1129/2008 – C. Civil
Aprova o ato que autoriza a Centro de Assistência Social Regional 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; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: DEP. MANOEL JUNIOR).
DESPACHO: À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54, RICD)
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA (PARECER 09/90 – CCJR)
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
I – RELATÓRIO
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprova o ato constante da Portaria nº 869, de 24 de dezembro de 2007, que outorga
autorização ao Centro de Assistência Social Regional do Estado do Rio de Janeiro – CENAS para executar, pelo
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prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Valença,
Estado do Rio de Janeiro.
De competência conclusiva das comissões, o ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado,
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe.
É o relatório.
II – VOTO DO RELATOR
Conforme determina o Regimento Interno da Câmara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se pronuncie exclusivamente acerca da constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.500, de 2009.
A proposição em foco, elaborada pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de ato de autorização de concessão resultante da análise técnica realizada pelo Ministério das Comunicações. Nesse sentido, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do art. 223
da nossa Lei Maior.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legislativo o
instrumento adequado, conforme preceitua o art. 109 do Regimento Interno.
Obedecidos os requisitos constitucionais formais, podemos constatar que o projeto em exame não contraria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
A técnica legislativa e a redação empregadas parecem adequadas, conformando-se perfeitamente às
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.
Isto posto, nada mais havendo que possa obstar sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.500, de 2009.
Sala da Comissão, 8 de junho de 2015.– Deputado Manoel Junior, Relator.
III – PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.500/2009, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Manoel Junior.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Arthur Lira – Presidente, Aguinaldo Ribeiro e Veneziano Vital do Rêgo – Vice-Presidentes, Alceu Moreira, Altineu Côrtes, André Fufuca, Andre Moura, Antonio Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Bacelar, Betinho Gomes,
Bonifácio de Andrada, Bruno Covas, Capitão Augusto, Chico Alencar, Covatti Filho, Cristiane Brasil, Danilo Forte, Décio Lima, Esperidião Amin, Evandro Gussi, Fausto Pinato, Felipe Maia, Giovani Cherini, Hiran Gonçalves,
Indio da Costa, Jhc, João Campos, Jorginho Mello, José Carlos Aleluia, José Fogaça, Juscelino Filho, Jutahy Junior, Luciano Ducci, Luiz Couto, Marcelo Aro, Marco Tebaldi, Marcos Rogério, Paes Landim, Pastor Eurico, Paulo
Magalhães, Paulo Teixeira, Pr. Marco Feliciano, Rodrigo Pacheco, Ronaldo Fonseca, Rossoni, Sergio Souza, Tadeu Alencar, Valmir Prascidelli, Wadih Damous, Daniel Almeida, Delegado Éder Mauro, Félix Mendonça Júnior,
Glauber Braga, Gonzaga Patriota, João Carlos Bacelar, Lincoln Portela, Marx Beltrão, Odorico Monteiro, Professor
Victório Galli, Valtenir Pereira, Vitor Valim e Wellington Roberto.
Sala da Comissão, 16 de junho de 2015. – Deputado Arthur Lira, Presidente.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.907-A, DE 2009
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática)
TVR nº 1510/2009
Mensagem nº 636/2009
Aviso nº 566/2009 – C. Civil
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; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: DEP. MANOEL JUNIOR).
DESPACHO: À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54, RICD)
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA (PARECER 09/90 – CCJR)
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PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
I – RELATÓRIO
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprova o ato constante da Portaria nº 1049, de 23 de dezembro de 2008, que outorga
autorização a Associação Comunitária dos Amigos de Difusão, Ética e Moral para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Campos dos Goytacazes,
Estado do Rio de Janeiro.
De competência conclusiva das comissões, o ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado,
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe.
É o relatório.
II – VOTO DO RELATOR
Conforme determina o Regimento Interno da Câmara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se pronuncie exclusivamente acerca da constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.907, de 2009.
A proposição em foco, elaborada pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de ato de autorização de concessão resultante da análise
técnica realizada pelo Ministério das Comunicações. Nesse sentido, atende aos requisitos constitucionais
formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos
do art. 223 da nossa Lei Maior.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legislativo o
instrumento adequado, conforme preceitua o art. 109 do Regimento Interno.
Obedecidos aos requisitos constitucionais formais, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.
A técnica legislativa e a redação empregadas parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107,
de 2001.
Isto posto, nada mais havendo que possa obstar sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.907,
de 2009.
Sala da Comissão, 8 de junho de 2015.– Deputado Manoel Junior, Relator.
III – PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.907/2009, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Manoel Junior.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Arthur Lira – Presidente, Aguinaldo Ribeiro e Veneziano Vital do Rêgo – Vice-Presidentes, Alceu Moreira, Altineu Côrtes, André Fufuca, Andre Moura, Antonio Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Bacelar, Betinho Gomes,
Bonifácio de Andrada, Bruno Covas, Capitão Augusto, Chico Alencar, Covatti Filho, Cristiane Brasil, Danilo Forte, Décio Lima, Esperidião Amin, Evandro Gussi, Fausto Pinato, Felipe Maia, Giovani Cherini, Hiran Gonçalves,
Indio da Costa, Jhc, João Campos, Jorginho Mello, José Carlos Aleluia, José Fogaça, Juscelino Filho, Jutahy Junior, Luciano Ducci, Luiz Couto, Marcelo Aro, Marco Tebaldi, Marcos Rogério, Paes Landim, Pastor Eurico, Paulo
Magalhães, Paulo Teixeira, Pr. Marco Feliciano, Rodrigo Pacheco, Ronaldo Fonseca, Rossoni, Sergio Souza, Tadeu Alencar, Valmir Prascidelli, Wadih Damous, Daniel Almeida, Delegado Éder Mauro, Félix Mendonça Júnior,
Glauber Braga, Gonzaga Patriota, João Carlos Bacelar, Lincoln Portela, Marx Beltrão, Odorico Monteiro, Professor
Victório Galli, Valtenir Pereira, Vitor Valim e Wellington Roberto.
Sala da Comissão, 16 de junho de 2015. – Deputado Arthur Lira, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.606-A, DE 2014
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática)
TVR nº 909/2014
Mensagem nº 217/2014
Aviso nº 280/2014 – C. Civil
Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural de Divino a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Divino,
Estado de Minas Gerais; tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa (relator: DEP. PAULO FREIRE).
DESPACHO: À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA (PARECER 09/90 – CCJR)
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
I – RELATÓRIO
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática, que aprova o ato constante da Portaria nº 238, de 07 de agosto de 2013, que autoriza a Associação Cultural de Divino a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no município de Divino, Estado de Minas Gerais.
De competência conclusiva das comissões, o ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado,
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe.
É o relatório.
II – VOTO DO RELATOR
Conforme determina o Regimento Interno da Câmara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se pronuncie exclusivamente acerca da constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.606, de 2014.
A proposição em foco, elaborada pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de ato de autorização de concessão resultante da análise técnica realizada pelo Ministério das Comunicações. Nesse sentido, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do art. 223
da nossa Lei Maior.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legislativo o
instrumento adequado, conforme preceitua o art. 109 do Regimento Interno.
Obedecidos os requisitos constitucionais formais, podemos constatar que o projeto em exame não contraria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
A técnica legislativa e a redação empregadas parecem adequadas, conformando-se perfeitamente às
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.
Isto posto, nada mais havendo que possa obstar sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.606, de 2014.
Sala da Comissão, 11 de junho de 2015.– Deputado Paulo Freire, Relator.
III – PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.606/2014, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Paulo Freire.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Arthur Lira – Presidente, Aguinaldo Ribeiro e Veneziano Vital do Rêgo – Vice-Presidentes, Alceu Moreira, Altineu Côrtes, André Fufuca, Andre Moura, Antonio Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Bacelar, Betinho Gomes,
Bonifácio de Andrada, Bruno Covas, Capitão Augusto, Chico Alencar, Covatti Filho, Cristiane Brasil, Danilo Forte, Décio Lima, Esperidião Amin, Evandro Gussi, Fausto Pinato, Felipe Maia, Giovani Cherini, Hiran Gonçalves,
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Indio da Costa, Jhc, João Campos, Jorginho Mello, José Carlos Aleluia, José Fogaça, Juscelino Filho, Jutahy Junior, Luciano Ducci, Luiz Couto, Marcelo Aro, Marco Tebaldi, Marcos Rogério, Paes Landim, Pastor Eurico, Paulo
Magalhães, Paulo Teixeira, Pr. Marco Feliciano, Rodrigo Pacheco, Ronaldo Fonseca, Rossoni, Sergio Souza, Tadeu Alencar, Valmir Prascidelli, Wadih Damous, Daniel Almeida, Delegado Éder Mauro, Félix Mendonça Júnior,
Glauber Braga, Gonzaga Patriota, João Carlos Bacelar, Lincoln Portela, Marx Beltrão, Odorico Monteiro, Professor
Victório Galli, Valtenir Pereira, Vitor Valim e Wellington Roberto.
Sala da Comissão, 16 de junho de 2015. – Deputado Arthur Lira, Presidente.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.650-A, DE 2014
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática)
TVR nº 878/2014
Mensagem nº 216/2014
Aviso nº 279/2014 – C. Civil
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; tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa (relatora:
DEP. BRUNA FURLAN).
DESPACHO: À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA (PARECER 09/90 – CCJR)
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
I – RELATÓRIO
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática, que aprova o ato constante da Portaria nº 8, de 23 de janeiro de 2014, 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.
De competência conclusiva das comissões, o ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado,
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe.
É o relatório.
II – VOTO DO RELATOR
Conforme determina o Regimento Interno da Câmara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se pronuncie exclusivamente acerca da constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.650, de 2014.
A proposição em foco, elaborada pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de ato de autorização de concessão resultante da análise técnica realizada pelo Ministério das Comunicações.
Nesse sentido, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do art. 223 da nossa Lei Maior.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legislativo o
instrumento adequado, conforme preceitua o art. 109 do Regimento Interno.
Obedecidos os requisitos constitucionais formais, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, nada havendo, pois, a contrapor no tocante à sua
constitucionalidade material.
A técnica legislativa e a redação empregadas semelham adequadas, conformando-se perfeitamente às
normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.
Nesse diapasão, nada mais havendo que possa tolher sua tramitação nesta Casa, voto no pela da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.650, de 2014.
Sala da Comissão, 11 de junho de 2015.– Deputada Bruna Furlan, Psdb/Sp, Relator.
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III – PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.650/2014, nos termos do Parecer da Relatora, Deputada Bruna Furlan.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Arthur Lira – Presidente, Aguinaldo Ribeiro e Veneziano Vital
do Rêgo – Vice-Presidentes, Alceu Moreira, Altineu Côrtes, André Fufuca, Andre Moura, Antonio Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Bacelar, Betinho Gomes, Bonifácio de Andrada, Bruno Covas, Capitão Augusto, Chico Alencar,
Covatti Filho, Cristiane Brasil, Danilo Forte, Décio Lima, Esperidião Amin, Evandro Gussi, Fausto Pinato, Felipe
Maia, Giovani Cherini, Hiran Gonçalves, Indio da Costa, Jhc, João Campos, Jorginho Mello, José Carlos Aleluia,
José Fogaça, Juscelino Filho, Jutahy Junior, Luciano Ducci, Luiz Couto, Marcelo Aro, Marco Tebaldi, Marcos Rogério, Paes Landim, Pastor Eurico, Paulo Magalhães, Paulo Teixeira, Pr. Marco Feliciano, Rodrigo Pacheco, Ronaldo
Fonseca, Rossoni, Sergio Souza, Tadeu Alencar, Valmir Prascidelli, Wadih Damous, Daniel Almeida, Delegado
Éder Mauro, Félix Mendonça Júnior, Glauber Braga, Gonzaga Patriota, João Carlos Bacelar, Lincoln Portela, Marx
Beltrão, Odorico Monteiro, Professor Victório Galli, Valtenir Pereira, Vitor Valim e Wellington Roberto.
Sala da Comissão, 16 de junho de 2015. – Deputado Arthur Lira, Presidente
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